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TERMO DE REFERÊNCIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SGD/ME N° 01, DE 04 DE ABRIL DE 2019

TR 1468660 CGTI/DPA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto deste certame engloba a contratação de prestação de serviços de:

1.1.1. Rede WAN para a formação de uma rede nacional do Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional – IPHAN, que interliga a
Sede e unidades descentralizadas, u�lizando a tecnologia MPLS (Mul�Protocol Label Switching).

1.1.2. Acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para o Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional – IPHAN em
sua sede em Brasília e nas unidades descentralizadas.

1.1.3. Acesso redundante à Internet, em alta disponibilidade, para o Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional – IPHAN  em
sua sede em Brasília.

 

1.2. Os serviços serão prestados conforme especificado nas tabelas abaixo, nos termos e condições constantes no edital, nesse Termo de Referência e
seus respec�vos encartes.

 

LOTE I

 
 

Tabela 1: Backbone nacional MPLS.
Backbone Nacional - MPLS para as unidades

Serviços rede de comunicação de dados para o tráfego de dados corpora�vo, baseados em rede MPLS.
Especificação

ITEM
NÍVEL

DE
SERVIÇO

DESCRIÇÃO BANDA
De ... a ... UNIDADE REDUNDÂNCIA QUANTIDADE (Mbps)*

 

1 NS1 De 6 Mbps a 40 Mbps 1 Mbps/Mês Não 1090
2 NS2 50 Mbps 1 Mbps/Mês Não 600
3 NS3 80 Mbps 1 Mbps/Mês Não 400
4 NS4 Acima de 200 Mbps 1 Mbps/Mês Sim 1000

 

* Quantitativo unitário, ou seja, cada 1 Mbps.

ITEM 5

 

Tabela 2: Circuitos Internet.
Circuitos Internet

Serviços de comunicação de dados para o tráfego de internet. 
Especificação

ITEM NÍVEL DE SERVIÇO DESCRIÇÃO BANDA (MBPS)
De ... a ... UNIDADE

QUANTIDADE
(Mbps)*

5 NS5 Acima de 400 Mbps 1 Mbps/Mês 1500

* Quantitativo unitário, ou seja, cada 1 Mbps.

1.3. Deverá ser informado o valor mensal unitário para cada item.

1.4. As empresas interessadas em par�cipar desta licitação deverão verificar todas as especificações constantes do Termo de Referência, bem como as
definidas nos Encartes Técnicos referentes aos serviços de MPLS e Internet.

1.4.1. Observar que a licitante deverá se comprometer com o atendimento eventual de expansão de bandas de comunicação bem como, a adição de
futuros sí�os (unidades descentralizadas e sede) durante a vigência do contrato, nas mesmas condições técnicas e de preço oferecidos para o objeto do edital,
respeitados os limites legais e técnicos, bem como os prazos es�pulados no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.

1.5. Este documento e seus Encartes apresentam o projeto detalhado para contratação de serviços de acesso dedicado à Internet em alta
disponibilidade e rede corpora�va de longa distância (WAN) – rede MPLS.

1.6. Este Termo de Referência forma, juntamente com seus Encartes Técnicos, a documentação necessária à atualização tecnológica da Rede de Longa
Distância do IPHAN, e o provimento de acesso à internet, previstos para serem contratados no segundo semestre de 2019.

1.7. Nesse documento, u�liza-se o termo sí�o como referência as unidades descentralizadas e a sede do IPHAN.

1.8. Essa contratação obedecerá aos critérios de sustentabilidade ambiental para a contratação dos serviços, conforme estabelecido por meio da
Instrução Norma�va SGD/ME nº 01/2019.

 

2. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E FORMA DE JULGAMENTO.

 
Tabela 3: Descrição da modalidade de licitação e da forma de julgamento.

LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão  Eletrônico
Tipo: Menor Preço Global
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2.1. A implantação se dará de acordo com os itens contratados pelo IPHAN;

2.2. A implantação do serviço MPLS e do serviço de acesso à internet dar-se-ão por implantação de enlaces em cada sí�o. Os sí�os e enlaces a serem
contratados serão definidos durante a assinatura do contrato;

2.3. A quan�dade inicial a ser contratada será definida em momento oportuno pelo IPHAN;

 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

3.1. Forma de es�ma�va do volume a ser contratado.

3.2. A contratação assim estruturada:

 

Lote I: Itens 1, 2, 3,4: 

Tabela 4:  NS1 a NS4

Backbone Nacional MPLS 
 

Item Nível de Serviço
1 NS1
2 NS2
3 NS3
4 NS4

 

 

Item 5

Tabela 5:  NS5

 
Internet  

 
 
 
 

Item Nível de Serviço

5 NS5

 

 

3.3. Propõe-se o parcelamento da contratação por itens, uma vez que tal divisão configura-se como técnica e economicamente viável por conta das
caracterís�cas dis�ntas inerentes de cada conjunto de enlaces de forma a não restringir o caráter compe��vo do processo licitatório e para ganhar economia de
escala nos agrupamentos.

3.4. A divisão proposta fomenta a racionalização administra�va dos serviços de telecomunicações através da diminuição da quan�dade de processos
de aquisição que necessitam ser instruídos, o que já se mostrou como incompa�vel diante do quadro de pessoal reduzido atualmente vigente na unidade
administra�va requisitante.

3.5. Os valores de velocidades referentes aos níveis de serviço descrito nas tabelas acima, estão descritos no ENCARTE PATAMARES DE NÍVEIS DE
SERVIÇO;

3.6.  Os patamares informados poderão ser contratados oportunamente de acordo com o perfil de tráfego apurado.

3.7. Com base nas caracterís�cas atuais das unidades do IPHAN, e considerando a expecta�va de crescimento da u�lização dos serviços providos hoje
por meio dos sistemas nacionais, optou-se por registrar patamares de larguras de banda que poderão ser contratados oportunamente de acordo com o perfil de
tráfego apurado, mostrados no ENCARTE PATAMARES DE NÍVEIS DE SERVIÇO;

 

4. MOTIVAÇÃO.

4.1. O IPHAN tem como papel fundamental promover e coordenar o processo de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro para fortalecer
iden�dades, garan�r o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Portanto, faz-se necessário uma infraestrutura de TI em
perfeito funcionamento e que dê sustentabilidade às ações ins�tucionais para o pleno cumprimento de sua missão.

4.2. A autarquia necessita de uma rede de comunicação de alta velocidade com capacidade de prover dados, voz, vídeo e imagens para atender às
necessidades do exercício da sua missão ins�tucional proporcionando elevado padrão de qualidade, atendendo as necessidades de comunicação e acesso a
novas tecnologias que possam suprir as demandas de infraestrutura tecnológica.

4.3. Com o obje�vo de melhorar a qualidade dos serviços de comunicação de dados, o IPHAN deseja con�nuar contratando serviços de Rede WAN
MPLS para a interligação das unidades descentralizadas e também contratar, serviços de acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para a sede e os
demais sí�os. O obje�vo da contratação é a disponibilização de uma rede que seja adequada para o tráfego dos dados das aplicações, e para o tráfego de voz
sobre IP e videoconferência. A rede deverá ser flexível e escalável, permi�ndo a acomodação instantânea do tráfego das unidades durante o período de vigência
do contrato.

4.4. A contratação de acesso dedicado à Internet em alta disponibilidade e rede MPLS propiciará disponibilidade, confiabilidade e manutenibilidade
dos serviços prestados pela autarquia, além de permi�r a comunicação de dados com o meio externo, e prover uma rede segura entre o IPHAN Sede e suas
unidades descentralizadas.

4.5. A presente contratação compreende serviços essenciais para o IPHAN, com a interconexão de rede entre suas unidades. Sua interrupção
compromete a prestação do serviço público, uma vez que o acesso de colaboradores e servidores aos sistemas e serviços, necessários para o desempenho de
suas a�vidades, depende da disponibilidade da rede corpora�va.

 

5. RESULTADOS ESPERADOS.

5.1. A prestação de serviços de rede de longa distância (WAN) MPLS para a interligação das unidades regionais do IPHAN à Sede, localizada em
Brasília-DF, visa prover disponibilização de recursos de conec�vidade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de dados, voz e videoconferência da
rede corpora�va de comunicação do IPHAN;

5.2. O IPHAN SEDE será o ponto central de internet dos sí�os abrangidos pela rede MPLS. Além disso, o IPHAN SEDE pretende contratar um link
redundante para fornecimento do serviço de internet, de forma a garan�r a disponibilidade do serviço, mesmo quando de problemas de provimento do serviço
pelo link principal.
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5.3. Com o intuito de melhorar a qualidade do acesso, as velocidades contratadas pretendem ser superiores as atuais existentes, de forma a atender
as demandas de serviço de cada unidade.

5.4. O obje�vo da contratação é a disponibilização de uma rede que seja adequada para o tráfego dos dados das aplicações, e para o tráfego de voz
sobre IP e videoconferência. A rede deverá ser flexível e escalável, permi�ndo a acomodação instantânea do tráfego das unidades durante o período de vigência
do contrato.

Tabela 6: Descrição de resultados a serem alcançados com a contratação.
ID RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI.
1. Melhor e maior aproveitamento de recursos e serviços de TI, com a possibilidade de adequação da capacidade dos enlaces de acordo com a demanda.
2. Maior segurança no acesso à rede do IPHAN.
3. Fornecimento centralizado de conec�vidade à Internet para as unidades do IPHAN, permi�ndo uma melhor gestão do serviço.
4. Comunicação de dados estável e segura entre as unidades do IPHAN.
5. Con�nuidade da prestação do serviço de acesso à Internet para a comunidade IPHAN (Sede e Unidades Descentralizadas).
6. Con�nuidade da integração de todas as unidades do IPHAN na rede da Sede por meio do serviço MPLS.
7. Acesso seguro e confiável aos sistemas do IPHAN por meio da rede MPLS.
8. Comunicação corpora�va, segura e isolada de outros tráfegos.
9. Menor tempo de resposta nas comunicações.

10. Aumento de capacidade da Tecnologia da Informação no atendimento e execução das demandas das áreas de negócios.
 

 

 

6. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA.

6.1. Atualmente, o provimento de internet para as unidades do IPHAN é executado através dos contratos:

6.1.1. Contrato CRT nº 17/2014: Rede única de dados através do protocolo Mul� Protocol Label Switching – MPLS, vigência até
11/08/2020;

6.1.2. Contrato CRT nº 24/2014: Serviço de Internet, vigência até 14/09/2020.

6.1.3. Contrato CRT nº 25/2014: Serviço de Internet, vigência até 30/09/2019.

6.1.4. Contrato nº 14/2019:  Serviço de Internet, vigência até 25/06/2024. 

 

6.2. A interligação da rede de comunicação de dados do IPHAN é efetuada pela rede MPLS interligando as unidades localizadas nas unidades abaixo:

 
Tabela 7: Unidades na rede MPLS atualizada em 02/09/2019

UF VELOCIDADE SITE DETALHAMENTO SITE
DF 128 | Sede do IPHAN em Brasília
RJ 32 PGC Sede do IPHAN no Rio de Janeiro
RJ 32 IPHAN-RJ Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio no Rio de Janeiro
RJ 4 CNFCP Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
PE 32 IPHAN-PE Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Recife
SP 32 IPHAN-SP Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em São Paulo
BA 32 IPHAN-BA Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Salvador
MG 32 IPHAN-MG Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Belo Horizonte
MA 16 IPHAN-MA Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em São Luís
SC 16 IPHAN-SC Sede da Superintendência
CE 16 IPHAN-CE Sede da Superintendência
GO 16 IPHAN-GO Sede da Superintendência
PB 16 IPHAN-PB Sede da Superintendência
SE 16 IPHAN-SE Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Aracaju
AL 16 IPHAN-AL Sede da Superintendência e Casa do Patrimônio de Maceió
ES 16 IPHAN-ES Sede da Superintendência
PI 16 IPHAN-PI Sede da Superintendência
PR 16 IPHAN-PR Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Curi�ba
RN 16 IPHAN-RN Sede da Superintendência
AM 16 IPHAN-AM Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Manaus
MS 8 IPHAN-MS Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Campo Grande
AP 8 IPHAN-AP Sede da Superintendência
AC 8 IPHAN-AC Sede da Superintendência
RO 8 IPHAN-RO Sede da Superintendência
RR 8 IPHAN-RR Sede da Superintendência
MT 8 IPHAN-MT Sede da Superintendência; 
TO 8 IPHAN-TO Sede da Superintendência
RS 16 IPHAN-RS Sede da Superintendência; Casa do Patrimônio em Porto Alegre
BA 4 IPHAN-BA Anexo da Sede; Casa do Patrimônio em Salvador
SC 4 IPHAN-SC Anexo da Sede
PA 16 IPHAN-PA Anexo da Superintendência
PB 4 IPHAN-PB Anexo I da Superintendência
RJ 16 SRBM Centro Cultural Sí�o Roberto Burle Marx

MA 1 IPHAN-MA ALN 5010845
GO 4 IPHAN-GO ESCRITÓRIO TÉCNICO
RJ 4 IPHAN-RJ ESCRITÓRIO TÉCNICO
SC 4 IPHAN-SC ESCRITÓRIO TÉCNICO
MS 4 IPHAN-MS ESCRITÓRIO TÉCNICO / CASA DE PATRIMÔNIO
GO 4 IPHAN-GO CASA DE PATRIMÔNIO DE GOIÁS
MG 4 IPHAN-MG SÃO JOÃO DEL REY
RS 4 IPHAN-RS Parque Histórico Nacional das Missões
RJ 4 IPHAN-RJ ESCRITÓRIO TÉCNICO / CASA DE PATRIMÔNIO
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SC 4 IPHAN-SC ESCRITÓRIO TÉCNICO
AL 4 IPHAN-AL ESCRITÓRIO TÉCNICO / PENEDO
BA 4 IPHAN-BA ESCRITÓRIO TÉCNICO / PORTO SEGURO
RJ 16 IPHAN-RJ Centro Cultural Paço Imperial
SE 4 IPHAN-SE ESCRITÓRIO TÉCNICO / SÃO CRISTOVÃO
BA 4 IPHAN-BA ESCRITÓRIO TÉCNICO / Cachoeira
SC 4 IPHAN-SC POMERODE
TO 4 IPHAN-TO NATIVIDADE
PE 4 IPHAN-PE IGARASSU
BA 4 IPHAN-BA LENCOIS
AL 4 IPHAN-AL MARECHAL DEODORO
PE 4 IPHAN-PE OLINDA
RJ 4 IPHAN-RJ Petrópolis

MG 4 IPHAN-MG Tiradentes
MG 4 IPHAN-MG CONGONHAS      
MG 4 IPHAN-MG DIAMANTINA     
MG 4 IPHAN-MG MARIANA        
MG 4 IPHAN-MG OURO PRETO     
RS 4 IPHAN-RS ANTONIO PRADO
PI 4 IPHAN-PI PARNAIBA       

 

6.3. Tendo em vista que os contratos da rede MPLS e o serviço de Internet estão prestes a expirar e com a expecta�va do aumento de demanda de
serviços que fazem uso da rede, o modelo de prestação de serviços de acesso à rede via implantação de uma rede MPLS apresenta-se como alterna�va viável
que agrega aumento na qualidade, velocidade e segurança da rede IPHAN. A rede de comunicação de dados do IPHAN será integrada pela sede e unidades que
compõe a rede MPLS.

