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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2016 

Processo Administrativo nº 1254/2015 

Fabiola de Campos Braga Mattozinho, Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, doravante 

denominado Coren-SP, usando a competência delegada na Lei Federal n° 5.905, de 12 de julho de 1973, torna 

público que se acha aberta Licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, sob regime 

de execução Indireta por Preço Global, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com suas respectivas alterações, e demais Decretos e normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele são parte 

integrante. 

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12 DE ABRIL DE 2016 

HORÁRIO: 9h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 389343 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA DE LONGA DISTANCIA (WAN) 

A COMUNICAÇÃO COM O COREN-SP SERÁ EFETUADA PELOS MEIOS A SEGUIR RELACIONADOS 

Endereço para encaminhamento de Documentos e ou Recursos: Sede do Coren-SP, localizada na Alameda 
Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01331-000 – 5º andar | Telefones para contato: (11) 3225-

6333 / 6377, Fax: (11) 3225-6338 | E-mail do Pregão Eletrônico: pregao@coren-sp.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação da Sede do Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) a todas as suas unidades (subseções, NAPE’s e Coren-SP 

Educação) englobando instalação e configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação e gerenciamento 

pró-ativo contra falhas.  

1.2. Havendo divergência entre o objeto aqui relacionado e o lançado junto ao sítio eletrônico Compras 

Governamentais, prevalecerá o descritivo do Edital. 

2. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

2.1. O valor máximo aceitável para a presente contratação é de R$ 3.063.813,12 (três milhões, sessenta e três 

mil, oitocentos e treze reais e doze centavos), para o período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme especificado 

nos Anexos I – Termo de Referência, II – Especificações Técnicas, III – Níveis Mínimos de Serviços e V – Locais de 

Prestação dos Serviços. 

2.2. Os preços apresentados não indicam qualquer compromisso futuro, refletindo tão somente valores 

estimados e máximos admitidos. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão Pessoas Jurídicas que: 

3.1.1. Atendam a todas as exigências deste Edital; 

3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

3.1.3. Estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br; 

3.2. O cadastramento no Sicaf poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento 

dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que 

participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizadas nas Unidades da Federação. 

3.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave 

de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.4. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Coren-SP 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. Será vedada a participação de: 

3.5.1. Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Coren-SP e/ou com 

a Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.5.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública direta, indireta, 

federal, estadual e municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

3.5.3. Empresa impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.5.4. Cooperativa, conforme art. 5º da Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e Súmula nº 281, do 

Tribunal de Contas da União. 

3.5.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País 

3.5.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não contemple o objeto deste Pregão; 

3.5.7. Empresa cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado neste edital e 

anexos; 

3.5.8. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência ou concordata. 

3.5.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum; 

3.5.10. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.6. Como requisito para participação neste Pregão, a Licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos e que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação definidos neste Edital.   

3.6.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à proposta ou ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

4. DA VISITA TÉCNICA (VISTORIA FACULTATIVA) 

4.1. A vistoria dos locais da execução dos serviços é facultativa, e deverá ser agendada com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário desejado, considerando apenas dias úteis. O agendamento em prazo 

inferior ao informado estará sujeito à disponibilidade da área responsável pelo acompanhamento da visita. Critérios 

para realização da visita técnica: 

4.1.1. Agendamento exclusivamente pelo e-mail bruno.cestari@coren-sp.gov.br; informações acerca do 

agendamento poderão ser obtidas com o Sr. Bruno Moreira Cestari através do telefone (11) 3225-6300. 

4.1.2. A vistoria poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h00, nos locais descritos 

no Anexo V – Locais de Prestação dos Serviços. Para acesso aos prédios serão exigidos documentos de 

identificação da empresa e de seu representante. 

4.1.3. A Licitante que optar por não realizar a vistoria deverá preencher o Anexo VII – Declaração de 

Renúncia de Vistoria, e apresentá-la junto aos documentos de habilitação. 

4.1.4. A alegação de desconhecimento dos locais não ensejará, em hipótese alguma, a alteração, 

inclusão, renegociação ou reajuste dos preços ofertados na Licitação. 

5. DAS INFORMAÇÕES, DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 3 

(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por e-mail. 

5.2. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser enviada 

até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, considerando que o horário de 

expediente do Coren-SP é das 7h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, sendo admitida petição recebida por e-mail. 

5.3. Todos os pedidos de esclarecimentos e as impugnações enviadas por e-mail deverão conter no campo 

“assunto” e no descritivo, a identificação do referido certame (ex: “Pedido de esclarecimentos sobre o Pregão 

Eletrônico nº 0XX/2016”). 

5.4. Caberá ao Pregoeiro, conforme o caso, requerer auxílio da área demandante do objeto, do setor 

responsável pela elaboração do Termo de Referência, da assessoria jurídica ou junto às outras áreas, podendo ainda 

promover quaisquer diligencias que julgar necessárias, e, então, se manifestar sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

5.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a realização da sessão 

pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

5.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas nos endereços 

eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.coren-sp.gov.br para conhecimento das Licitantes e da 

sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas. 

mailto:bruno.cestari@coren-sp.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.coren-sp.gov.br/
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6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e 

horários marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 

de propostas. 

6.1.1. Na ocasião do envio da proposta, a Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 

123/2006 para que faça jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.2. Até a abertura da sessão, a Licitante poderá retirar ou substituir sua proposta anteriormente encaminhada. 

7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta deverá: 

7.1.1. Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor dos itens e a descrição do objeto 

ofertado, em conformidade com as especificações e demais características descritas nos Anexos I, II, III e V - 

Termo de Referência, Especificações Técnicas, Níveis Mínimos de Serviços e Locais de Prestação dos 

Serviços, com a indicação de demais informações necessárias à identificação do objeto; 

7.1.2. Conter valor total do serviço, em moeda corrente nacional, em algarismos, com 2 (duas) casas 

decimais, já considerando todas as despesas e custos relacionados com o fornecimento do objeto da 

presente licitação; 

7.1.3. Ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

7.2. Nos preços ofertados deverão estar incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com o objeto da 

contratação, tais como: mão de obra, deslocamento de pessoal, ferramentas, materiais, tributos e todas as despesas 

diretas e indiretas. 

7.3. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam as Licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

7.4. O encaminhamento da proposta implica em declaração tácita, sob as penas da lei, de concordância com as 

condições do Edital de Licitação. 

7.5. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa a desclassificação da proposta. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO 

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas 

no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, 

em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3. Cabe à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. O Pregoeiro analisará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.2. Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor 

consignado no registro de cada lance, sendo que o critério de classificação será o menor valor total do item. 

10.2. As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

10.3. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema, cuja 

diferença mínima deverá ser equivalente a 0,01% (um centésimo por cento). 

10.4. Durante o transcurso da sessão, as Licitantes serão informadas, em tempo real, pelo sistema, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

10.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

10.6. Constatada eventual incorreção na digitação de um lance, terá o Pregoeiro a prerrogativa de excluí-lo, 

sendo concedida à Licitante nova oportunidade de apresentação de lances, com valores corrigidos ou até mesmo 

repetindo aquele valor tido, inicialmente, como incorreto, ratificando-o. 

10.7. Ocorrendo a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 

acessível às Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

10.8. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa automaticamente e reiniciará somente após comunicação expressa aos participantes no sítio 

eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará com antecedência de 1 

(um) a 60 (sessenta) minutos o prazo para início do tempo de iminência. 

10.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por uma delas igual ou até 5% (cinco por cento) superior 

à primeira classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

11.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte com melhor proposta poderá, no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar um último 

lance, com desconto necessariamente superior àquele apresentado pela primeira colocada, situação em 

que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

11.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma 

do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as Licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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11.1.3. No caso de equivalência dos descontos apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem na hipótese descrita nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento do lance final do 

desempate. 

11.2. Não ocorrendo a adjudicação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da Licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada se, após a negociação, houver 

compatibilidade de preço com o valor estimado e a Licitante for considerada habilitada. 

12. DA NEGOCIAÇÃO 

12.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas ou empresas de pequeno porte de 

que trata o art. 44 da LC nº 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à Licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes. 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

13.1. Concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, 

considerando o menor valor total do item, quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a 

contratação. 

13.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

13.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

13.4. Caso o Pregoeiro entenda que os lances ofertados não comportam os custos necessários para a execução 

do objeto a ser contratado, poderá exigir da Licitante a comprovação da exequibilidade da oferta, a ser apresentada 

através de planilhas de custos e demonstrativos que evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir as 

despesas referidas no inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

13.4.1. Para critério de aceitabilidade do preço global, será permitida a fixação de preços máximos e 

vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 

referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

13.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Coren-SP ou, ainda, 

de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, bem como recorrer à jurisprudência ou doutrina para orientar sua 

decisão. 

13.6. A Licitante com proposta melhor classificada deverá encaminhar, após convocação do Pregoeiro pelo 

Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), o Anexo IV – Planilha de Formação de Preços preenchido. Os valores 

unitários de cada item serão considerados como critério de aceitabilidade das propostas tendo como limite os 

valores estimados apresentados na planilha do Item 5 do Anexo I – Termo de Referência. Tais valores poderão ser 

negociados durante a sessão a fim de adequação das propostas aos valores de referência. 

13.6.1. O Modelo de Proposta em arquivo editável está disponível junto ao edital no sítio eletrônico 

Compras Governamentais e no endereço www.coren-sp.gov.br. No Arquivo, devem ser preenchidos todos 

os campos. 

http://www.coren-sp.gov.br/
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13.7. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, o 

Pregoeiro solicitará da Licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

13.8. Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda plenamente a este Edital. 

14. DA HABILITAÇÃO 

14.1. O Pregoeiro realizará consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da 

Corregedoria Geral da União (CGU), através do endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/, 

e ao cadastro de empresas sancionadas no site do Coren-SP. 

14.1.1. A consulta terá por finalidade a apuração de existência de declaração de inidoneidade e/ou 

proibição em contratar com a Administração Pública ou que esteja em cumprimento de sanções de 

suspensão e/ou impedimento por parte do Coren-SP. Será inabilitada a Licitante enquadrada em quaisquer 

das condições que impeça sua contratação com o Coren-SP. 

14.2. A habilitação da Licitante será verificada por meio do SICAF nos documentos por ele abrangidos, e por meio 

da documentação complementar especificada neste Edital. 

14.3. As Licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf, nível IV ou acima, deverão 

apresentar os documentos que as supram. 

14.4. A regularidade fiscal será comprovada por meio do Sicaf e a regularidade trabalhista com a apresentação 

da Certidão negativa de débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho (CNDT). 

14.4.1. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas em virtude de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, conforme Art. 151 do Código Tributário Nacional. 

14.5. Habilitação Jurídica: 

14.5.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível com o objeto desta licitação, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

14.5.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

14.5.2.1. O objeto social deverá ser compatível com o objeto desta licitação, sob pena de 

inabilitação. 

14.5.3. Documentos pessoais (RG e CPF, ou outro documento de identificação que contenham os referidos 

dados) do(s) representante(s) legal(is) responsável(is) pela assinatura da Proposta e/ou do Contrato; 

14.5.4. Documentos relativos à representação legal (procurações e substabelecimentos, caso o ato 

constitutivo não supra). 

14.6. Comprovação da qualificação técnica/técnico-operacional: 

14.6.1. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da Licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas, que 

contenha(m) a razão social, CNPJ, endereço completo da Contratante e da Contratada, características dos 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/
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materiais ou serviços prestados, local da prestação do serviço, período de contratação, data de emissão, 

nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado, e que comprove(m) que a 

Licitante executou ou está executando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto deste 

pregão, equivalente em características e prazos e em quantidades iguais ou superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do quantitativo ora licitado. 

14.7. Comprovação da qualificação econômico-financeira com a apresentação dos seguintes documentos: 

14.7.1. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da 

sessão do Pregão. 

14.7.2. Comprovação, por meio do SICAF ou do Balanço Patrimonial, dos Índices de Liquidez Geral (ILG), 

Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (ISG) superiores a 1 (um). 

14.7.2.1. Para a Licitante que não conseguir comprovar os índices exigidos acima, deverá 

apresentar Patrimônio Líquido ou Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado para a contratação; 

14.7.2.2. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços provisórios; 

14.7.2.3. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser 

atualizado por índices oficiais. 

14.8. Para fins de habilitação as Licitantes deverão apresentar, ainda, a seguinte documentação complementar: 

14.8.1. Autorização para prestar Serviço de Rede e Transporte de Telecomunicação (SRTT), Serviço 

Limitado Especializado (SLE) ou Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), emitida pela Agência Nacional 

de Telecomunicações – ANATEL, na forma da Resolução nº 328, de 29 de janeiro de 2003. 

14.8.2. Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

14.8.2.1. A declaração de que trata o subitem anterior deverá ser enviada de forma eletrônica, 

em campo próprio do sistema, por ocasião do envio da proposta. 

14.8.3. Declaração de Renúncia de Vistoria conforme Anexo VII deste Edital, caso a Licitante opte pela não 

realização da Vistoria. 

14.9. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante, e, 

preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

14.10. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e, sendo filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

14.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados ou registrados no 

cartório de títulos e documentos. 