6.4. O acesso a internet será gerenciado pelo IPHAN-SEDE através da contratação de um link internet com uma velocidade suficientemente adequada
para atender o aumento do trafego atual e futuro advindo das unidades descentralizadas. Para evitar transtornos relacionados à indisponibilidade do serviço de
Internet ocasionado por problemas nos serviços das operadoras, essa contratação prevê a aquisição de um link redundante, disponibilizado por operadora
diferente da que fornece o serviço principal de internet. Assim no caso, de uma indisponibilidade nos serviços da operadora principal, o acesso à internet será
automa�camente roteado para a operadora redundante.

6.5. Esclarece-se que o serviço de acesso à internet é um serviço necessário ao IPHAN para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção pode
comprometer a con�nuidade de suas a�vidades. Com a presente contratação pretende-se manter o IPHAN-SEDE como o ponto central de internet dos sí�os
abrangidos pela MPLS. A contratação de um link redundante para fornecimento do serviço de internet, visa garan�r a disponibilidade do serviço, mesmo quando
de problemas de provimento do serviço pelo link principal.

6.6. Ademais, com a evolução tecnológica, e aumento da demanda de serviços, com o passar do tempo, uma determinada velocidade de link pode
não ser mais suficiente para suprir as necessidades da sede ou unidades. Sendo assim, o IPHAN poderá solicitar a mudança de patamares dos serviços
contratados de forma a balancear adequadamente a u�lização do link. Com o intuito de melhorar a qualidade do acesso, as velocidades contratadas pretendem
ser superiores as atuais existentes, de forma a atender as demandas de serviço de cada unidade.

 

Tabela 8: Relação entre a necessidade e a solução escolhida.
ID. NECESSIDADE DE NEGÓCIO ALINHAMENTO COM A SOLUÇÃO

01 Con�nuidade da prestação do serviço de acesso à Internet para a rede Iphan (Sede e Unidades
Descentralizadas) Função de conec�vidade.

02 Manutenção de uma rede privada nacional do IPHAN. Função de conec�vidade e disponibilidade.
03 Padronização dos links de acesso das unidades descentralizadas do IPHAN. Função de qualidade de serviço.
04 Conec�vidade de qualidade e dedicada entre as unidades do IPHAN. Função de conec�vidade e disponibilidade.

05 Disponibilidade, confiabilidade e segurança no acesso aos dados da rede IPHAN Função de conec�vidade, disponibilidade e qualidade de
serviço.

06 Alta u�lização de aplicações mul�mídia contendo “streaming”, tais como videoconferência, entre as unidades
do IPHAN. Função de qualidade de serviço.

 

 

6.7. As menções aos itens e as quan�dades para a�vação inicial presentes neste Termo de Referência e seus encartes e anexos deverão ser entendidas
como previsões a serem ra�ficadas ou re�ficadas pelo CONTRATANTE na reunião inicial do projeto, após a assinatura do contrato.

 

7. ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS.

 
Tabela 9: Descrição do alinhamento estratégico da contratação.

ID OBJETIVO ESTRATÉGICO ID ITEM
PDTI NECESSIDADE ELENCADA NO PDTI

1

Manter e renovar periodicamente a infraestrutura tecnológica e prover
serviços de TIC

 
Fonte: Obje�vo 7 OE 10 do Mapa Estratégico do Iphan

1.1 AC07.06 Prover e gerir os serviços da rede corpora�va MPLS.

1.2 AC07.07 Prover e gerir serviços de conexão à internet da Sede e Unidades
Descentralizadas.

1.3 AC07.11 Prover e gerir os serviços técnicos con�nuados de sustentação de
infraestrutura de TIC.

 

 

8. ALINHAMENTO COM LEIS, NORMAS E REGULAMENTOS.

8.1. O presente Termo de Referência guarda fundamento nos seguintes norma�vos:

8.1.1. Decreto-Lei nº. 200/1967: Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administra�va e dá outras providências;

8.1.2. Lei nº 8.666/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, ins�tui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;



27/09/2019 SEI/IPHAN - 1468660 - IN01 - Termo de Referência

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1709976&infra_si… 5/22

8.1.3. Lei nº 10.520/2002: Ins�tui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Cons�tuição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

8.1.4. Decreto nº 3.555/2000: Regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;

8.1.5. Decreto nº 7.174/2010: Regulamenta a contratação de bens e serviços de informá�ca e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações ins�tuídas ou man�das pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou
indireto da União;

8.1.6.  Decreto n° 7.892/2013: Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.

8.1.7. Decreto n° 7.903/2013: Estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas no âmbito da administração
pública federal para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação que menciona.

8.1.8. Instrução Norma�va SLTI/MP nº 02/2008: Dispõe sobre regras e diretrizes para contratação de serviços con�nuados ou não. Essa
norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 4/2010;

8.1.9. Instrução Norma�va SGD/ME nº 01/2019: Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC pelos órgãos e en�dades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do
Poder Execu�vo Federal;

8.1.10. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

8.1.11. Instrução Norma�va SLTI/MP Nº 5, DE 26 de maio de 2017.

 

8.2. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por
possuir padrões de desempenho e caracterís�cas gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica.

 

8.3. Os projetos seguintes serviram como modelo de referência:

8.3.1. Edital De Pregão Eletrônico PGEA Nº 46/2018 (SEI DOC 0734093);

8.3.2.  Edital De Pregão Eletrônico MAPA Nº 23/2017 (SEI DOC 0734129);

8.3.3.  Edital De Pregão Eletrônico Fundação Nacional de Saúde Nº 02/2018 (SEI DOC 0852726);

8.3.4.  Edital De Pregão Eletrônico Ministério Público Militar Nº 67/2018 (SEI DOC 0852755);

8.3.5.  Edital De Pregão Eletrônico CGU Nº 6/2018 (SEI DOC 0853031);

8.3.6. Contrato CRT nº 17/2014 - IPHAN - OI;

8.3.7. Contrato CRT nº 24/2014- IPHAN - Algar;

8.3.8. Contrato CRT nº 14/2019- IPHAN - Mendex;

8.3.9. Contrato CRT nº 25/2014 - IPHAN - Embratel.

 

9. ESPECIFICAÇÕES GERAIS.

9.1. O objeto a ser contratado engloba os serviços: rede MPLS e provimento Internet.

9.2. Nessa documentação, os Encartes técnicos tratam da especificação dos requisitos técnicos de cada um desses serviços.

9.2.1. Encarte Técnico I - MPLS.

9.2.2. Encarte Técnico II - Internet.

9.3. O texto e clausulas estabelecidos nos Encartes técnicos são parte essencial e obrigatória do Termo de Referência.

 
Tabela 10: Requisitos.

ID
REQUISITOS

TIPO DE
REQUISITO REQUISITOS

Requisitos de Negócio
01 Negócio Garan�r a disponibilidade, confiabilidade e manutenibilidade dos serviços prestados pelo IPHAN.
02 Negócio Permi�r a comunicação de dados do IPHAN  com a comunidade externa.
03 Negócio Prover padronização qualita�va dos enlaces das unidades descentralizadas.
04 Negócio Prover integração de todas as unidades do IPHAN por meio de uma rede WAN MPLS.
05 Negócio Aumentar a disponibilidade do serviço de Internet na Sede do IPHAN, por meio de conexão centralizada e redundante à rede mundial.
06 Negócio Prover rede dedicada à realização de videoconferência entre as unidades do IPHAN.

Requisitos de Garan�a e Manutenção

07 Garan�a e
Manutenção Prover garan�a aos serviços prestados durante toda a vigência do contrato.

Requisitos Temporais

08 Temporais A CONTRATADA deverá cumprir os prazos previstos no Termo de Referência e seus respec�vos Encartes, respeitando os prazos máximos
estabelecidos:

Requisitos de Segurança da Informação

09 Segurança da
Informação Prover maior segurança no acesso à rede do IPHAN.

10 Segurança da
Informação Prover comunicação de dados estável e segura entre as unidades do IPHAN.

11 Segurança da
Informação

A CONTRATADA deverá comprometer-se, por si e por seus funcionários, em documento formal, a aceitar e aplicar rigorosamente todas as
normas e procedimentos de segurança implementados no ambiente de Tecnologia da Informação do CONTRATANTE – inclusive com a assinatura
de termo de responsabilidade e manutenção de sigilo.

12 Segurança da
Informação

A CONTRATADA deverá adotar critérios adequados para o processo sele�vo de profissionais que irão atuar diretamente na execução do objeto,
com o propósito de evitar a incorporação de pessoas com caracterís�cas e/ou antecedentes que possam comprometer a segurança ou
credibilidade do CONTRATANTE.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
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ID
REQUISITOS

TIPO DE
REQUISITO REQUISITOS

13
Sociais,
Ambientais e
Culturais

A CONTRATADA deverá adotar critério de sustentabilidade na execução do serviço, quando couber, conforme disposto na Instrução norma�va nº
1, ar�go 6º do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.

Requisitos de Projeto e Implementação

14 Projeto e
Implementação

Os serviços a serem prestados incluem a elaboração de um Projeto Execu�vo de rede. O início da implantação dar-se-á somente após a
aprovação pelo IPHAN do Projeto Execu�vo; Os requisitos de implantação estão estabelecidos nos Encartes Técnicos correspondentes aos
serviços contratados.

15 Projeto e
Implementação

A CONTRATADA deve prestar o suporte técnico necessário à implementação das diretrizes e polí�cas de u�lização dos serviços estabelecidas
pelo IPHAN;

Requisitos de Experiência e Capacitação

16 Experiência

A licitante deverá apresentar atestado ou declaração de capacidade técnica que comprove a prestação de serviços de rede corpora�va de longa
distância para cliente abrangendo quan�dade de segmentos de redes priva�vas virtuais independentes, providos mediante uso de tecnologia
MPLS, igual ou superior a 20 (vinte) segmentos de rede.
 
A exigência de que as empresas comprovem possuir rede com capilaridade em pelo menos 20 localidades dis�ntas, distribuídas em pelo menos
13 estados brasileiros, nas 5 regiões brasileira, é necessária de modo a garan�r que a CONTRATADA possui estrutura tecnológica suficiente para
atender as demandas de interconexão exigidas nesta contratação, garan�ndo que não haja suspensão dos serviços fornecidos, o que acarretaria
a descon�nuidade da prestação do serviço público do IPHAN. Essa exigência é uma prá�ca para aferir que a CONTRATADA possui capacidade
logís�ca e técnico operacional para execução do objeto da contratação.
 
O quan�ta�vo exigido representa menos da metade das localidades do IPHAN atuais (pouco mais de 90 unidades) e a distribuição em pelo
menos 13 estados (perto da metade de todas os estados, considerando o DF) é para garan�r que a estrutura de interligação dos estados esteja
presente nas diversas regiões do Brasil e seja capaz de atender a conexão de todas as unidades do IPHAN.

17 Experiência

A licitante deverá apresentar documentação comprobatória de que a empresa possui autorização ou concessão da ANATEL para prestar os
serviços objeto dessa contratação.
 
A exigência de apresentação de documentação comprobatória de que a empresa possui autorização ou concessão da ANATEL, deve-se ao fato
de que os serviços de comunicação elencados nesta contratação são enquadrados na Anatel como Serviço de Comunicação Mul�mídia - SCM,
(conforme descrição no site da ANATEL h�p://www.anatel.gov.br/setorregulado/comunicacao-mul�midia-outorga), os quais se caracterizam por
" serviço fixo de telecomunicações de interesse cole�vo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a
oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações mul�mídia, permi�ndo inclusive o provimento de conexão à internet,
u�lizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de uma Área de Prestação de Serviço. A autorização do Serviço de Comunicação Mul�mídia será
expedida às empresas que preencherem as condições previstas no Regulamento do Serviço de Comunicação Mul�mídia, aprovado pela
Resolução n.° 614, de 28 de maio de 2013."

Requisitos de Capacitação
18 Quando aplicável, a CONTRATADA deverá realizar capacitação de usuários internos e/ou da equipe técnica do IPHAN;

Requisitos de Metodologia de Trabalho

19 Metodologia
de Trabalho

A prestação dos serviços será baseada no modelo de remuneração em função dos resultados apresentados, em que os pagamentos serão feitos
após mensuração e verificação de métricas quan�ta�vas e qualita�vas, contendo indicadores de desempenho e metas, com Nível Mínimo de
Serviço (NMS) definido em contrato, de modo a resguardar a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços;

20 Metodologia
de Trabalho

O modelo de prestação de serviços conterá processos de trabalho que especificam como os serviços serão prestados, incluindo a�vidades a
serem demandadas pelo IPHAN, tais como abertura de chamados técnicos para resolução de problemas e de consulta a informações, e aquelas
a serem desenvolvidas proa�vamente pela CONTRATADA;

Requisitos de Arquitetura Tecnológica

21 Arquitetura
Tecnológica Prover velocidade de conexão adequada para atender à crescente demanda de troca de dados entre as unidades do IPHAN.