14.11.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
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apresentados devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

14.12. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

14.13. Sem prejuízo de outras comprovações necessárias (conforme Seção II, do Capítulo II, da Lei nº 8.666/1993), 

serão exigidos como documentos necessários ao prosseguimento, além destes ora elencados, todos aqueles que 

estejam vencidos no SICAF e os não passíveis de verificação on-line. 

14.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora. 

15. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

15.1. O envio dos documentos solicitados durante a sessão poderá ser realizado via ferramenta própria existente 

para tal providência no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

15.2. Em caso de dificuldade técnica ou impossibilidade de outra ordem, os documentos poderão ser enviados 

nas formas seguintes, mediante prévio aviso ao Pregoeiro que foi identificado ao início da sessão pública (consulta 

disponível via chat), e devidamente endereçado aos seus cuidados: 

15.2.1. Via e-mail, contendo no campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido certame (ex: 

“Documentos de habilitação referentes ao Pregão Eletrônico nº 0XX/2016”); 

15.2.2. Via fax, com folha de rosto contendo as informações conforme descritas no item acima. 

15.3. Para qualquer opção escolhida, o recebimento deverá ser confirmado com o Pregoeiro. 

15.4. A proposta ajustada ao lance final da Licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que 

não estejam contemplados no Sicaf, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 

remetidos pelos meios indicados, no prazo de 2 (duas) horas, contados de sua solicitação pelo Pregoeiro, havendo 

possibilidade de ampliação do prazo caso o Pregoeiro entenda justificada a motivação apresentada pela Licitante 

melhor classificada. 

15.5. A proposta assinada, os documentos e os anexos remetidos via fax ou por meio eletrônico deverão ser 

encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação do 

Pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitações no endereço da Sede do Coren-SP. 

15.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

15.6.1. A não regularização da situação fiscal no prazo referido no item anterior implicará a decadência do 

direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, ficando 

facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

16. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

16.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer Licitante 

poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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16.1.1. O recurso deverá ser interposto somente contra atos do Pregoeiro decorrentes da sessão. 

16.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

16.3. A recorrente que tiver sua intenção de interpor recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a 

apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

16.4. O prazo para resposta será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do final do prazo para contrarrazões. 

16.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 

pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 

Licitante vencedora. 

16.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

17. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE DO COREN-SP 

17.1. Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive adjudicar o 

objeto deste Pregão, exceto quando houver recurso. 

17.2. À Autoridade Competente do Coren-SP cabem: 

17.2.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à Licitante vencedora se houver a interposição de recurso; 

17.2.2. Homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 

17.2.3. Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado; 

17.2.4. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por 

motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

18.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à Licitante vencedora depois de decididos os recursos, quando 

houver. 

18.1.1. A adjudicação será realizada por item. 

18.2. Após a adjudicação, o certame será sujeitado à homologação pela Autoridade Competente deste Conselho 

Regional de Enfermagem. 

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

19.1. Homologado o certame e esgotado o prazo recursal, a vencedora será convocada, por qualquer meio hábil 

que se possa comprovar o recebimento da convocação, aceitando-se, inclusive, os meios eletrônicos: e-mail, fax, 

dentre outros, visando à para assinatura do Contrato, conforme Anexo VII – Minuta do Contrato de Prestação de 

Serviços em anexo. 

19.2. Por discricionariedade da Administração, o Contrato poderá ser encaminhado à Licitante vencedora em 
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arquivo não editável, por meio eletrônico e passível de comprovação. 

19.2.1. A assinatura do Contrato deverá ocorrer em 2 (duas) vias com reconhecimento em cartório da 

firma do representante legal da Adjudicatária em ao menos 1 (uma) das vias. 

19.2.2. Ambas as vias deverão ser remetidas ao Coren-SP por via postal com Aviso de Recebimento, 

serviço de remessa expressa de documentos ou protocolado no setor de Protocolo, na Sede do Coren-SP, 

aos cuidados do Setor de Cotação e Contratação – SCC.  

19.2.3. O Contrato poderá, ainda, ser assinado pelo representante legal na Sede do Coren-SP, com 

apresentação de documento original de identificação e na presença de funcionário habilitado, caso em que, 

não há necessidade do reconhecimento da firma. 

19.3. O prazo para assinatura do Contrato é de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito ao fornecimento, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, por motivo 

justificado, desde que aceito pelo Coren-SP. 

19.3.1. Quando a Adjudicatária, convocada, não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outra Licitante para celebrar o ajuste, após negociação e verificação 

da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação. 

19.3.1.1. Neste caso, incide a Adjudicatária na infração do art. 81 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 

de eventual aplicação das penalidades previstas em lei. 

19.4. A apresentação do comprovante de prestação da garantia deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado da data da entrega da via do contrato assinada, no valor e nas condições descritas no Anexo VII – 

Minuta de Contrato de Prestação de Serviços. 

19.5. Após a assinatura do Contrato e antes do início das atividades será obrigatória a assinatura do Anexo VI – 

Termo de Confidencialidade e Sigilo da Contratada. 

19.6. Poderá ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela Licitante 

vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

19.7. Os encargos e obrigações das partes, bem como todas as demais normas relativas à execução e sanções 

contratuais constam nos Anexos, em especial, no Anexo VII - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços, os quais 

se vinculam ao presente Edital em todos os termos. 

20. DAS PENALIDADES 

20.1. Com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, poderá ser 

sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser 

descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais 

cominações legais, estando sujeita a multa de até 15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratação, a 

Licitante ou a Adjudicatária que: 

20.1.1. Não assinar o Contrato, quando convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.8. Fizer declaração falsa; 

20.1.9. Cometer fraude fiscal. 

20.2. Consideram-se inidôneos, mas não somente estes, os atos descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da 

Lei nº 8.666/1993. 

20.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Adjudicatária juntamente com as de advertência, suspensão 

temporária e impedimento de licitar e contratar com órgãos da Administração Pública Federal e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

20.4. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. 

Não havendo pagamento, o valor será inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente. 

20.5. As penalidades serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa: 

20.5.1. Da decisão de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados. 

20.5.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido 

protocolizada. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. As Licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Coren-SP não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

21.2. Esta licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, 

devidamente comprovado, podendo anular o procedimento por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito ou fundamentado, resguardado o direito constitucional da ampla defesa e do 

contraditório. 

21.3. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, considerando-

se prorrogado até o 1º (primeiro) dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem expediente no Coren-SP. 

21.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União – DOU e no endereço eletrônico 

www.coren-sp.gov.br 

21.5. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o foro da 

Seção Judiciária de São Paulo. 