Requisitos de Implantação

22 Implantação A CONTRATADA deverá cumprir os requisitos do serviço descritos no item de especificação técnica estabelecidos nos Encartes Técnicos
correspondentes, respeitando os prazos estabelecidos.

 
 
 

9.4. Será permi�da a formação de consórcio para a prestação dos serviços, desde que a solução técnica u�lizada seja construída exclusivamente sobre
MPLS e sobre o serviço Internet, e a empresa adjudicatária assuma perante o IPHAN a responsabilidade sobre a implantação e qualidade do serviço prestado
pelo consórcio.

9.5. Para o dimensionamento dos enlaces das localidades foram verificados:

9.5.1. O número de usuários que cada uma possui atualmente;

9.5.2. Perspec�va de crescimento do número de usuários em cada localidade;

9.5.3.  Relevância da localidade para os processos de negócio do IPHAN;

9.5.4. Es�ma�va de troca de dados entre unidades.

9.6. Para cada sí�o conectado deverá ser garan�do níveis de serviço, conforme estabelecido no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, obedecendo
aos critérios de classificação para os sí�os:

 
Tabela 11: Classificação de Níveis dos Sí�os.

Classificação Sí�os
D1 Sede do IPHAN
D2 Unidades Descentralizadas

 

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

10.1. Para a rede WAN MPLS

10.1.0.1. O ENCARTE TÉCNICO MPLS trata das caracterís�cas técnicas rela�vas à contratação da rede corpora�va de longa distância MPLS.

10.1.0.2. As especificações técnicas descritas no encarte técnico englobam definições do projeto detalhado da rede, premissas de
topologia de rede, tecnologias de acesso aplicáveis, capacidades de enlaces de comunicação, aspectos de interconexão e de roteamento,
requisitos de qualidade de serviço, definições de gerência de rede e aspectos de segurança da informação;

http://www.anatel.gov.br/setorregulado/comunicacao-multimidia-outorga
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10.1.0.3. A contratação MPLS deverá contemplar a instalação e configuração de equipamentos e enlaces de comunicação, e
gerenciamento pró-a�vo contra falhas;

10.1.0.4. O ENCARTE TÉCNICO MPLS é parte complementar necessária e obrigatória do Termo de Referência e demais documentos
rela�vos à contratação desse serviço.

 

10.2. Para o serviços de acesso à Internet

10.2.0.1. O ENCARTE TÉCNICO INTERNET trata das caracterís�cas técnicas rela�vas à contratação do serviço de acesso à Internet:  A
contratação de acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para o IPHAN – SEDE em Brasília, incluindo contratação de redundância do
link de internet para garan�a da disponibilidade do serviço.

10.2.0.2. Contratação de Acesso dedicado à Internet, para o Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional – IPHAN em
sua sede em Brasília, conforme ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

10.2.0.3. O ENCARTE TÉCNICO INTERNET é parte complementar necessária e obrigatória do Termo de Referência e demais documentos
rela�vos à contratação desse serviço.

 

 

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMUNS AOS SERVIÇOS WAN MPLS E INTERNET

11.1. Enlaces

11.1.1. Preferencialmente, deverão ser u�lizados enlaces de comunicação terrestre. A u�lização excepcional de enlaces sem fio (wireless, rádio, micro-
ondas e outros), via satélite ou híbridos (que são atendidos com acessos terrestres, mas u�lizam backbone satelital) deverá ser subme�da, por escrito, à
apreciação e aprovação prévia do CONTRATANTE, acompanhada das jus�fica�vas para a u�lização dessas tecnologias. Caso as jus�fica�vas sejam aceitas, o
CONTRATANTE emi�rá Termo de Autorização para a instalação do canal de comunicação da localidade, sem prejuízo dos prazos de implantação, restrições e
critérios de desempenho estabelecidos no corpo desta especificação.

 

11.2. Perspec�va de Crescimento do número de sí�os

11.2.1. A CONTRATADA deverá se comprometer com o atendimento eventual de futuros sí�os (unidades descentralizadas e sede)  durante a vigência do
contrato, nas mesmas condições técnicas e de preço oferecidos para o objeto do edital, bem como expansão ou redução de bandas de comunicação, respeitados
os limites legais e técnicos, bem como os prazos es�pulados no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS);

11.2.2. O IPHAN poderá solicitar a desa�vação do serviço prestado a qualquer sí�o ou agregação a um segundo acesso, bem como mudança de local de
prestação dos serviços ou mesmo adição de um novo sí�o não contemplado na relação de sí�os indicada ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  

11.2.2.1. O IPHAN deverá comunicar essas alterações 15 (quinze) dias úteis antes do início da prestação do serviço, seguindo os critérios
estabelecidos no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS);

11.2.3. Eventuais mudanças de local de prestação dos serviços poderão ser solicitadas, durante a vigência do contrato. Entende-se por mudanças de local
de prestação dos serviços a mudança de endereços de instalação dos equipamentos e acessos dentro das cidades. Atentar que existem representações do IPHAN
em cidades do interior;

11.2.4. O ônus do redimensionamento e da preparação da infraestrutura será da CONTRATADA.

 

 

11.3. Perspec�va de alteração na banda de acesso

11.3.1. A CONTRATADA deverá se comprometer com o atendimento de solicitação de expansão ou redução de bandas de comunicação, respeitados os
limites legais e técnicos, bem como os prazos es�pulados no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS);

11.3.2. Devido à variação do quan�ta�vo de usuários, ou serviços prestados por um determinado sí�o, o IPHAN pode detectar a necessidade de alteração
da capacidade dos enlaces. Sendo assim, o IPHAN pode solicitar a alteração da taxa de transmissão de um enlace, segundo as prerroga�vas descritas NO
ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS). Em todos os casos, a CONTRATADA deve manter os níveis de desempenho especificados, de acordo com o
ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS);

11.3.3. O ônus do redimensionamento e da preparação da infraestrutura será da CONTRATADA.

 

 

11.4. Projeto Execu�vo

11.4.1. Os serviços a serem prestados incluem, ainda, a elaboração prévia de um Projeto Execu�vo de rede, a ser analisado pela equipe técnica do IPHAN
para aprovação. O Projeto Execu�vo deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

11.4.1.1. Definição de topologias �sicas e lógicas;

11.4.1.2. Projeto técnico de implantação dos serviços denominado plano de implantação para cada um dos enlaces contratados;

11.4.1.3. Cronograma da implantação dos serviços;

11.4.1.4. Projeto detalhado de obra civil de infraestrutura (caso necessário);

11.4.1.5. Cronograma de execução de obras civis, a cargo da CONTRATADA, e caso seja necessário;

11.4.1.6. Procedimentos de instalação do ponto de acesso;

11.4.1.7. Plano de Roteamento;

11.4.1.8. Descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados;

11.4.1.9. Adaptações necessárias ao ambiente computacional;

11.4.1.10. Parâmetros de qualidade de serviço;

11.4.1.11. Descrição dos níveis de serviço acordados;

11.4.1.12. Topologia final de rede;

11.4.1.13. Processo de abertura de chamados de suporte técnico e responsáveis pelo atendimento.
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11.4.2. Uma vez apresentado, o Projeto Execu�vo será subme�do à aprovação da equipe técnica do IPHAN, que detectará os ajustes, se necessários. A
CONTRATADA deverá corrigi-lo e reapresentá-lo em no máximo 5 (cinco) dias corridos;

11.4.3. Na apresentação do Projeto Execu�vo, a CONTRATADA pode propor novas tecnologias a serem empregadas de forma a aumentar a segurança e
qualidade dos serviços da rede de dados. Tais proposituras, serão objeto de análise e aprovação da Equipe de Gestão do Contrato;

11.4.4. A implantação do serviço deverá obedecer aos prazos estabelecidos no Termo de Referência, onde se tem o item 18.DOS PRAZOS e a Tabela 15:
Marcos, prazos, eventos e responsáveis do contrato. 

11.4.5. Em casos de inviabilidade técnica pela CONTRATADA definidos na Tabela 2 do encarte XXX, adotar-se á os seguintes critérios:

11.4.6. A inviabilidade técnica deverá ser comprovada pela CONTRATADA, através de relatório técnico formalizado e detalhado, em até 15 (dias);

11.4.7. O relatório deve descrever o cenário encontrado, e apresentar as jus�fica�vas plausíveis que impliquem na possível inviabilidade;

11.4.8. A CONTRATADA deve propor alterna�vas para atender a demanda solicitada, tais como velocidade diversas a solicitada pela CONTRATANTE; 

11.4.9. A CONTRATANTE fará a analise  do relatório técnico apresentado pela CONTRATADA;

11.4.10. Caso a inviabilidade seja comprovada pela CONTRATANTE, e for possível u�lizar alterna�vas viáveis para prestação do serviço, serão adotados
critérios de proporcionalidade per�nentes e referentes aos preços do circuito contratado.

 

 

11.5. Requisitos Gerais de Implantação dos Serviços

11.5.1. Para cada um dos acessos contratados deverão ser prestados serviços de a�vação dos circuitos de comunicação de dados, bem como instalação e
configuração dos equipamentos.

11.5.2. Os serviços de a�vação e instalação dos circuitos e equipamentos deverão ser prestados no ambiente computacional do IPHAN-SEDE e unidades
descentralizadas;

11.5.3. A CONTRATADA deverá observar os prazos contados a par�r da assinatura do Contrato, para apresentar o Projeto Execu�vo contendo o plano de
implantação dos serviços, conforme estabelecido no item 18.DOS PRAZOS do Termo de Referência.

11.5.4. O Projeto Execu�vo deverá considerar a implantação prévia de um ambiente de testes onde serão testados o serviço MPLS e Internet propostos
neste documento;

11.5.5. O Projeto Execu�vo deverá englobar protocolo de roteamento dinâmico com baixo tempo de convergência (menor que 20 segundos);

11.5.6. A arquitetura implementada deverá ser escalável, realizar agregação de rotas para endereços con�guos, permi�r o acesso de qualquer ponto da
rede às aplicações compar�lhadas e permi�r a realização de balanceamento de carga entre conexões redundantes;

11.5.7. O Projeto Execu�vo deverá conter o mapa de endereçamento IP de forma a permi�r a u�lização do plano de endereços a ser fornecido pelo
IPHAN das redes locais dos sí�os;

11.5.8. O projeto da solução deverá permi�r interconexão de mais de 70 (setenta) segmentos de rede através de equipamentos de interconexão,
conectados aos roteadores CPE de cada segmento; O quan�ta�vo a ser contratado poderá ser inferior ou superior, de acordo com a necessidade do IPHAN;

11.5.9. O ambiente de testes será um piloto da implantação no ambiente real do IPHAN, mas com um número de pontos limitado com o intuito de validar
o serviço a ser oferecido em todo o projeto; Deve ser criado um ambiente de testes contendo a Sede em Brasília e no máximo 6 (seis) unidades descentralizadas
a serem definidas pelo IPHAN;

11.5.10. Deverão ser testadas todas as funcionalidades que permitam a comprovação dos indicadores descritos no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. O período de realização dos testes será definido entre a CONTRATADA e o IPHAN, em comum acordo;

11.5.11. Os planos de implantação deverão prever a disponibilidade do serviço  no  IPHAN-SEDE e nas Unidades Descentralizadas, garan�ndo a migração
sem a interrupção dos serviços existentes;

11.5.12. Após a validação dos Planos de Implantação con�dos no Projeto Execu�vo, a CONTRATADA deverá entregar a solução totalmente operacional,
com os níveis de serviços exigidos, incluindo equipamentos e circuitos de comunicação, quando se iniciará os trabalhos de atestação e conformidade;

11.5.13. A a�vação dos enlaces dos sí�os deverá ser feita mediante Ordem de Serviço, incluindo instalação e a�vação dos circuitos, a contar da data de
aprovação do Projeto Execu�vo;

11.5.14. A a�vação dos enlaces deverá observar os prazos descritos no item 18.DOS PRAZOS do Termo de Referência, e do ENCARTE NÍVEL MÍNIMO DE
SERVIÇOS, incluindo instalação e a�vação dos circuitos, a contar da data de aprovação do Projeto Execu�vo;

11.5.15. Caso o Projeto Execu�vo não seja aprovado pelo IPHAN, a CONTRATADA deverá corrigi-lo e reapresentá-lo conforme prazos definidos no item
18.DOS PRAZOS do Termo de Referência, após a comunicação da sua rejeição;

11.5.16. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo IPHAN do Projeto Execu�vo e dos testes realizados no ambiente de testes;

11.5.17. O atraso na entrega do Projeto Execu�vo poderá causar sanções à CONTRATADA conforme condições elencadas no item 18.DOS PRAZOS;

11.5.18. A CONTRATADA deverá apresentar, semanalmente, relatórios de acompanhamento das a�vidades, nos quais deverão constar as a�vidades
realizadas e a duração de cada a�vidade;

11.5.19. A CONTRATADA deverá documentar, em forma de relatório, os estados da infraestrutura �sica antes e depois das instalações realizadas, inclusive
com fotografias do ambiente que sofreu alterações, antes e depois das instalações realizadas;

11.5.20. Todo o processo de instalação e implantação da solução será acompanhado e supervisionado pela equipe de gestão do contrato, à qual a licitante
vencedora deverá se reportar antes de qualquer ação e decisão referente à implantação da solução em tela;

11.5.21. A não aceitação pelo IPHAN das soluções adotadas, devido a não conformidade com as solicitações deste Estudo Técnico, poderá resultar em
rescisão total ou parcial do contrato de prestação de serviços;

11.5.22. A a�vação dos enlaces dos sí�os deverá ser feita mediante Ordem de Serviço, incluindo instalação e a�vação dos circuitos, a contar da data de
aprovação do Projeto Execu�vo;

11.5.23. A a�vação de todos os enlaces de comunicação deverá observar os prazos descritos no item 18.DOS PRAZOS do Termo de Referência, e
do  ENCARTE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS, incluindo instalação e a�vação dos circuitos, a contar da data de aprovação do Projeto Execu�vo.

11.5.24. Os equipamentos locados deverão ser instalados com a úl�ma versão de firmware disponibilizada pelo fabricante, de modo a minimizar a
probabilidade de atualização de versões assim que a solução es�ver totalmente operacional;

11.5.25. Os trabalhos de migração e instalação de equipamentos poderão ocorrer fora do período de expediente do IPHAN, a saber: de 8h às 20h, de
modo que o impacto seja o mínimo possível ao ambiente computacional;
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11.5.26. A CONTRATADA ficará obrigada a manter sigilo sobre todas as informações referentes à solução implantada, bem como acerca das instalações do
IPHAN, sendo vedada qualquer divulgação destas informações sem prévia autorização, por escrito, do órgão, cabendo penalizações administra�vas e sanções
legais cabíveis, em caso de descumprimento;

11.5.27. Todos os custos com realização de canalização, entradas, tubulações, entre outros, serão realizados pela licitante sem ônus adicional ao IPHAN.
Portanto, recomenda-se a realização de vistoria para verificação das condições de infraestrutura predial do IPHAN;

11.5.28. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio do IPHAN ou de terceiros por
ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, quando da instalação e configuração da solução, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do
exercício;

11.5.29. Todos os equipamentos des�nados ao funcionamento do serviço, alocados em ambiente da CONTRATADA, deverão ser acessíveis a par�r de
plataformas de gerenciamento SNMP, localizadas na rede interna do IPHAN;

11.5.30. Uma vez instalados, os equipamentos locados pelo IPHAN deverão ser cadastrados em so�ware de gerenciamento SNMP disponível no IPHAN,
que contará com o apoio da CONTRATADA, se necessário;

11.5.31. Os agentes SNMP instalados nos equipamentos deverão suportar mensagens nas versões v1 e v2c, para realização de consultas de objetos da MIB
II (RFC 1213) e da host-resources-MIB (RFC 1514);

11.5.32. Após a assinatura do contrato, o IPHAN informará à CONTRATADA os endereços IP dos seus sistemas de gerenciamento da rede (NMS) que
deverão estar autorizados a realizar consultas SNMP (get) nos equipamentos da rede, receber traps SNMP e o nome da comunidade (community string) que
deverá ser configurado;

11.5.33. Todos os equipamentos des�nados ao funcionamento da rede, alocados em ambiente da CONTRATADA, deverão ser capazes de encaminhar
mensagens syslog para plataformas de armazenamento de logs, localizadas na rede interna do IPHAN;

11.5.34. Após a assinatura do contrato, o IPHAN informará à CONTRATADA os endereços IP dos seus sistemas de armazenamento que deverão receber as
mensagens syslog;

11.5.35. Deverá ser disponibilizada a geração e emissão de relatórios gerenciais que permitam o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis
de serviço contratados e validação das faturas;

11.5.36. O serviço de gerenciamento deve atuar de forma proa�va, antecipando-se aos problemas na rede e garan�ndo a qualidade do serviço
estabelecida no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos relacionados com
indisponibilidade e desempenho no serviço de rede WAN, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a vigência do contrato;

11.5.37. A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis) será contabilizada como indisponibilidade do(s) serviço(s)
associado(s), passível de desconto, no período em que os dados não forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento.

 

 

12. ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO.

12.1. Locais e prazos de entrega.

12.1.1.  Os locais de prestação dos serviços são definidos no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, parte integrante deste Termo de Referência.

12.1.2. Os endereços foram levantados no momento da elaboração do Termo de Referência e podem ter sofrido alterações até a execução do projeto. No
início da implantação, a CONTRATADA deverá validar os endereços das localidades junto ao site do IPHAN hospedado no hyperlink Portal IPHAN.

12.1.3. A CONTRATADA deverá cumprir TODOS os requisitos do serviço descritos no item de especificação técnica estabelecidos nos Encartes Técnicos
correspondentes, respeitando os prazos máximos estabelecidos, os quais poderão ser antecipados sempre que as circunstâncias assim o permitam.

12.1.4. Existe a possibilidade de adição de novos sí�os, de acordo com o interesse do IPHAN, e nesses casos a CONTRATADA deverá providenciar os meios
de acesso e as instalações necessárias ao funcionamento da localidade na rede nacional IPHAN.

12.1.5. De forma a permi�r a análise da viabilidade e correto dimensionamento dos custos e despesas provenientes da solicitação, a CONTRATADA deverá
providenciar a elaboração do Projeto Execu�vo contendo o plano de implantação desses serviços;

12.1.5.1. A CONTRATADA deverá  apresentar o Projeto Execu�vo contendo o Plano de Implantação dos Serviços, conforme prazos es�pulados no
item 18.DOS PRAZOS desse Termo de Referência e do Edital;

12.1.5.2. Após análise do Projeto Execu�vo, o IPHAN decidirá ou não pela implantação dos serviços;

12.1.5.3. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo IPHAN do Projeto Execu�vo;

12.1.6.  A solicitação dos serviços se dará através do documento Ordem de Serviço (OS).

 

 

12.2. Mecanismos Formais de Comunicação.

 
Tabela 12: Mecanismos formais de comunicação.

Documento Função Emissor Des�natário Periodicidade
O�cio Informações diversas Contratante/Contratada Contratante/Contratada Sempre que necessário
E-mail Informações diversas Contratante/Contratada Contratante/Contratada Sempre que necessário
Chamado técnico Resolução de problemas técnicos Contratante Contratada Sempre que necessário

 

12.3. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá responder, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica per�nentes à execução dos serviços, que venham porventura ser solicitados pelo IPHAN, sujeita as glosas e penalidades
previstas nesse Termo de Referência e no Edital.

 

12.4. Níveis Mínimos de Serviço

12.4.1. Para cada um dos acessos contratados a CONTRATADA deverá atender a níveis de serviços pré-estabelecidos pelo Acordo de Níveis de Serviço,
descrito no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.

12.4.2. Os sí�os de interesse da CONTRATANTE estão classificados conforme os seguintes �pos:

D1: Sede do IPHAN;
D2: Unidades Descentralizadas: Capitais, regiões metropolitanas e as cidades do Interior.
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12.4.3. Os sí�os de interesse do IPHAN serão classificados conforme o nível de serviço a ser contratado. Serão, u�lizadas tabelas de patamares para
especificar os Níveis de Serviço (NS), conforme ENCARTE PATAMARES DE NÍVEIS DE SERVIÇO. O nível de serviço a ser contratado varia de acordo com a
localização do sí�o onde serão prestados os serviços;

12.4.4. Os serviços deverão estar operacionais em um regime 24x7;

12.4.5. Uma série de indicadores deverá ser calculada pela CONTRATADA periodicamente como condição para faturamento dos serviços. A CONTRATADA
deverá disponibilizar mensalmente ao IPHAN, relatórios digitais com o cálculo dos indicadores, totalizados e apresentados mensalmente por enlace;

12.4.6. As métricas servirão como limiar de qualidade do serviço, compondo o que será denominado de Níveis Mínimos de Serviço (NMS);

12.4.7. O primeiro desses indicadores será o Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM), que deverá representar o percentual de tempo em que o
serviço de conec�vidade estará operacional em um determinado período de tempo, para cada sí�o da rede corpora�va do IPHAN. A disponibilidade é
comumente medida mensalmente através do número de minutos em que este esteve operacional no referido mês.

12.4.7.1. Para cumprir com o Índice de Disponibilidade, a prestadora de serviços deve trabalhar com duas variáveis principais: o MTBF (tempo médio entre
falhas) da solução e o MTTR (tempo médio de reparação de falhas). Para aumentar a disponibilidade deve-se aumentar o MTBF e diminuir o MTTR, de forma
que o sistema apresente falhas com menor frequência e que estas sejam recuperadas mais rapidamente;

12.4.8. Para cada sí�o conectado, deverá ser garan�da o Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM) conforme os níveis a seguir:

 
Tabela 13 : Disponibilidade Mensal

Nível Disponibilidade Mensal Sí�os
D1 99,8% IPHAN SEDE
D2 99,5% Unidades Descentralizadas

 

 

12.4.9. O IDM deverá ser calculado segundo as orientações con�das no ENCARTE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS (NMS) ;

12.4.10. Além do cálculo o IDM para cada um dos sí�os exigido anteriormente, a CONTRATADA deverá apresentar, para fins de pagamento mensal dos
serviços, as seguintes métricas de níveis de serviço:

12.4.10.1. Taxa de Erro de Bit (TxErr), calculado segundo as orientações con�das na Tabela 2 do ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO;

12.4.10.2. Taxa de Perda de Pacotes (TPP), calculado segundo as orientações con�das na Tabela 3 do ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE
SERVIÇO;

12.4.10.3. Retardo da Rede (Retardo), calculado segundo as orientações con�das na Tabela 4 do ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO;

12.4.10.4. Prazo de Reparo/Restabelecimento de um Enlace (PR), calculado segundo as orientações con�das na Tabela 5 do ENCARTE
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO;

12.4.10.5. Prazo de Alteração de Configuração de Roteadores (PAC), calculado segundo as orientações con�das na Tabela 6 do ENCARTE
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO;

12.4.10.6. Prazo de Alteração da Taxa de Transmissão de um Enlace (PAT), calculado segundo as orientações con�das na Tabela 7 do
ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO;

12.4.10.7. Prazo de Atendimento a Novos Endereços (PAN), calculado segundo as orientações con�das na Tabela 8 do ENCARTE NÍVEIS
MÍNIMOS DE SERVIÇO.

 

12.4.11. A violação de qualquer nível de serviço só poderá ser desconsiderada pelo IPHAN, quando for decorrente de falha em algum equipamento de
propriedade da autarquia, decorrente de procedimentos operacionais por parte do IPHAN, por qualquer equipamento da CONTRATADA que não possa ser
corrigida por inacessibilidade causada pelo IPHAN ou eventuais interrupções programadas, desde que previamente negociadas e autorizadas pelo IPHAN;

12.4.12. As métricas apresentadas nesse subitem e no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO deverão ser avaliadas como fins de verificação da qualidade
do serviço e faturamento de serviços.

 

12.5. Requisitos do Serviço de Suporte Técnico

12.5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar um número único nacional não tarifado (0800) e um portal na internet, para abertura de chamados de
suporte técnico e acompanhamento dos níveis de serviços prestados. Entende-se por portal, ferramenta de gerência acessível pela internet, com acesso restrito
através de usuário/senha eletrônica e u�lizando-se de protocolo HTTPS;

12.5.2. A assistência técnica on-site deverá ser prestada nas instalações do IPHAN em Brasília, e nas dependências das unidades descentralizas conforme
endereços constantes no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS;

12.5.3. No momento de abertura do chamado deverá ser fornecido ao IPHAN um número único de iden�ficação do chamado;

12.5.4. Os chamados somente poderão ser abertos e fechados após autorização do IPHAN;

12.5.5. O portal de acompanhamento dos serviços deverá possuir acesso aos históricos dos registros das ocorrências e registros de solicitações e
reclamações enviadas pelo IPHAN em relação aos serviços prestados;

12.5.6. O portal de acompanhamento dos serviços deverá possibilitar que sejam visualizados e impressos os relatórios das informações de desempenho a
respeito da malha dos serviços prestados. Esse sistema deverá estar disponível ao IPHAN, sempre que solicitado, e ter capacidade de apresentar número do
chamado, data e hora de abertura, nome da pessoa que abriu e do técnico alocado, bem como as a�vidades executadas, data e hora de fechamento do
chamado e resolução aplicada;

12.5.7. O portal de gerenciamento poderá ser cons�tuído de um ou mais so�wares de gerenciamento e deverá prover, no mínimo, as seguintes
informações:

12.5.7.1. U�lização de banda, Taxa de erros, em pacotes, Taxa de perda de pacotes, Tempo de resposta, em milissegundos e
Disponibilidade diária dos circuitos, em percentual;

12.5.7.2. Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) com os valores instantâneos, médios e de pico dos úl�mos 30 (trinta) dias,
separados por semana e dia;

12.5.7.3. Consumo de banda por classe de serviço com os valores instantâneos, médios e de pico dos úl�mos 30 (trinta) dias, separados
por semana e dia;

12.5.7.4. Latências dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos úl�mos 90 (noventa) dias;

12.5.7.5. Tempo de operação do equipamento (system up �me), no formato DD:HH:MM;
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12.5.7.6. Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores, instantâneos e médias dos úl�mos 5 (cinco) minutos;

12.5.7.7. Estra�ficação de tráfego (entrada e saída) classificado por �po (IP de origem e de des�no), portas (de origem e de des�no),
serviço, protocolos, classes de serviço de todos os enlaces e respec�vos volumes, permi�ndo a agregação e/ou junção de �pos diferentes de
tráfego e a sumarização dos dados coletados;

12.5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar, ainda, um número de telefone ao IPHAN para contato com a área de 1º nível para solução de problemas
urgentes que necessitem a atuação imediata, tais como: reinício de interfaces de roteadores, alteração de descrição de interfaces, conferência de aplicação de
polí�cas nos roteadores, a�vação de modo debug de forma temporário para diagnós�co, configuração de velocidade e modo de operação de interfaces,
elaboração de listas de acesso temporárias e reinício de equipamentos.