21.6. Integram o presente Edital: 

21.6.1. Anexo I – Termo de Referência;  

21.6.2. Anexo II – Especificações Técnicas; 

21.6.3. Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS);  

21.6.4. Anexo IV – Planilha de Formação de Preços; 

http://www.coren-sp.gov.br/


 

FOLHA: _______________ 

PROCESSO: ____________ 

VISTO: _______________ 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
 

  

Pág. 13/55 

 

21.6.5. Anexo V - Locais de Prestação dos Serviços; 

21.6.6. Anexo VI - Termo de Confidencialidade e Sigilo da Contratada; 

21.6.7. Anexo VII – Termo de renúncia de Vistoria; 

21.6.8. Anexo VIII - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 

São Paulo, 16 de março de 2016. 

 

 

 

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP 
Fabiola de Campos Braga Mattozinho 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 

 

Unidade solicitante GTI – Gerência de Tecnologia da Informação 

Responsável pela solicitação Setor de Infraestrutura 

1. DENOMINAÇÃO DO OBJETO 

1.1. Rede Corporativa de longa distância (WAN). 

2. DESCRIÇÃO OBJETO 

2.1. O objeto da contratação compreende a prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) 

para a interligação da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) a todas as suas unidades 

(Subseções, NAPEs e Coren-SP Educação), englobando instalação e configuração de equipamentos e de enlaces de 

comunicação e gerenciamento pró-ativo contra falhas. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1. O detalhamento completo segue descrito no Anexo II – Especificações Técnicas.  

4. JUSTIFICATIVA 

4.1. O uso de rede corporativa de longa distância (WAN) permitirá interligar a Sede Coren-SP, que concentra 

todos os serviços e sistemas de TI, e suas unidades (Subseções, NAPEs e Coren-SP Educação), permitindo o uso de 

aplicações como Sistema de Atendimento ao Profissional e Sistema de Fiscalização, além de outras tarefas de 

manutenção dos sistemas, como atualizações e backups. 

4.2. A interrupção desses serviços compromete a continuidade de atividades essenciais ao Coren-SP, uma vez 

que o para o desempenho de sua missão institucional, o órgão é fortemente dependente dos sistemas hospedados 

no datacenter.  

4.3. Diante da necessidade de novo processo licitatório para a contratação do serviço e considerando que o 

contrato com a atual prestadora vencerá em junho de 2015; este Termo contempla uma nova tecnologia, com 

velocidade e recursos incrementados, otimizando o tempo de resposta das aplicações, o que permitirá atender 

necessidades atuais de outras áreas do Conselho, como videoconferências e treinamento on-line, e a melhoria de 

processos internos, como a replicação de dados e manutenção de um backup completo em outra localidade, por 

motivos de segurança, e o gerenciamento centralizado no acesso à internet. 

4.4. Face ao exposto, o objeto desta contratação visa viabilizar a interligação das redes locais das unidades do 

Coren-SP em todo o estado de São Paulo, de forma a prover transmissão de dados e imagem entre essas redes 

geograficamente dispersas, com utilização da tecnologia MPLS. Tal tecnologia permite a configuração de parâmetros 

de QoS (Qualidade do Serviço), priorização de tipos pré-definidos de tráfego e segurança na transferência de 

informações, de forma que os serviços e sistemas disponibilizados no datacenter do Coren-SP (correio eletrônico, 

acesso a sistemas de atendimento, intranet, videoconferência, intramídia) estejam acessíveis em tempo real e 

integral pelas unidades regionais.  

4.5. Os itens a serem contratados são interdependentes e formam uma solução, devendo, portanto, ser licitados 

em lote único e ser entregues por uma única empresa de forma a minimizar a possibilidade de descontinuidade dos 

serviços contratados e, consequentemente, o comprometimento dos serviços e sistemas prestados pelo Coren-SP. 
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5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Tabela de valores médios mensais por unidade do Coren-SP 

Item Descrição 
*Valor médio 

mensal 
Valor estimado 

para quatro anos 

1 Subseção Araçatuba R$ 2.538,15 R$ 121.831,20 

2 Subseção Botucatu R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

3 Subseção Campinas R$ 4.084,42 R$ 196.052,16 

4 Subseção Guarulhos R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

5 Subseção Itapetininga R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

6 Subseção Marília R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

7 Subseção Presidente Prudente R$ 3.744,44 R$ 179.733,12 

8 Nape Registro R$ 4.079,33 R$ 195.807,84 

9 Subseção Ribeirão Preto R$ 3.477,22 R$ 166.906,56 

10 Nape Santo Amaro (São Paulo) R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

11 Subseção Santo André R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

12 Subseção Santos R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

13 São José do Rio Preto R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

14 São José dos Campos R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

15 Sede (São Paulo) R$ 16.896,46 R$ 811.030,08 

16 Coren-SP Educação (São Paulo) R$ 3.477,22 R$ 166.906,56 

17 Subseção Osasco R$ 2.553,22 R$ 122.554,56 

Valor estimado mensal: R$ 63.829,44 (Sessenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro 
centavos) 
Valor total estimado da contratação (4 anos): R$ 3.063.813,12 (três milhões, sessenta e três mil, oitocentos e 
treze reais e doze centavos) 

*Critério de aceitabilidade da proposta 

 

6. METODOLOGIA UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

6.1. Pesquisa de mercado com empresas atuantes no setor. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas correrão pelo Elemento de Despesa de nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 – Serviços de Internet.  
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8. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A Contratada deverá cumprir, além de outros prazos previstos nos anexos deste Termo, os prazos máximos 

especificados na Tabela 1, que disciplina as etapas de planejamento, instalação, configuração e início de 

funcionamento da solução contratada. A contagem dos prazos se dará a partir do início da vigência do Contrato, a 

contar da sua assinatura. 

Tabela 1 – Marcos, prazos, eventos e responsáveis do Contrato 

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

8.1.2. Os prazos considerados na tabela foram dimensionados de modo a garantir a manutenção da 

conectividade da rede e resguardar o impacto causado por eventuais indisponibilidades na troca de 

operadoras de telecomunicações. 

8.2. Os endereços dos locais que serão interligados a cada segmento de rede estão relacionados no Anexo V – 

Locais de Prestação dos Serviços. No início da implantação de cada segmento, a Contratada deverá validar tais 

endereços junto ao Fiscal do Contrato. 

8.3. O horário para instalação e configuração dos equipamentos deverá ser previamente agendado com o Fiscal 

do Contrato. 

8.4. O transporte de itens e de todo material e equipamentos necessários para a prestação do serviço ficará a 

critério da Contratada, que se responsabilizará pela integridade dos produtos e objetos entregues, bem como pelo 

manuseio dos itens nas dependências de qualquer unidade do Coren-SP. 

8.5. A Contratada deverá cumprir todos os requisitos 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 quaisquer custos adicionais à Contratante. 