12.5.9. Os chamados abertos pelo IPHAN à central de atendimento deverão ser imediatamente enquadrados em uma categoria de prioridade, conforme
Tabela  14: Níveis de Severidade, sendo que a CONTRATADA deverá atender aos prazos especificados a seguir:

Tabela 14 : Níveis de Severidade
 

Para o sí�o D1: IPHAN SEDE
 

Prioridade Descrição Tempo de Atendimento Tempo de Resolução
1
 
 

Interrupção que acarreta indisponibilidade total dos serviços 2 horas 4 horas

2 Degradação de performance e perda de monitoração dos serviços 2 horas 6 horas
3 Resolução de dúvidas e alteração de configuração de equipamentos. 24 horas 72 horas

 
Para os demais sí�os D2: Unidades Descentralizadas 

 
Prioridade Descrição Tempo de Atendimento Tempo de Resolução

1
 
 

Interrupção que acarreta indisponibilidade total dos serviços 2 horas 8 horas

2 Degradação de performance e perda de monitoração dos serviços 2 horas 10 horas
3 Resolução de dúvidas e alteração de configuração de equipamentos. 24 horas 72 horas

 

12.5.10. O nível de severidade de um chamado poderá sofrer reclassificação;

12.5.11. Os serviços de suporte técnico deverão incluir serviços de atualização dos equipamentos componentes da solução ofertada, sendo responsáveis
pelo fornecimento de patches, correções e novas versões de so�ware de equipamentos.

 

12.6. Requisitos para Aceitação dos Serviços na Implantação

12.6.1.  Os sí�os e enlaces a serem contratados serão definidos durante a assinatura do contrato.

12.6.2. Os serviços de implantação de cada enlace serão verificados individualmente, e estarão sujeitos a dois �pos de aceitação: denominados: Termo de
Recebimento Provisório (TRP) e Termo de Recebimento Defini�vo (TRD).

12.6.3. A aceitação da implantação do enlace deverá atender os seguintes requisitos:

12.6.3.1. A Aceitação Provisória dar-se-á após a entrega do serviço do sí�o, com a observação do IPHAN, de normalidade no provimento
dos serviços para este enlace.

12.6.3.2. Para os sí�os que fizerem parte do ambiente de teste, o prazo para a aceitação provisória contará a par�r da data do início dos
testes.

12.6.3.3. Caso haja rejeição na aceitação do serviço do sí�o, o IPHAN poderá solicitar a suspensão da implantação até que possíveis
problemas sejam sanados, sem que isso gere direito à CONTRATADA de protelar a implantação dos demais sí�os dentro dos prazos definidos.

12.6.4. Os testes de recebimento provisório dos serviços de rede serão compostos, no mínimo, por testes de conec�vidade/funcionais e testes de
con�ngência.

12.6.5. A aceitação ocorrerá caso os resultados dos testes estejam conforme os requisitos do projeto.

12.6.6. Um enlace da rede será considerado aceito nos testes de conec�vidade/funcionais, se:

12.6.6.1. O tempo de retardo da conexão e o desempenho do roteador CPE es�verem dentro dos limites estabelecidos no ENCARTE
NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO  por um período de 2 (dois) dias úteis;

12.6.6.2. A taxa de erro de bit es�ver dentro dos limites estabelecidos no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO, quando solicitado pelo
IPHAN;

12.6.6.3. A transação padrão de um sistema corpora�vo definido pelo IPHAN puder ser completada com sucesso;

12.6.6.4. Nos sí�os onde o serviço de videoconferência es�ver implantado, for possível originar e receber chamadas pelos canais de vídeo,
entre sí�os, e se a CONTRATANTE aceitar a qualidade da videoconferência através de testes funcionais subje�vos. Havendo divergência entre as
partes, deverão ser realizados testes de qualidade de videoconferência, conforme os requisitos de perda de pacotes, ji�er e delay
recomendados pelo fabricante dos equipamentos de videoconferência;

12.6.6.5. A configuração lógica do roteador CPE for fornecida ao IPHAN;

12.6.6.6. Os equipamentos CPEs puderem ser visualizados, consultados e terem seus dados de monitoramento coletados por ferramentas
apropriadas do IPHAN.

 

12.6.7. A solução de con�ngência para um sí�o será considerada recebida provisoriamente se os testes de funcionamento e comutação, conforme abaixo,
forem aprovados pelo IPHAN:

12.6.7.1. Verificação do funcionamento da con�ngência em queda simples de enlace e queda simples de roteador;

12.6.7.2. Verificação do tempo de comutação da con�ngência, conforme especificação da solução, em queda simples de enlace e queda
simples de roteador.

12.6.8. Após a execução dos testes, e verificado que o enlace implantado atende os requisitos conforme descrito nos itens anteriores, a Comissão de
Recebimento do IPHAN emi�rá o Termo de Recebimento Provisório (TRP) do enlace contratado.



27/09/2019 SEI/IPHAN - 1468660 - IN01 - Termo de Referência

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1709976&infra_s… 12/22

12.6.9. A aceitação final se dará após o término do Período de Funcionamento Experimental (PFE), que se inicia com a emissão do TRP e se encerra após
o decurso de um período completo de 10 (dez) dias corridos sem nenhuma ocorrência de erros no enlace contratado. A este período sem ocorrência de falhas,
denominaremos “Período no-failures”;

12.6.10. Período no-failures: quando todas as pendências forem re�radas, será marcado o início de um período que se estenderá por 10 (dez) dias, no qual
a solução não deverá apresentar falhas de projeto/especificação. Este período será reiniciado sucessivamente todas as vezes que for detectada alguma falha,
adiando assim a conclusão do PFE;

12.6.11. Ao final do PFE, concluído com sucesso, será emi�do o Termo de Recebimento Defini�vo (TRD), pela Comissão de Recebimento do IPHAN,
autorizando, a par�r de então o recebimento das faturas de serviço rela�vas a esse enlace;

12.6.12.  A emissão do TRD não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas,
estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garan�a;

12.6.13. O aceite defini�vo da solução e consequente início do período de prestação dos serviços se darão após verificação de conformidade e aderência
às especificações técnicas exigidas, bem como atendimento dos níveis de serviços contratados e de processo de abertura de chamados;

12.6.14. Após o aceite defini�vo da solução se iniciará o período de prestação dos serviços para fins de faturamento e de verificação dos serviços.

 

13. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS.

13.1. Metodologia de avaliação da qualidade e da adequação às especificações.

13.1.1. A prestação dos serviços será baseada no modelo de remuneração em função dos resultados apresentados, em que os pagamentos serão feitos
após mensuração e verificação de métricas quan�ta�vas e qualita�vas, contendo indicadores de desempenho e metas, com níveis mínimos de serviço
- ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO definido em contrato, de modo a resguardar a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços;

13.1.2. Os níveis mínimos de serviço contratados, estão especificados no ENCARTE NÍVEIS DE SERVIÇO (NMS) e serão informados e monitorados pela
CONTRATADA e pelo IPHAN, e comparados às metas de desempenho e qualidade estabelecidas, em termos de prazo e efe�vidade. Essa condição será
fundamento para efetuar os pagamentos previstos para cada serviço.

13.1.3. O modelo de prestação de serviços conterá, ainda, processos de trabalho que especificam como os serviços serão prestados, incluindo a�vidades
a serem demandadas pelo IPHAN, tais como abertura de chamados técnicos para resolução de problemas e de consulta a informações, e aquelas a serem
desenvolvidas proa�vamente pela CONTRATADA, por meio do serviço de gerência da rede. A prestação dos serviços englobará prazos e condições da entrega da
solução, incluindo requisitos de implantação e migração da solução;

13.1.4. O detalhamento dos critérios de mensuração dos serviços estão elencados no ENCARTE NÍVEIS DE SERVIÇO (NMS) e também nos Encartes
técnicos correspondentes a cada serviço.

13.2. No período de implantação, os serviços a serem prestados incluem a elaboração de um Projeto Execu�vo de rede. O início da implantação dar-se-
á somente após a aprovação pelo IPHAN do Projeto Execu�vo;

13.3. Os requisitos de implantação específicos estão estabelecidos nos Encartes Técnicos correspondentes aos serviços contratados.

 

13.4. Metodologia de aferição mensal dos serviços.

13.5. Mensalmente, a CONTRATADA deverá encaminhar ao IPHAN relatório com todos os chamados de suporte técnico abertos/fechados, com a
iden�ficação do chamado, data e hora de abertura, nome da pessoa que abriu e do técnico alocado, bem como as a�vidades executadas, data e hora de
fechamento do chamado e resolução aplicada;

13.6. O relatório deverá ser enviado juntamente com a fatura de prestação dos serviços e deverá apresentar informações acerca da aferição dos níveis
de serviço contratados, como descrição dos períodos de indisponibilidade, para cada um dos acessos contratados, conforme ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE
SERVIÇO;

13.7. Os relatórios deverão ser detalhados dia, período e causas de eventuais indisponibilidades de serviço ocorridas, bem como o somatório total de
minutos de todas as ocorrências e o cálculo do Índice de Disponibilidade Mensal (D) correspondente ao período de faturamento;

13.8. A entrega dos relatórios mensais é condição necessária à atestação dos serviços, pelo IPHAN, para fins de pagamento;

13.9. Caso o Índice de Disponibilidade Mensal, descrito no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO seja inferior ao especificado no referido encarte, a
CONTRATADA deverá encaminhar relatório com o cálculo do total de desconto a ser aplicado no valor da fatura, de acordo com a seguinte fórmula:

 

VD = CM * [(100 - D) / 100]

Onde:

VD é o valor do desconto;

CM é o custo mensal dos serviços prestados;

D é o índice de disponibilidade mensal dos serviços, calculado pelas fórmulas especificadas no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO.

 

13.10. O IPHAN reserva-se o direito de promover, a qualquer tempo, alterações nas polí�cas de u�lização do serviço de acesso, ficando a CONTRATADA,
neste caso, obrigada a prestar o suporte técnico necessário à implementação dessas diretrizes nos equipamentos por ela empregados na prestação os serviços,
inclusive nos roteadores locados, sem prejuízo das condições de funcionamento previstas no edital.

13.11. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá responder, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica per�nentes à execução dos serviços, que venham porventura ser solicitados pelo IPHAN;

13.12. Em caso de reiterado inadimplemento do SLA, o IPHAN poderá, concomitantemente à multa, aplicar sanção de advertência ou outras sanções
previstas no contrato;

13.13. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do IPHAN para representá-la
administra�vamente sempre que houver necessidade.

13.14.  Em conformidade com os ar�gos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante termo circunstanciado, o objeto deste contrato será recebido:

13.14.1. Provisoriamente, nos termos e condições elencados nos requisitos dos serviços descritos nos Encartes Técnicos MPLS e Internet
correspondentes aos serviços contratados;

13.14.2. Defini�vamente, nos termos e condições elencados nos nos requisitos dos serviços descritos nos Encartes Técnicos MPLS e
Internet correspondentes aos serviços contratados.
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13.15. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a é�co-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo instrumento de contrato.

13.16. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o serviço foi executado em desacordo com o contrato, com o edital e seus Encartes ou com a
proposta, com incorreção, ou incompleto, após no�ficação por escrito à CONTRATADA serão interrompidos os prazos de recebimento e não autorizado o início
do faturamento, até que sanada a situação.

13.17. Na hipótese de prestação incompleta do serviço a CONTRATADA deverá complementá-los, no prazo assinalado pelo CONTRATANTE, não havendo
autorização para o faturamento em caso de execução parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

14.1. Os pagamentos serão efetuados, mensalmente, em moeda corrente nacional, nos prazos estabelecidos no item Cronograma de Execução Física e
Financeira. Após apresentação das notas fiscais devidamente atestadas, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação
aplicável.

14.2. As faturas somente contabilizarão os enlaces que �verem o Termo de Recebimento Defini�vo emi�do.

14.3. A primeira fatura contabilizará o período de prestação serviços desde a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

14.4. As notas fiscais deverão consignar, concomitantemente ao período considerado, os descontos proporcionais rela�vos ao desempenho da
CONTRATADA no que diz respeito ao atendimento dos níveis de serviços estabelecidos no edital e contrato e serão acompanhadas das respec�vas memórias de
cálculo dos descontos lançados.

14.5. As notas fiscais e os documentos exigidos no edital e no contrato, para fins de liquidação e pagamento das despesas, deverão ser entregues,
exclusivamente, na Coordenação-Geral de Logís�ca, Convênios e Contratos, situada na Sede do IPHAN em Brasília-DF.

 

15. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

15.1. Proposta técnica.

15.1.1. As propostas deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, respeitados os prazos nele es�pulados, e
consignar nos campos apropriados do sistema o preço unitário para cada item, correspondente ao valor mensal de um enlace, expresso em reais, incluídos todos
os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

15.1.2. As propostas deverão ser apresentadas com as quan�dades, preço unitário e total, em moeda nacional, já consideradas as despesas dos tributos e
demais custos que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços.

15.1.3. Não será aceito quan�ta�vo inferior ao total previsto.

15.1.4. Deverá ser informado o valor mensal unitário para cada item do lote.

15.1.5.  Os interessados deverão cotar todos os itens do lote, sob pena de desclassificação.

15.1.6. No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” solicita-se que seja incluído o prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo,
noventa dias, cuja omissão e/ou contrariedade implica a aceitação do prazo indicado:

15.1.7.  Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele requerido nesta licitação, que deixarem de cotar
qualquer item do lote, ou as que desatendam às exigências deste edital.

15.1.8. Os preços deverão ser cotados em reais, com duas casas decimais.

15.1.9. Serão desclassificadas as propostas e lances que ofereçam preços excessivos ou inexequíveis.

15.1.10. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de realização do serviço.

15.1.10.1. A não realização da visita não admi�rá ao licitante qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para
execução do objeto ou obrigação decorrente desta licitação.

15.1.11. Caso a licitante deseje poderá agendar vistoria junto à Divisão de Infraestrutura Tecnológica da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
por meio do endereço eletrônico: cg�@iphan.gov.br 

15.1.11.1. Serão aceitas as solicitações de agendamento de vistoria encaminhadas até 03 (três) dias úteis anteriores a data prevista para a
realização do pregão. As vistorias serão agendadas em dias úteis das 09:00 às 12:00 e das 15:00 às 18:00 e poderão ser realizadas até o dia ú�l
imediatamente anterior à realização do pregão.

15.1.11.2. O licitante deve comprometer-se a manter sigilo sobre todas as informações a que �ver acesso em decorrência da visita e
receberá um Comprovante de Vistoria emi�do pelo CONTRATANTE, que deverá ser apresentado com a documentação para habilitação no
momento da licitação, conforme modelo TERMO DE VISTORIA CGTI.

15.1.11.3. Se, por qualquer mo�vo, a referida declaração de vistoria não acompanhar a documentação, será considerada, se houver, a
segunda via em poder do CONTRATANTE.

15.1.12. Independente da opção pela realização ou não da vistoria, o licitante deverá apresentar Declaração Formal, assinada pelo representante legal do
licitante ou preposto, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que não o u�lizará para quaisquer ques�onamentos futuros.

 

15.2. Qualificação Técnica.

15.2.1. Comprovação de ap�dão para o desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto desta
licitação, por meio da apresentação de:

15.2.2. Apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, que comprove a prestação de serviços de
rede corpora�va de longa distância para cliente abrangendo quan�dade de segmentos de redes priva�vas virtuais independentes, providos
mediante uso de tecnologia MPLS, igual ou superior a 20 (vinte) segmentos de rede.

15.2.3. Apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, que comprove a prestação de serviços de
INTERNET.

15.2.4. Apresentação de documentação comprobatória de que a empresa possui autorização ou concessão da ANATEL para prestar os
serviços objeto dessa contratação.

 

15.2.5. A exigência de que as empresas comprovem possuir rede com capilaridade em pelo menos 20 localidades dis�ntas, distribuídas em pelo menos
13 estados brasileiros, nas 5 regiões brasileira, foi necessária de modo a garan�r que a CONTRATADA possui estrutura tecnológica suficiente para atender as
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demandas de interconexão exigidas neste Termo de Referência, garan�ndo que não haja suspensão dos serviços fornecidos, o que acarretaria a descon�nuidade
da prestação do serviço público do IPHAN. Essa exigência é uma prá�ca para aferir que a CONTRATADA possui capacidade logís�ca e técnico operacional para
execução do objeto da contratação.

15.3. Ressalta-se que o quan�ta�vo exigido representa menos da metade das localidades do IPHAN atuais (pouco mais de 90 unidades) e a distribuição
em pelo menos 13 estados (perto da metade de todas os estados, considerando o DF) é para garan�r que a estrutura de interligação dos estados esteja presente
nas diversas regiões do Brasil e seja capaz de atender a conexão de todas as unidades do IPHAN.

15.4. Quanto à exigência de apresentação de documentação comprobatória de que a empresa possui autorização ou concessão da ANATEL, deve-se ao
fato de que os serviços de comunicação elencados nesta contratação são enquadrados na Anatel como Serviço de Comunicação Mul�mídia - SCM, (conforme
descrição no site da ANATEL h�p://www.anatel.gov.br/setorregulado/comunicacao-mul�midia-outorga), os quais se caracterizam por " serviço fixo de
telecomunicações de interesse cole�vo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão,
emissão e recepção de informações mul�mídia, permi�ndo inclusive o provimento de conexão à internet, u�lizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de
uma Área de Prestação de Serviço. A autorização do Serviço de Comunicação Mul�mídia será expedida às empresas que preencherem as condições previstas no
Regulamento do Serviço de Comunicação Mul�mídia, aprovado pela Resolução n.° 614, de 28 de maio de 2013."

15.4.0.1. O modelo de declaração de capacidade técnica encontra-se no Encarte Modelo de Atestado ou (Declaração) de Capacidade Técnica;

 

16. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

16.1. A execução dos serviços deverá ser realizada em todas as unidades do CONTRATANTE relacionadas no LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e nas
demais que vierem a ser implantadas durante a vigência do contrato.

16.2. Os itens e quan�dades para a�vação inicial são previsões e serão ra�ficadas ou re�ficadas pelo CONTRATANTE na reunião inicial do projeto, após
a assinatura do contrato.

16.3. A prestação dos serviços deverá ter início em data ou prazo fixado em Ordens de Serviço, contado a par�r do recebimento da referida Ordem de
Serviço.

16.4. O modelo de Ordem de Serviço está disponível no ENCARTE ORDEM DE SERVIÇO.

 

17. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

17.1. Logo após a assinatura dos contratos, será realizada uma Reunião Inicial do Projeto, onde se estabelecerão os critérios para elaboração do
documento Plano de Implantação e Migração dos serviços, de modo a não haver indisponibilidade dos serviços essenciais do CONTRATANTE.

17.2. Os seguintes marcos deverão ser observados:

17.2.1. Reunião inicial do projeto após assinatura do contrato. A reunião deverá ocorrer no máximo 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato.
Nessa reunião serão tratados os seguintes assuntos:

17.2.1.1. Ra�ficação por parte do CONTRATANTE das quan�dades para a�vação inicial dos itens que compõem ambos o lote.

17.2.1.2. Topologias atual e futura e eventuais dúvidas.

17.2.1.3. Roteamento e forma de conexão para migração dos serviços.

17.2.1.4. Priorização e paralelização de a�vidades centrais do projeto a ser entregue.

17.2.1.5. Nomeação dos prepostos e pessoal técnico da CONTRATADA, bem como do gestor do contrato.

17.2.1.6. Apresentação do gestor do contrato do CONTRATANTE.

 

17.3. O item 18.DOS PRAZOS desse Termo de Referência apresenta dos prazos dos serviços, prazos esses que devem ser cumpridos pela CONTRATADA,
com previsão de aplicação de penalidades como glosas e multas previstas contratualmente.

17.4. Após a reunião inicial, a CONTRATADA terá o prazo definido no item 18.DOS PRAZOS desse Termo de Referência, para elaborarem e apresentarem
o Plano de Implantação e Migração de Serviços, que definirá a estratégia e o cronograma de migração e instalação.

 

17.5. O documento Plano de Implantação e Migração dos serviços deverá conter no mínimo:

17.5.1. Cronograma detalhado de implantação e migração por unidade;

17.5.2. Descrição detalhada do roteamento para migração e roteamento para operação normal da rede;

17.5.3. Cronograma das interrupções necessárias para a migração que resultarão em indisponibilidade de rede para os usuários.

 

17.6. Após a apresentação do Plano de Implantação e Migração de Serviços, a CONTRATANTE terá o prazo definido no item 18.DOS PRAZOS desse
Termo de Referência para analisar os Planos de Implantação e Migração de Serviços e solicitar alterações para a CONTRATADA.

17.6.1. A elaboração e apresentação deverá ser feita em conjunto entre a CONTRATADA, respeitadas as responsabilidades de cada uma.

17.7. Esclarece-se que a instalação nas unidades do CONTRATANTE distribuídas pelo Brasil será feita de modo grada�vo, através da abertura de Ordens
de Serviço pelo CONTRATANTE, e obedecendo a data fim dos atuais contratos de prestação dos serviços.

17.8. Quando da abertura da Ordem de Serviço, a CONTRATADA  deverá obedecer ao prazo de instalação estabelecido no item 18.DOS PRAZOS desse
Termo de Referência, que distribui a implantação em  2 prazos por �po de serviço:

Rede MPLS;
Serviço Internet para o IPHAN-SEDE.

17.9. A implantação nas unidades deve ser executada de acordo com o que foi definido no Plano de Implantação e Migração de Serviços. Também
devem constar no mesmo documento mecanismos de rollback (retorno do serviço ao estado anterior) no caso de falha de migração.

 

18. DOS PRAZOS.

18.1. Além de outros prazos previstos nesse Termo de Referência e seus respec�vos Encartes, a CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos na
tabela a seguir, respeitando os prazos máximos estabelecidos:

Tabela 15: Marcos, prazos, eventos e responsáveis do contrato.
FASE: Implantação dos Serviços

Marcos Prazos (em dias) Evento Responsável

http://www.anatel.gov.br/setorregulado/comunicacao-multimidia-outorga
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Dia D 0 (zero) Assinatura do contrato entre o IPHAN e a empresa licitante vencedora. IPHAN e
CONTRATADA

Dia D1 D + 10 Reunião inicial do projeto IPHAN e
CONTRATADA

Dia D2 D + 20 Apresentação dos Planos de Implantação e Migração de Serviços
Entrega do Projeto Execu�vo e Planos de Implantação. CONTRATADA

Dia D3 D2 + 15 Revisão e Aprovação dos Planos de Implantação e Migração de Serviços
Aprovação do Projeto Execu�vo e Planos de Implantação. IPHAN

Dia D4
Rede MPLS D3 +

90
Instalação e configuração dos enlaces contratados.

 
Observação: Os prazos es�pulados devem também atender

os indicadores estabelecidos no ENCARTE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS.

CONTRATADA
Serviço

Internet 
D3 +
90

Dia D5 D4 + 15 Recebimento Provisório, início do Período de Funcionamento Experimental. IPHAN e
CONTRATADA

Dia D6 D5 + 10
Autorização para início do período de execução dos serviços, e inicio da contabilização de prazos para o

faturamento.
Emissão dos Termos de Recebimento Defini�vo decorrentes do Início do Período de prestação dos serviços.

IPHAN

 
 

FASE: Prestação dos Serviços Contratados
(Conferência Mensal)  

Marcos Prazos (em dias) Evento Responsável
D 0 (zero) Prestação dos Serviços no mês CONTRATADA
D1 D0 + 15 Recebimento Provisório Mensal dos Serviços IPHAN e CONTRATADA
D2 D1 + 10 Recebimento Defini�vo Mensal dos Serviços IPHAN e CONTRATADA
D3 D2 Emissão da Nota Fiscal / Fatura CONTRATADA
D4 D3 + 5 Atestação da Nota Fiscal / Fatura IPHAN

D5 D4 + 30 Pagamento pela Área Financeira
Obs.: valor mensal contratado a ser pago com os descontos e glosas computados pela equipe de gestão do contrato. IPHAN

 
 

18.2. Os tempos considerados na tabela deverão ser contados em dias corridos.

18.3. Os prazos considerados na tabela foram dimensionados de modo a garan�r a manutenção da conec�vidade da rede e resguardar o impacto
causado por eventuais indisponibilidades na troca de operadoras de telecomunicações.

18.4. A primeira parte da tabela (Fase:  Implantação dos Serviços) demonstra a fase de implantação da solução. A segunda parte da tabela refere-se a
prestação mensal dos serviços contratados (Fase: Prestação dos Serviços Contratados).

 

19. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA.

19.1. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos na tabela a seguir, respeitando os prazos máximos estabelecidos na Tabela 15 - Marcos,
prazos, eventos e responsáveis do contrato:

19.2.  

Tabela 16: Cronograma de execução �sica e financeira da contratação.

ID EVENTO PRAZO (CONTRATADA) PAGAMENTO (CONTRATANTE)

1 Fornecimento dos
Bens / Serviços

Execução dos serviços conforme prazos e marcos definidos na Tabela 15:
Marcos, prazos, eventos e responsáveis do contrato.

 

Pagamento mensal que começa a ser efetuado em até 30 (trinta) dias
contados da data do Recebimento Defini�vo.

 

 

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO.

20.1. As quan�dades iniciais e totais máximas dos itens ao longo do contrato estão descritas no LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

20.2. Os valores anuais es�mados desta contratação encontram-se detalhados abaixo:

 

 

LOTE I

 
Tabela 17: Tabela de es�ma�va de preços da contratação NS1 a NS4.

ORÇAMENTO ESTIMADO
Backbone Nacional 

MPLS para as unidades 

Item Nível de Serviço
Banda (Mbps)

De ... a ...
 

Redundância
Quan�dade      

(A)
 

Valor Unitário Mensal
do Mbps*

(B)

Quan�dade X Valor Unitário Mensal
 

(C) = (A) * (B)
 

Valor Anual do Serviço 
 

(D)  =  12 *(C)
 

1 NS1 De 6 Mbps a 40 Mbps NÃO 1090 R$66,31  R$   72.277,90  R$     867.334,80
2 NS2 50 Mbps NÃO 600 R$56,75  R$   34.050,00  R$     408.600,00
3 NS3 80 Mbps NÃO 400 R$44,50  R$   17.800,00  R$     213.600,00
4 NS4 Acima de 200 Mbps SIM 1000 R$22,98  R$   22.980,00  R$     275.760,00

 
Valor Total Anual do Serviço R$1.765.294,80
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* Quantitativo unitário, ou seja, cada 1
Mbps.

 

ITEM 5

 
Tabela 18 : Tabela de es�ma�va de preços da contratação NS5.

ORÇAMENTO ESTIMADO
Internet para as unidades descentralizadas

Item Nível de Serviço
Banda (Mbps)

 
De ... a ...

Quan�dade
 

(A)

Valor Unitário Mensal do Mbps*

 
(B)

Quan�dade X Valor Unitário Mensal
 

(C) = (A) * (B)

Valor Anual do Serviço 
 

(D) = 12 * (C)
5 NS5 Acima de 400 Mbps 1500  R$         23,57  R$   35.355,00  R$     424.260,00

 
Valor Total Anual do Serviço

 
R$424.260,00

* Quantitativo unitário, ou seja, cada 1 Mbps.

 
 

Valor Total Anual do Serviço Lote I + ITEM 5
 R$2.189.554,80

 

21. ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS DA CONTRATAÇÃO.

Tabela 19: Planilha de indicação da fonte de recursos.
FONTE DE RECURSOS

Programa
2107 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura
PTRES 110109
Plano Interno 18M10335IPA  – Ações de Informá�ca

Ação 2000 – Administração da Unidade
Elemento de Despesa 33.90.40.13

 

 

22. REAJUSTE DE PREÇOS.

22.1. Os preços unitários dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para
apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste ocorrido, poderão ser
reajustados u�lizando-se a variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, ou outro que venha a subs�tuí-lo, man�do pela Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel, com base na seguinte fórmula:

 

R = [(I – IO)/LO] . P

 
Onde:

 
a) para o primeiro reajuste:

R = reajuste procurado;
I = índice rela�vo ao mês de reajuste;
Io = índice rela�vo ao mês de apresentação da proposta;
P = preço atual dos serviços;
 

b) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice rela�vo ao mês do novo reajuste;
Io = índice rela�vo ao mês do úl�mo reajuste efetuado;
P = preço do serviço atualizado até o úl�mo reajuste efetuado.
 