8.6. O prazo para substituir o objeto e/ou refazer os serviços que não estiverem adequados ou não atenderem às 

especificações descritas é de 4 (quatro) horas a 1 (um) dia útil, contados da notificação que pode, inclusive, ser 

realizada por meios eletrônicos a critério da Contratante, ou dentro de prazo aceitável a ser acordado com a 

Contratante. 

9. GARANTIA EXIGIDA PARA O OBJETO 

Marcos Prazos (em dias) Evento Responsável 

Dia D 0 (zero) 
Assinatura do contrato entre o Conselho e a empresa licitante 
vencedora 

Coren-SP e 
Contratado 

Dia D1 D + 45 Entrega do Projeto Executivo Contratado 

Dia D2 D1 + 15 Aprovação do Projeto Executivo Coren-SP 

Dia D3 D2 + 60 Instalação e configuração dos enlaces contratados Contratado 

Dia D4 D3 + 15 
Recebimento Provisório, início do Período de Funcionamento 
Experimental. 

Coren-SP e 
Contratado 

Dia D5 D4 + 10 
Recebimento Definitivo, autorização para emissão de 
faturamento e início do período de execução dos serviços. 

Coren-SP 
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9.1. A Contratada deverá oferecer garantia sobre as peças e serviços durante todo o período de vigência 

contratual. 

9.1.1. A garantia não se exaure com o fim do prazo contratual, sendo garantidos os prazos estipulados 

pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

9.1.2. Caso algum item apresente falha ou vício, a Contratada deverá, às suas expensas, efetuar a 

substituição do item que estiver em desconformidade imediatamente à notificação, nos prazos 

estabelecidos no Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS) ou, se o caso não estiver definido, dentro de 

prazo aceitável para a regularização da situação, acordado com a Contratante. 

10. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

10.1. Deverá ser assinado o Anexo VI – Termo de Confidencialidade e Sigilo da Contratada, no prazo estipulado 

pelo Fiscal do Contrato e como condição para início dos trabalhos. 

10.2. Apresentação prévia de um Projeto Executivo de rede, a ser analisado pela equipe técnica do Coren-SP, 

conforme especificações incluídas no item 2.8 do Anexo II – Especificações Técnicas. 

11. GARANTIA CONTRATUAL 

11.1. Será exigida garantia contratual de 5% (cinco por cento), que visa minimizar os riscos de prejuízo ao 

patrimônio e ao interesse públicos e garantir o cumprimento das obrigações assumidas, bem como promover o 

pagamento de multas eventualmente aplicadas à Contratada. 

12. RECEBIMENTO DO SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. A contratante acompanhará e fiscalizará a execução da presente contratação através da Gerência de 

Tecnologia da Informação – GTI. 

12.2. Para acompanhamento da execução contratual também será autorizada participação de representante da 

Contratante, devidamente designado para esse fim, sendo permitida a assistência de terceiros. 

13. DEVERES ESPECÍFICOS DO CONTRATATANTE 

13.1. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de serviços; 

13.2. Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços prestados; 

13.3. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução dos serviços pela Contratada; 

13.4. Avaliar todos os serviços prestados pela Contratada; 

13.5. Fornecer informações necessárias à completa instalação e operacionalização do objeto da licitação; 

13.6. Comunicar à Contratada, imediatamente após o seu recebimento, qualquer reclamação, interpelação ou 

ação de terceiros, que de alguma forma possam implicar em responsabilidade da Contratada. 

14. DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATADA 

14.1. Fornecer todos os roteadores necessários nos quantitativos, especificações técnicas e condições exigidas 

neste Termo, cujo custo deverá estar incluso no valor mensal a ser pago pela Contratante; 

14.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos e meios necessários para promover a 

interconexão entre a rede MPLS e o distribuidor geral (DG), com exceção da infraestrutura da rede interna e do 

fornecimento de energia elétrica para alimentação dos equipamentos nas dependências das unidades; 
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14.3. Disponibilizar serviços de comunicação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. A 

empresa manterá, durante o período citado, um serviço de atendimento com ligação gratuita (0800), para registro de 

chamados, acompanhamento/resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas; 

14.4. Deverá realizar controle de todos os riscos e problemas que impactem no projeto. Este controle será base 

para análise de possíveis atrasos na entrega dos produtos deste documento; 

14.5. Atuar como facilitador nas questões de conflitos e problemas técnicos; 

14.6. Caberá à Contratada responsabilizar-se por todos os custos de deslocamentos de seus profissionais para a 

realização dos serviços contratados; 

14.7. Acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços; 

14.8. Providenciar correção de deficiências apontadas pela Contratante quanto à execução do objeto do contrato 

nos prazos estipulados; 

14.9. Comunicar de imediato e por escrito à Contratante, qualquer acidente ou ocorrência relacionada com os 

bens sob sua responsabilidade; 

14.10. A Contratada deverá permitir acesso remoto aos equipamentos relacionados a esta proposta (ex:CPEs) para 

monitoração e aferição dos acordos de nível de serviço (NS) pela Contratante ou terceiro por ela designado; 

14.11. Manter confidencialidade de informações sigilosas ou de uso restrito da Contratante que tenha acesso na 

execução dos serviços contratados;  

14.12. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 

objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução 

dos serviços. 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 

1. ESCOPO 

1.1. A contratação deverá englobar a prestação de serviços de rede de longa distância (WAN) para a interligação 

da Sede, localizada em São Paulo – SP a todas as unidades regionais do Coren-SP, por meio da disponibilização de 

recursos de conectividade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de dados e videoconferência da rede 

corporativa de comunicação do Coren-SP;  englobando instalação e configuração de equipamentos e de enlaces de 

comunicação, e gerenciamento pró-ativo contra falhas.  

1.2. O objeto da contratação, cujas condições encontram-se detalhadas nos anexos I, II, III, V e VII deste Termo, 

abrange a conexão da rede aos sítios apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Objetos da Contratação 

ITEM SÍTIO LOCALIDADE NÍVEL DE SERVIÇO BANDA DE ACESSO 

1 Subseção Araçatuba Araçatuba NP5 4 Mbps 

2 Subseção Botucatu Botucatu NP5 4 Mbps 

3 Subseção Campinas Campinas NP8 16 Mbps 

4 Subseção Guarulhos Guarulhos NP5 4 Mbps 

5 Subseção Itapetininga Itapetininga NP5 4 Mbps 

6 Subseção Marília Marília NP5 4 Mbps 

7 Subseção Presidente Prudente Presidente Prudente NP5 4 Mbps 

8 Nape Registro Registro NP5 4 Mbps 

9 Subseção Ribeirão Preto Ribeirão Preto NP8 8 Mbps 

10 Nape Santo Amaro Santo Amaro NP5 4 Mbps 

11 Subseção Santo André Santo André NP5 4 Mbps 

12 Subseção Santos Santos NP5 4 Mbps 

13 São José Do Rio Preto São José Do Rio Preto NP5 4 Mbps 

14 São José Dos Campos São José Dos Campos NP5 4 Mbps 

15 Sede São Paulo NP10 64 Mbps 

16 Coren-SP Educação São Paulo NP8 8 Mbps 

17 Subseção Osasco Osasco NP5 4 Mbps 

1.2.1. A relação de endereços das unidades do Coren-SP que deverão pertencer à rede é apresentada no 

Anexo V – Locais de Prestação dos Serviços; 

1.2.2. As especificações técnicas descritas neste Termo 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; 

1.2.3. O uso da tecnologia MPLS deverá permitir que a rede corporativa WAN se beneficie das vantagens 

da adoção desse padrão, tais como: configuração de recursos de qualidade de serviço (QoS), flexibilidade na 
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definição de topologia lógica, simplificação de roteamento, menor custo, implantação de parâmetros de 

segurança da informação, entre outros; 

1.2.4. Não é parte do escopo da solução qualquer provimento de serviço de acesso à internet, sendo este 

de total responsabilidade do Coren-SP; 

2. DESCRIÇÃO GERAL 

2.1 O objeto da contratação engloba a prestação de serviços de rede para transmissão digital de dados e 

videoconferência entre as unidades do Coren-SP, em todo o Estado de São Paulo, incluindo hardwares, softwares, 

enlaces de transmissão de dados, infraestrutura de cabeamento estruturado, projetos técnicos, instalação, 

configuração, testes, operação, suporte técnico e gerenciamento, durante toda a vigência do contrato; 

2.2 A solução, que deverá obrigatoriamente ser oferecida através do uso da tecnologia de MPLS, deverá ser 

implantada de forma a suportar o tráfego de dados das aplicações do Coren-SP, além do tráfego de 

videoconferência, considerando os aspectos de segurança e de qualidade de serviço necessários; 

2.3 Todas as especificações técnicas contidas nesse documento deverão estar plenamente disponíveis na 

solução fornecida, sem necessidade de quaisquer outras aquisições, tais como versões de softwares, peças ou 

dispositivos complementares; 

2.4 A prestação dos serviços será baseada no modelo de remuneração em função dos resultados apresentados, 

em que os pagamentos serão feitos, em periodicidade mensal, após mensuração e verificação de métricas 

quantitativas e qualitativas, 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. Os dados do Nível 

Mínimo de Serviço (NMS) também poderão ser registrados e monitorados pelo Coren-SP a fim de confrontar 

informações fornecidas pela Contratada; 

2.5 Os níveis mínimos de serviço contratados, apresentados no Anexo III – Nível Mínimo de Serviços (NMS), 

serão registrados e monitorados pela Contratada e fornecidos mensalmente ao Coren-SP através de relatórios. Esses 

dados serão comparados às metas de desempenho e qualidade estabelecidas, em termos de prazo e efetividade. 

Essa condição será fundamento para efetuar os pagamentos previstos, durante toda a vigência do contrato;  

2.6 O modelo de prestação de serviços conterá, ainda, processos de trabalho que especificam como os serviços 

serão prestados, incluindo atividades a serem demandadas pelo Coren-SP, tais como abertura de chamados técnicos 

para resolução de problemas e de consulta a informações, e aquelas a serem desenvolvidas proativamente pela 

Contratada, por meio do serviço de gerência da rede. Ademais, a prestação dos serviços englobará prazos e 

condições da entrega da solução, incluindo requisitos de implantação e migração da solução; 

2.7 Em suma, os serviços a serem prestados englobam: 

a) Meios de comunicação, representados pelos enlaces para a conexão dos sítios da rede, também 

denominados links de comunicação; 

b) Serviços de implantação do backbone corporativo, incluindo toda a preparação para entrega de todos os 

sítios que o compõe, além dos enlaces de contingência, quando for o caso; 

c) Serviços de instalação em todos os sítios do projeto, incluindo equipamentos roteadores, PEs (Provider 

Edges) e CPEs (Costumer Premise Equipments); 

d) Serviços de operação da plataforma de comunicação utilizada para atender o backbone corporativo; 

e) Serviços de monitoramento pró-ativo da rede Contratada; 
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f) Serviços de comissionamento, integração e testes de cada enlace de transmissão/recepção de dados, 

fornecidos pela Contratada; 

g) Serviços de manutenção dos enlaces de comunicação durante toda a vigência do contrato; 

h) Serviços esporádicos relativos ao remanejamento de sítios, e alterações de características dos enlaces, 

juntamente com seus equipamentos e enlaces associados; 

2.8 Os serviços a serem prestados incluem, ainda, a elaboração prévia de um Projeto Executivo de rede, a ser 

analisado pela equipe técnica do Coren-SP para aprovação, conforme especificações incluídas neste documento. O 

projeto deverá conter, no mínimo: 

a) Definição de topologias físicas e lógicas; 

b) Plano de Endereçamento; 

c) Plano de Roteamento; 

d) Parâmetros de qualidade de serviço; 

e) Dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação. 

3.  PREMISSAS GERAIS DO PROJETO 

3.1 Não será aceito o uso de satélite para ligação de qualquer localidade;  

3.2 No escopo do Projeto Executivo, deverá ser elaborado plano de endereçamento compatível com a atual 

rede corporativa do Coren-SP; 

3.3 No escopo do Projeto Executivo, deverá ser implementada solução de redundância de enlaces e de 

roteadores para a Sede, de modo a evitar a interrupção dos serviços, segundo características especificadas no 

subitem 1.9 – Requisitos de Redundância, e na forma que se segue: 

a) Na Sede do Coren-SP, localizada em São Paulo - SP, deverá ser implementada solução baseada em 

redundância de enlaces e de CPEs (Costumer Premise Equipments), i. e., roteadores, sendo o enlace, 

conectado a um CPE físico distinto, capaz de prover a carga total dimensionada de tráfego. A estratégia de 

failover para esse sítio deverá ser a utilização dos dois enlaces ativos (100% + 100%), com balanceamento 

de carga por pacotes ou por conexões; 

3.4 A definição de topologia de rede deverá ser apresentada no Projeto Executivo, em comum acordo com a 

equipe técnica do Coren-SP; 

3.5 Não será permitida a contratação de redundância de prestadora do serviço de telecomunicações no 

projeto; 

3.6 No escopo do Projeto Executivo, deverá ser proposto, ainda, Plano de Roteamento, conforme 

características dos protocolos de roteamento definidos no subitem 1.10 – Requisitos de Roteamento, de forma a 

garantir a interconexão entre todos os sítios; 