22.2. Sob nenhuma hipótese ou alegação será concedido reajuste retroa�vo à data em que a CONTRATADA legalmente faria jus se ela não fizer o
respec�vo pedido de reajuste dentro do primeiro mês do aniversário do contrato.

 

23. CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

 

23.1. Obrigações da CONTRATADA.

23.1.1. Executar os serviços objeto desse instrumento, e seus respec�vos Encartes dentro dos prazos e qualidade determinados, por sua exclusiva conta e
responsabilidade, no local indicado pelo CONTRATANTE, em estrita conformidade com as especificações constantes no contrato, e no que forem aplicáveis, com
as normas da ABNT e com a legislação vigente;

23.1.2. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas estabelecidas nesse Termo de Referência e seus respec�vos Encartes técnicos:
Encarte Técnico MPLS e Encarte Técnico Serviço Internet;

23.1.3. A CONTRATADA deverá cumprir os eventos descritos no Termo de Referência e seus Encartes técnicos, respeitando os prazos máximos
estabelecidos, os quais poderão ser antecipados sempre que as circunstâncias assim o permitam observado que os tempos nela considerados são contados em
dias corridos.
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23.1.4. A CONTRATADA será responsabilizada pela entrega dos bens ou prestação dos serviços dos itens da contratação conforme prazos, especificações,
garan�as e ritos estabelecidos neste Termo de Referência e seus Encartes.

23.1.5. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de o�mização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de
materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.

23.1.6. A CONTRATADA deverá adotar critério de sustentabilidade na execução do serviço, quando couber, conforme disposto na Instrução norma�va nº
1, ar�go 6º do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.

23.1.7. Os locais de prestação dos serviços serão definidos conforme descrito nas planilhas de endereços dos sí�os do IPHAN, con�dos no ENCARTE
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS;

23.1.7.1. Observar que existe a possibilidade de se instalar novos sí�os, de acordo com o interesse do CONTRATANTE, e nesses casos a CONTRATADA
deverá providenciar os meios de acesso e as instalações necessárias ao funcionamento da localidade na rede nacional do IPHAN.

23.1.8. De forma a permi�r a análise da viabilidade e correto dimensionamento dos custos e despesas provenientes da solicitação, a CONTRATADA deverá
providenciar a elaboração do Projeto Execu�vo contendo o plano de implantação desses serviços;

23.1.8.1. A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Execu�vo contendo o plano de implantação dos serviços, seguindo os prazos previstos no item
18.DOS PRAZOS, e no contrato.

23.1.8.2. Após análise do Projeto Execu�vo, o IPHAN decidirá ou não pela implantação dos serviços;

23.1.8.3. O início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo IPHAN do Projeto Execu�vo;

23.1.9. A CONTRATADA compromete-se a:

23.1.9.1. Fornecer os serviços de implantação dos enlaces e executar os procedimentos de implantação, instalação, manutenção, comissionamento,
integração, testes de funcionamento e operação de todos os produtos e so�wares fornecidos, responsabilizando-se por todas as conexões, materiais,
acessórios e mão-de-obra, de forma a atender integralmente às necessidades do CONTRATANTE, conforme especificado nos respec�vos Encartes Técnicos;

23.1.9.2. Cumprir todos os requisitos do Termo de Referência e seus Encartes Técnicos, referentes às condições gerais e aos prazos para prestação dos
serviços, responsabilizando-se pelas eventuais despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados com a equipe
técnica, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE;

23.1.9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, as partes do objeto deste contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços;

23.1.9.4. Solicitar por escrito e devidamente fundamentado quaisquer modificações na execução dos serviços para análise e decisão do
CONTRATANTE;

23.1.9.5. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que es�ver sujeita;

23.1.9.6. Respeitar o sistema de segurança do CONTRATANTE e fornecer todas as informações solicitadas por ele;

23.1.9.7. Acatar as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe sejam impostas pelas autoridades.

23.1.9.8. Credenciar junto ao CONTRATANTE um representante, denominado preposto, para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que
porventura surgirem durante a execução do contrato;

23.1.9.9. Disponibilizar o endereço comercial, telefones e conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes e manter o CONTRATANTE
informado quanto a eventuais alterações.

23.1.9.10. Manter válidos, durante o período de vigência do contrato, os requisitos de qualificação e habilitação exigidos na licitação.

23.1.10. Destaca-se que o CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras en�dades,
sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros;

23.1.11. Responder pelas despesas rela�vas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que
forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais não têm qualquer vínculo emprega�cio com o CONTRATANTE.

23.1.12. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar diretamente ao IPHAN ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que es�ver sujeita.

23.1.13. O IPHAN não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras en�dades, sejam fabricantes,
representantes ou quaisquer outros.

23.1.14. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à
CONTRATANTE a superveniência de fato impedi�vo da manutenção dessas condições.

23.1.15. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade;

23.1.16. Não re�rar das dependências do CONTRATANTE qualquer equipamento, salvo por mo�vo de manutenção ou de subs�tuição por similar ou de
melhor tecnologia, mediante prévia autorização do CONTRATANTE;

23.1.16.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a disposição final responsável e ambientalmente adequada dos resíduos de quaisquer natureza, após o
uso, em observância à Logís�ca Reversa disposta no art. 33 da Lei nº 12.305/2010, que ins�tuiu a Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos, obedecendo ao disposto
na Norma Brasileira ABNT NBR 10004:2004 e em conformidade com o respec�vo acordo setorial, regulamento expedido pelo Poder Público ou termo de
compromisso.

23.1.16.2. Tomar todas as providências necessárias à desmobilização técnica e operacional dos serviços contratados, bem como por todas as obrigações
legais, fiscais, previdenciárias e/ou trabalhistas quando do término da vigência contratual, seja por mo�vo de fim do prazo acordado, em que não ocorrerá
prorrogação do prazo do contrato, ou por rescisão unilateral (nos termos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993) ou amigável (nos termos do
ar�go 79, II da Lei nº 8.666/1993) por parte da Administração, em até 30 (trinta) dias que antecedem à data final acordada. No caso de rescisão unilateral ou
amigável, a CONTRATADA será no�ficada sobre a data final do contrato pela CONTRATANTE.

23.1.16.3. O representante legal da CONTRATADA e os seus funcionários deverão assinar os termos que constam nos anexos: Encarte TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE.

23.1.16.4. Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços.

 

23.2. Obrigações do CONTRATANTE.

23.2.1. O CONTRATANTE responderá pela gestão contratual e a fiscalização da entrega dos itens da contratação. As unidades que compar�lham
responsabilidades na fiscalização do contrato, são: a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) e a Coordenação Geral de Logís�ca, Convênios e
Contratos (CGLOG).

23.2.2. O CONTRATANTE compromete-se a:
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23.2.2.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permi�ndo o acesso dos técnicos, prepostos
ou representantes da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE;

23.2.2.2. Promover os pagamentos dentro dos prazos es�pulados;

23.2.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;

23.2.2.4. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a subs�tuição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções.

23.2.2.5. Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de incêndio adotadas pelo CONTRATANTE.

23.2.2.6. Outras obrigações constantes no Contrato, no Termo de Referência e seus Encartes.

23.2.3. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.2.4.  O CONTRATANTE, reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre os serviços contratados, e ainda, aplicar as penalidades
previstas neste instrumento ou rescindi-lo, caso a CONTRATADA descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no contrato.

23.2.5. Será(ão) nomeado(s) Gestor(es) do Contrato, que ficará(ão) responsável(eis) pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto
contratado, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados
para o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do recebimento defini�vo, o que não exclui nem reduz as
responsabilidades da CONTRATADA.

23.2.6. O(s) Gestor(es) do Contrato terá(ão) poderes para:

a) definir toda e qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da execução do Contrato, determinando as
providências cabíveis.

b) suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, quando estes não es�verem sendo executados dentro dos
parâmetros estabelecidos no Contrato.

 

 

24. PROPRIEDADE, SIGILO E RESTRIÇÕES.

24.1. A CONTRATADA deverá estar atenta às cláusulas contratuais e observar o rigoroso cumprimento das atribuições e responsabilidades.

24.2. São obrigações da CONTRATADA, rela�vas à proteção às informações:

24.2.1. A CONTRATADA deverá assinar o documento con�do no ENCARTE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO presente no Edital, e entregá-lo ao
IPHAN, até a data marcada para a reunião de início de projeto. Consiste em condição para a prestação de todos os serviços, estabelecendo sigilo das
informações do ambiente do IPHAN, com acesso mínimo e restrito aos técnicos designados para a prestação dos serviços;

24.2.2. Toda informação referente à CONTRATANTE que a CONTRATADA vier a tomar conhecimento por necessidade de execução dos serviços ora
contratados não poderá ser divulgada a terceiros sem autorização expressa do IPHAN;

24.2.3. A CONTRATANTE terá propriedade sobre todos os documentos e procedimentos operacionais produzidos no escopo da presente contratação, que
devem ser gerados e entregues de acordo com os padrões e formatos definidos pela CONTRATANTE;

24.2.4. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre dados e informações ob�dos em razão da execução dos serviços contratados ou da relação contratual
man�da com a CONTRATANTE;

24.2.5. A CONTRATADA deverá respeitar os critérios de sigilo aplicáveis aos dados, informações e regras de negócios envolvidos com o serviço contratado;

24.2.6. A CONTRATADA levar a conhecimento de todos os profissionais que venham a prestar serviço nas dependências do CONTRATANTE, a Polí�ca de
Segurança da Informação do CONTRATANTE e demais normas disponibilizadas, bem como zelar pela observância de tais normas;

24.2.7. Os recursos de TI não poderão ser u�lizados pela CONTRATADA para realização de a�vidades alheias aos serviços previstos ou englobados nesta
contratação.

 

 

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

25.1. A finalidade das sanções administra�vas em licitações e contratos é reprovar a conduta pra�cada pelo sancionado, deses�mular a sua
reincidência, bem como prevenir sua prá�ca futura pelos demais licitantes e contratados. As sanções podem ter caráter preven�vo, educa�vo, repressivo ou
visar à reparação de danos pelos responsáveis que causem prejuízos ao erário público. Trata-se, portanto, de um poder-dever da Administração que deve atuar
visando impedir ou minimizar os danos causados pelos licitantes e contratados que descumprem suas obrigações.

25.2. No caso de atraso injus�ficado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o IPHAN, as sanções administra�vas aplicadas à
CONTRATADA serão:

25.2.1. Advertência;

25.2.2. Multa;

25.2.3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a
02 (dois) anos;

25.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

25.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e o descredenciamento no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores - SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.

 
 

25.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784, de 29/01/1999.

25.4. Conforme previsto no art. 40 da Instrução Norma�va n° 03, de 26 de abril de 2018, que estabelece normas para o funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF no âmbito dos órgãos e en�dades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, as sanções descritas são
passíveis de registro no SICAF.

25.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, será descontado
dos pagamentos a serem efetuados e da garan�a contratual, devendo o remanescente – caso persista – ser recolhido pela CONTRATADA em favor do
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CONTRATANTE. Fica a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento mediante apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. Decorrido o prazo
de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da
quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias corridos após a data da no�ficação e, após este prazo o débito
poderá ser cobrado judicialmente.

25.6. Diante de uma eventual inexecução parcial ou total do contrato, além da rescisão contratual e encerramento do contrato, a CONTRATADA deverá
apresentar:

25.6.1. O Projeto Execu�vo de rede até o ponto em que foi elaborado;

25.6.2. Toda e qualquer documentação gerada pela execução e manutenção da solução;

 

25.7. A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciada
no SICAF e no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais
cominações legais, nos seguintes casos:

25.7.1. Apresentação de documentação falsa;

25.7.2. Retardamento da execução do objeto;

25.7.3. Falhar na execução do contrato;

25.7.4. Fraudar na execução do contrato;

25.7.5. Comportamento inidôneo;

25.7.6. Declaração falsa;

25.7.7. Fraude fiscal.

 

25.8. Para os fins do item 25.3.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos ar�gos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º
8.666/1993.

25.9. Para condutas descritas nos itens 25.3.1, 25.3.3, 25.3.4, 25.3.6 e 25.3.7 será aplicada multa de no máximo 30% do valor do contrato.

 

25.10. Para os fins dos itens 25.2 e 25.3, será aplicada multa nas seguintes condições:

25.10.1. O atraso injus�ficado no prazo de entrega do Projeto Execu�vo, previsto no item 18.DOS PRAZOS, poderá causar multa no valor de 0,2% (dois
décimos por cento) sobre o somatório mensal dos links constantes no Projeto Execu�vo, por dia de atraso, limitado a 9% (nove por cento), quando poderão ser
tomadas ações administra�vas com vistas à rescisão do contrato, por descumprimento total da obrigação. Caso o Projeto Execu�vo seja rejeitado pelo IPHAN na
hipótese prevista no Termo de Referência e seus Encartes, a CONTRATADA terá 5 dias corridos para readequar, após este prazo incidirá a multa prevista na
presente cláusula;

25.10.2. O atraso injus�ficado no prazo de instalação e configuração dos enlaces aprovados no projeto execu�vo, previsto na item 18.DOS PRAZOS,
excluindo-se as apresentações de relatórios, poderá causar multa no valor de 0,2 (dois décimos por cento) sobre o somatório mensal dos links constantes no
Projeto Execu�vo, por dia de atraso, limitado a 18% (dezoito por cento), quando poderão ser tomadas ações administra�vas com vistas à rescisão do contrato,
por descumprimento total da obrigação;

25.10.3. O atraso injus�ficado nos prazos previstos no item Requisitos de Implantação dos Encartes Técnicos por período superior a 90 (noventa) dias
caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas neste documento;

25.10.4. O atraso injus�ficado nos prazos previstos no item Critérios para Aceitação dos Serviços dos Encartes Técnicos por período superior a 90 (noventa)
dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas neste documento;

25.11. Em casos excepcionais, autorizados pelo CONTRATANTE, o documento comprobatório do alegado poderá acompanhar a entrega do material.