3.7 Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modems, dispositivos seriais e demais ativos 

de rede. Contudo, deverá ser considerado aluguel dos mesmos juntamente com a prestação dos serviços de 

telecomunicações como parte integrante da solução Contratada. O valor deverá ser especificado segundo 

orientações contidas no Anexo IV – Planilha de Formação de Preços; 
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3.8 A infraestrutura de rede da Contratada (backbone, POPs, equipamentos internos, roteadores, PE, etc.) 

deverá estar sempre atualizada, dimensionada e preparada para suportar a totalidade dos serviços solicitada nesse 

documento, garantindo os níveis de desempenho especificados, verificando os valores de demanda de capacidade 

de conexões listados no Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS); 

3.9 A infraestrutura de rede da Contratada (backbone, POPs, equipamentos internos, roteadores PE, etc.) 

deverá ser redimensionada e preparada para suportar serviços adicionais que possam ser solicitados pelo Coren-SP, 

como expansão de banda mínima de acesso garantida, mantendo os níveis de desempenho especificados, de acordo 

com o Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS); 

3.10 O limite de atuação da Contratada deverá ser a porta de rede local do roteador CPE (Costumer Premise 

Equipment). Para tanto, o Coren-SP será responsável pelo fornecimento de cabo(s) de rede local certificado(s) no 

padrão RJ-45 para interligação do(s) roteador CPE com o switch(es)/firewall(s) de propriedade do Coren-SP, os quais 

serão responsáveis pelo encaminhamento de pacotes e conexões aos ativos finais de comunicação; 

3.11 As especificações constantes deste documento consideram que as soluções de telecomunicações a serem 

contratadas deverão ter alta qualidade, disponibilidade, desempenho, segurança, atualização tecnológica e suporte 

às contingências. Para isso, a rede da Contratada deverá seguir as melhores práticas de projeto e implementação, 

suporte e operação de redes, seguindo os documentos de BCP (Best Current Practice) especificados pelo IETF 

(Internet Engineering Task Force) nas RFCs correspondentes, por exemplo, a RFC 2430 (A Provider Architecture for 

Differentiated Services and Traffic Engineering);  

3.12 As bandas mínimas garantidas dos níveis de serviços dos sítios e métricas associadas, conforme 

especificado no Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS) deverão, durante a vigência do contrato, estar 

disponíveis em sua totalidade e em ambos os sentidos do tráfego; 

3.13 Existe a perspectiva de crescimento do número de sítios durante a vigência do contrato. Desse modo, a 

Contratada deverá se comprometer com o atendimento eventual de futuros sítios, a critério do Coren-SP, nas 

mesmas condições técnicas e de preço oferecidas para o objeto deste Termo de Referência, bem como expansão de 

bandas de comunicação, respeitados os limites legais e técnicos, bem como os prazos estipulados no Anexo III - 

Níveis Mínimos de Serviço (NMS). Da mesma maneira, o Coren-SP poderá solicitar a desativação do serviço prestado 

a qualquer sítio ou agregação a um segundo acesso, bem como mudança de local de prestação dos serviços. Para 

isso, eventuais mudanças de local de prestação dos serviços ficarão limitadas a um total de 04 (quatro) solicitações, 

durante toda 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 da mesma cidade do Estado de São Paulo (capital e 

cidades do interior); 

3.14 A rede oferecida deve ser logicamente independente e isolada de qualquer outra rede, em especial do 

ambiente público da internet. O mecanismo para implementar o isolamento é o MPLS, oferecida fim-a-fim; 

3.15 A rede deverá ser flexível e escalável, permitindo acomodação instantânea do tráfego dos sítios em todo 

momento durante o período de vigência do contrato, permitindo a adaptação tempestiva a eventuais aumentos ou 

diminuição de demanda por tráfego, ou necessidade de provimento de novos serviços. 

4. REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA 

4.1 Os sítios do Coren-SP possuem alimentação elétrica de 110V ou 220V e frequência de 60Hz; 

4.2 A infraestrutura interna da rede da Contratada (backbones, POPs, equipamentos internos, dentre outros) 

deverá ser atendida por solução de alimentação e proteção elétrica de modo a manter todos os equipamentos em 

operação por tempo indeterminado no caso de falta de energia; 



 

FOLHA: _______________ 

PROCESSO: ____________ 

VISTO: _______________ 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 
 

  

Pág. 23/55 

 

4.3 A Contratada será responsável pela interligação da rede entre o Distribuidor Geral (DG) de telefonia do 

prédio em cada um dos sítios e o local físico onde será instalado o roteador CPE para os acessos por rede cabeada. 

Caso a implantação implique a necessidade de execução de obras civis, estas ficarão a cargo da Contratada; 

4.4 Os roteadores CPE, de propriedade da Contratada, a serem disponibilizados em cada um dos sítios, deverão 

atender aos seguintes requisitos: 

a) Para os roteadores a serem empregados na Sede do Conselho, possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces 

LAN, aderentes às normas Ethernet IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab, padrão 10/100/1000BASE-T full duplex, 

com conector do tipo RJ-45. Para os roteadores a serem empregados nos demais sítios, possuir, no mínimo, 

2 (duas) interfaces LAN, aderentes às normas Ethernet IEEE 802.3 e 802.3u, padrão 10/100BASE-T full 

duplex, com conector do tipo RJ-45; 

b) Serem fornecidos com todos os componentes, módulos e acessórios necessários ao seu funcionamento, 

atendendo aos requisitos deste documento; 

c) Suportar capacidade de filtros de pacotes por protocolo, endereço IP de origem, endereço IP de destino, 

porta de UDP/TCP de origem e porta de UDP/TCP de destino; 

d) Suportar classificação de tráfego de acordo com diversos critérios, tais como interface, IP 

origem/destino, portas TCP/UDP, endereços MAC e serviço, por interface física e lógica (sub-interfaces); 

e) Suportar gerenciamento de filas com base em classes de tráfego; 

f) Suportar mecanismos de escalonamento de filas que permitam a reserva de largura de banda mínima 

para cada fila, num total mínimo de 12 filas; 

g) Suportar mecanismos de QoS (Quality-of-Service): 

h) Suportar mecanismo para descarte preventivo de pacotes, tais como WRED (Weighted Random Early 

Detection) ou equivalente; 

i) Suportar mecanismos de escalonamento de filas, tais como WFQ (Weighted Fair Queuing), WRR 

(Weighted Round Robin) ou equivalente; 

j) Suporte completo a MIBs que permitam a monitoração de parâmetros de desempenho por classes de 

serviço; 

k) Suportar MIB-II e RMON; 

l) Suportar RFC 791 (Internet Protocol); 

m) Suportar protocolos de roteamento dinâmicos conforme RFC1583 (Open Short Path First – OSPF), RFC 