25.12. A sanção aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados à CONTRATANTE poderão ser deduzidos de qualquer crédito a ela devido,
cobrados direta ou judicialmente.

 

25.13. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA:

25.13.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garan�a contratual.

25.13.2. Se os valores do pagamento e da garan�a forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicação oficial.

25.13.3. Esgotados os meios administra�vos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívida a�va.

25.13.4. Caso o valor da garan�a seja u�lizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE, a par�r do qual se observará o disposto nos itens da Cláusula Garan�a deste contrato.

25.14. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado
da Cultura.

25.15. As demais sanções são de competência exclusiva da Presidente do IPHAN.

 

25.16. MULTA

A sanção de multa tem natureza pecuniária e sua aplicação se dará na gradação prevista neste instrumento quando houver atraso injustificado no cumprimento da
obrigação contratual e em decorrência da inexecução parcial ou total do objeto da contratação nos termos do art. 86 e 87 da Lei nº 8.666 de 1993. As sanções de
advertência, suspensão e inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa, conforme § 2º do art. 87 de Lei nº 8.666, de 1993. As MULTAS serão
aplicadas considerando os seguintes níveis de gradação:

Quadro Níveis de gradação para aplicação da sanção administra�va de multa

NÍVEIS DE GRADAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MULTAS
GRAU DA
INFRAÇÃO GRAVIDADE MULTA CORRESPONDENTE LIMITE DE INFRAÇÕES POR PERÍODO

CONTRATUAL

1 Conduta indesejada, com baixo impacto na realização dos obje�vos da contratação. 0,25% sobre o valor global
do Contrato.

Até 10 (dez) infrações, consecu�vas
ou não.

2 Conduta prejudicial, impacta a prestação dos serviços, mas não compromete a
realização dos obje�vos da contratação.

0,50% sobre o valor global
do Contrato.

Até 08 (oito) infrações, consecu�vas
ou não.
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3 Conduta danosa, pode impactar a prestação dos serviços ou comprometer a realização
dos obje�vos da contratação.

1,00% sobre o valor global
do Contrato.

Até 06 (seis) infrações, consecu�vas
ou não.

4 Conduta grave, compromete fortemente a realização dos obje�vos da contratação. 3,00% sobre o valor global
do Contrato. Até 01 (uma) infração.

Importante: Ao exceder o limite máximo admi�do de infrações durante a vigência contratual para o respec�vo nível de gradação estabelecido, ou mediante o reiterado
descumprimento de critérios de qualidade e/ou níveis mínimos de serviço exigidos, o CONTRATANTE deverá avaliar a possibilidade de promover a rescisão do CONTRATO em
função da inexecução total ou parcial do objeto, da perda de suas funcionalidades e da comprovada desconformidade com os critérios mínimos de qualidade exigidos –
ressalvada a aplicação adicional de outras sanções administra�vas cabíveis.

 

A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa, de acordo com os respectivos níveis de gradação acima descritos, quando for observada a ocorrência dos
seguintes eventos:

Quadro Eventos de referência para aplicação da sanção de multa

EVENTOS DE REFERÊNCIA PASSÍVEIS DA APLICAÇÃO DE MULTAS
ITEM DESCRIÇÃO DO EVENTO INFRACIONAL
A Deixar de cumprir os requisitos legais, sociais e ambientais relacionados ao objeto contratado, conforme previsto nos requisitos da contratação.

B U�lizar ou manter na execução direta dos serviços, durante a vigência contratual, profissional que não atenda aos requisitos mínimos exigidos para o respec�vo perfil profis
CONTRATANTE.

C U�lizar ou manter na execução direta dos serviços, durante a vigência contratual, profissional que imprima conduta inconveniente, incompa�vel com suas atribuições, em d
pelo CONTRATANTE.

D Executar, durante a vigência contratual, serviço incompleto e/ou palia�vo como por permanente e/ou deixar de realizar a complementação de serviço em razão de incomple
E U�lizar as dependências e/ou os recursos do CONTRATANTE para fins estranhos à execução do objeto do CONTRATO e/ou em desacordo com as instruções e normas interna

F Recursar-se a entregar ao CONTRATANTE qualquer documentação amparada pelo objeto do CONTRATO e/ou prevista nas obrigações da CONTRATADA, ou entregá-la com de
durante a execução contratual, informação incorreta, incompleta ou falsa.

G Recusar, suspender e/ou interromper a prestação dos serviços contratados, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito devidamente jus�ficado.
H Destruir e/ou danificar equipamentos ou documentos de propriedade do CONTRATANTE e/ou expor o ambiente tecnológico do CONTRATANTE a riscos de Segurança da Info

I Permi�r que seus funcionários realizem a�vidades sem a u�lização de EPI (Equipamento de Proteção Individual), quando o uso de tais equipamentos for necessário. Assim c
�sico, lesão corporal ou consequências letais. Assim como não instalar EPC (Equipamento de Proteção Cole�va), quando necessário.

J Deixar de cumprir horários relacionados à prestação e/ou critérios de disponibilidade e/ou requisitos de cobertura e/ou quaisquer outros requisitos obrigatórios dos serviço
escrito, pelo CONTRATANTE.

K Deixar de cumprir determinação e/ou instrução formal do CONTRATANTE, inclusive as emi�das pela equipe de fiscalização do CONTRATO.

L Descumprir reiteradamente critérios de qualidade e/ou níveis mínimos de serviço exigidos, salvo mo�vo de força maior ou caso fortuito devidamente jus�ficado, resultando
da contratação.

M Recusar-se a executar serviço amparado pelo objeto do CONTRATO e/ou recusar-se a corrigir erros e/ou falhas na execução dos serviços contratados, incluindo o cumprimen
serviço(s) contratado(s).

N Agir com dolo ou má-fé durante a execução contratual perante os compromissos assumidos contratualmente. Assim como pra�car atos de má-fé ciente das conseqüências q

O Manipular, por quaisquer meios ou estratégias, indicadores de níveis de serviço e/ou relatórios de serviço e/ou bases de dados das ferramentas de gerenciamento de serviç
interferir indevidamente nos resultados dos serviços prestados e/ou nas avaliações de qualidade e/ou nos níveis de serviço.

P Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada. Ou recursar-se a apresentar documentos complementares relacionados à sua habilitação, documentação fiscal,
solicitado. Ou, ainda, perder as condições de habilitação exigidas.

Q Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale transporte, vale refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer despesas diretas e/ou

 

25.17. Suspensão temporária de par�cipar em licitações e impedimento de contratar com a administração

A sanção de suspensão temporária de par�cipar em licitações suspende o direito dos fornecedores de par�ciparem dos procedimentos licitatórios promovidos
no âmbito do órgão ou en�dade responsável pela aplicação da sanção, por prazo não superior a 02 (dois) anos. A previsão legal está inserida no inciso III do art.
87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

25.18. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no SICAF

A aplicação do impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal e o descredenciamento do SICAF, previsto neste item, são concomitantes. A
sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no Art. 7º da Lei 10.520, de 7 de julho de 2002, impossibilitará o fornecedor de participar de licitações e
formalizar contrato no âmbito interno do ente federativo que aplicar a sanção - União, Estado, DF ou Municípios. A aplicabilidade desta sanção é adstrita à
modalidade Pregão, bem como nos contratos pactuados em decorrência das licitações realizadas nesta modalidade.

O descredenciamento no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Governo Federal (SICAF) se dará com a aposição da situação “inativo” sobre os dados do
fornecedor no sistema, em consequência da aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, em
conformidade com o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e pelo Decreto nº 5.450, de 2005.

25.19. Declaração de inidoneidade

A declaração de inidoneidade impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos com todos os órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A aplicação desta sanção é de competência exclusiva do
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

 

25.20. GLOSAS

25.20.1. Nos casos de não atendimento dos indicadores de qualidade de serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência e ENCARTE
NÍVEIS MÍNIMO DE SERVIÇOS (NMS) serão efetuadas glosas proporcionais automá�cas pelos serviços não prestados, sempre que o não atendimento seja
considerado indisponibilidade dos serviços.

25.20.2. Serão aplicadas glosas pelo descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço (SLA) caso não sejam observados os prazos máximos para o retorno
da disponibilidade regular dos serviços, sem prejuízo das glosas sobre a fatura mensal, segundo os seguintes critérios:

25.20.2.1. Para o indicador “Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM)”, cada 0,1% (um décimo por cento) abaixo da métrica
correspondente de cada �po de enlace, será aplicada glosa correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito
afetado;

25.20.2.2. Para o indicador “Taxa de Erro de Bit (TrErr)”, sempre que houver aferição e este se encontrar em descordo com o nível de
serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado;
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25.20.2.3. Para o indicador “Taxa de Perda de Pacotes (TPP)”, sempre que houver aferição e este se encontrar em descordo com o nível de
serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado;

25.20.2.4. Para o indicador “Retardo da Rede (Retardo)”, sempre que houver aferição e este se encontrar em descordo com o nível de
serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado;

25.20.2.5. Para o indicador “Prazo para Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR)”, cada 1 (uma) hora acima da métrica estabelecida no
nível de serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado;

25.20.2.6. Para o indicador “Prazo para Alteração de Configuração de Roteadores (PAC)”, cada 1 (uma) hora acima da métrica estabelecida
no nível de serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado;

25.20.2.7. Para o indicador “Prazo para Alteração de Taxa de Transmissão de um Enlace (PAT)”, cada 1 (um) dia acima da métrica
estabelecida no nível de serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do
circuito afetado;

25.20.2.8. Para o indicador “Prazo para Alteração a Novos Endereços (PAN)”, cada 1 (um) dia acima da métrica estabelecida no nível de
serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.

25.20.2.9. Para o indicador “Descarte de Pacotes (TDP)”, sempre que houver aferição e este se encontrar em descordo com o nível de
serviço contratado, será aplicada glosa correspondente a 3,0% (três por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado.

25.20.3. As glosas serão cumula�vas dentro de cada mês e não excederão a 30% (trinta por cento) do valor mensal dos circuitos contratados. A�ngido esse
limite, poderão ser tomadas ações administra�vas com vistas à rescisão do contrato, por descumprimento da obrigação contratual, sem prejuízo das demais
glosas previstas no contrato;

25.20.4. Essas glosas poderão ser aplicadas cumula�vamente com as demais sanções previstas no contrato, não terão caráter compensatório e sua
cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos;

25.20.4.1. A aplicação das glosas decorrentes do não cumprimento dos níveis de serviço acordados são cumula�vas e não prejudicam a aplicação de outras
penalidades a que a CONTRATADA esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução insa�sfatória dos serviços, nos termos previstos
em lei;

25.20.4.2. A aplicação das glosas em função do descumprimento de critérios de qualidade, avaliação de resultados e/ou níveis mínimos de serviço exigidos
não concorre com a aplicação (concomitante ou não) das sanções administra�vas previstas em CONTRATO, inclusive daquelas previstas em função do reiterado
descumprimento dos critérios de qualidade do serviço, sendo essa uma prerroga�va da Administração

 
 

25.21. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal será efetuada a retenção dos valores correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos
termos legais.

25.22. Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores rela�vos a multas e juros de mora de tributos e contribuições sociais, decorrentes de
entrega de faturamento em atraso.

 

26. VIGÊNCIA, ADITAMENTO E REPACTUAÇÃO.

26.1. O prazo de vigência do contrato inicia-se na data de sua assinatura, estendendo-se por 60 (sessenta) meses.

26.1.1. Em relação à vigência contratual estabelecida, de 60 (sessenta) meses, esta se jus�fica em termos de complexidade de implantação, e ao aspecto
econômico:

a) Por se tratar de uma contratação de âmbito nacional e alta complexidade quanto ao seu planejamento, implantação, acompanhamento e
gestão, além de exigir da CONTRATADA inves�mentos consideráveis em infraestrutura (lançamento de cabos metálicos e/ou fibras óp�cas, obras
civis internas e externas, dentre outros), equipamentos de rede e corpo técnico especializado, para que possa atender adequadamente ao objeto
do contrato. Assim, a vigência de 60 meses visa o maior beneficio técnico e administra�vo para o IPHAN, além de garan�r maior segurança às
partes envolvidas, pois mi�gam-se os riscos inerentes a este �po de contratação.

b) Quanto ao aspecto econômico, a vigência es�pulada permite que os custos de implantação e operação sejam diluídos em um ínterim maior de
tempo, e apresenta-se como um es�mulo a compe��vidade do certame.

26.1.2. O objeto desta contratação é considerado serviço de natureza con�nuada no âmbito do IPHAN.

26.1.3. O prazo de entrega dos produtos e execução dos serviços considera que os componentes do objeto licitado agrupam-se em serviços de natureza
con�nua.

26.1.4. O contrato poderá ser rescindido por mútuo consen�mento das partes, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante a no�ficação à
CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias ou ainda judicialmente, nos termos da legislação per�nente, ou pela inexecução total ou parcial de suas
cláusulas e condições, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenizações de quaisquer espécies, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento, nos termos dos ar�gos 77 a 80, no que couber, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

 

27.                    ENCARTES

27.1  A documentação complementar, necessária e obrigatória, a esse Termo de Referência encontra-se presente no documento ENCARTES - Partes Essenciais do
TR.

 

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Jane Adriana de Souza, Analista em Tecnologia da Informação, em 17/09/2019, às 10:30, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Porto Carneiro, Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação, em 17/09/2019, às 10:32, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


27/09/2019 SEI/IPHAN - 1468660 - IN01 - Termo de Referência

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1709976&infra_s… 22/22

Documento assinado eletronicamente por Marcos Jose Silva Rêgo, Diretor do Departamento de Planejamento e Administração, em 17/09/2019, às 10:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ribeiro Sampaio, Chefe da Divisão de Apoio Logís�co e Passagens – Subs�tuto, em 17/09/2019, às 11:20,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 1468660 e o código CRC
EB8C38CE.
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