4271 (Border Gateway Protocol – BGP) e RFC1878 (Subnets), além de rotas estáticas; 

n) Suportar gerenciamento conforme RFC 1213 (MIB-II), RFC1155 (TCP/IP) e RFC1157 (SNMP). A 

implementação de SNMP deve ser compatível com versões v2c e v3; 

o) Suportar mecanismos de RFC1631 (NAT) e IEEE 802.1q VLAN Trunking; 

p) Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento, tais como 

NetFlow, JFlow, NetStream, IPFIX ou similar, contemplando, no mínimo, as seguintes informações: IP de 

origem e destino; parâmetros “protocol type” do cabeçalho IP e portas TCP/UDP de origem e destino. 
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4.5 Os roteadores CPE especificados deverão ser dimensionados, fornecidos, instalados, configurados, 

mantidos, gerenciados e operados de modo a garantir o desempenho e os níveis de serviços contratados; 

4.6 Todos os roteadores CPE devem ser dimensionados para operar com carga máxima de CPU e memória de 

75% (setenta e cinco por cento), desde que satisfeita a condição de tráfego igual ou inferior à capacidade da soma 

dos enlaces WAN calculada a média de no mínimo 5 (cinco) minutos. Caso seja identificado, durante a execução do 

Contrato, um roteador com uso de CPU ou memória acima destes limites, este deverá ser substituído ou atualizado, 

sem ônus adicional para o Coren-SP; 

4.7 Todos os roteadores CPE devem ser dimensionados de forma que tenham capacidade de encaminhamento 

de pacotes IP, em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces WAN conectados; 

4.8 Todas as atualizações e correções (patches) de softwares, necessárias para o cumprimento dos requisitos 

exigidos neste documento de Referência, deverão ser realizadas sem ônus adicionais para o Coren-SP, e 

comunicadas previamente, quando estas exigirem reinicialização de equipamentos; 

4.9 A Contratada deverá habilitar nos roteadores CPE o protocolo SNMP, disponibilizando nestes uma 

comunidade SNMP com acesso de leitura e permitir a solicitação de configuração de traps específicos pelo Coren-SP; 

4.10 A Contratada deverá permitir acesso a console dos roteadores CPE, pelo Coren-SP, com permissão de 

leitura, através de usuário e senha específicos; 

4.11 A configuração lógica dos roteadores CPE, para cada nível de serviço, será definida pela Contratada com a 

aprovação de equipe técnica do Coren-SP, e apresentada no Projeto Executivo do projeto. 

5. REQUISITOS DE QUALIDADE DO SERVIÇO 

5.1 A solução implementada deverá suportar Qualidade de Serviço (QoS) através da arquitetura DiffServ, de 

acordo com as condições especificados nesse subitem, incluindo DiffServ sobre MPLS, conforme os seguintes 

padrões: RFC 2474 (Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Headers), RFC 2475 (An 

Architecture for Differentiated Services); RFC 2597 (Assured Forwarding PHB Group) RFC 2598 (An Expedited 

Forwarding PHB) e RFC 3270 (Multi-Protocol Label Switching Support of Differentiated Services); 

5.2 A arquitetura a ser implementada deverá permitir a obtenção de escalabilidade e eficácia na diferenciação 

dos serviços através da implementação de mecanismos de classificação e condicionamento somente nos elementos 

de borda da rede e aplicação per-hop behaviors a agregados de tráfego que foram marcados usando-se o campo DS 

nos campos apropriados dos cabeçalhos de pacotes IPv4 ou MPLS; 

5.3 De acordo com as prioridades e exigências de Níveis Mínimos de Serviço (NMS) definidas no Anexo III, a 

Contratada deverá implementar e fornecer, de forma fim-a-fim, classificação e marcação de diferentes tipos de 

tráfego, configurando 4 (quatro) classes de serviços; 

5.4 As classes de serviço a serem configuradas são descritas a seguir:  

a) Tempo Real – Videoconferência (de 384 a 2048kbps, restrito a 30% da largura de banda): aplicações 

sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e 

garantia de banda.  

b) Dados Prioritários (30% da largura de banda): aplicações críticas ao negócio do Contratante, que exigem 

entrega garantida e tratamento prioritário, tais como acesso HTTP e HTTPS a portais corporativos internos. 

Além disso, incluem-se aplicações de monitoramento e controle da rede, que deverão ser priorizadas a fim 

de garantir a disponibilidade de recursos para as intervenções preventivas ou corretivas que se façam 
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necessárias ao seu correto funcionamento, tais como, por exemplo Telnet, SSH, SNMP, NTP, syslog e 

Radius; 

c) Tráfego em Rajadas – Bulk (20% da largura de banda): aplicações com mensagens de tamanho muito 

variado e não imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar 

conteúdo muito importante e relacionado com o negócio do Coren-SP, essas aplicações podem esperar por 

disponibilidade de recursos da rede, em horários com menor volume de transações de negócio, para serem 

efetuadas, como, por exemplo: SMTP, IMAP, FTP, rsync, RPC, mensageria instantânea e sincronização de 

bases de dados; 

d) Melhor Esforço – Best Effort: todo tráfego não explicitamente atribuído às classes Controle da Rede, 

Tempo Real, Dados Prioritários e Dados Não-Prioritários deverá ser alocado nesta classe. Sua finalidade é 

permitir um valor muito baixo de recursos para tráfegos não previstos ou ainda não identificados como 

tráfegos importantes. Essa classe deverá permitir o fluxo de tráfego, se houver recursos disponíveis na rede, 

impedindo que esse tráfego afete negativamente as demais classes. 

5.5 A definição das classes e percentuais de reserva de banda deverá discutida com a equipe técnica do Coren-

SP para definição no Projeto Executivo da solução. A equipe de engenharia de tráfego da Contratada deverá, sempre 

que possível, auxiliar acerca de tais aspectos de modo a otimizar a operação da rede. Ademais, o Coren-SP poderá 

solicitar a qualquer momento a modificação nas configurações das classes de serviço, de modo a otimizar o uso da 

rede e adaptar à evolução de tráfego de suas aplicações; 

5.6 A rede deverá suportar, ainda, roteamento de tráfego IP Multicast, em conformidade com os seguintes 

padrões: RFC 2362, PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode), Draft-ietf-pim-v2-dm (Protocol 

Independent MulticastVersion 2 Dense Mode), RFC 2236 (Internet Group Management Protocol, Version 2), RFC 

3376 (Internet Group Management Protocol  Version 3) e RFC 2933 (Internet Group Management Protocol MIB). 

6. REQUISITOS DE SEGURANÇA 

6.1 A Contratada deverá manter o controle da segurança física e lógica de seus ambientes operacionais, 

estabelecendo as políticas de segurança a serem aplicadas aos serviços de telecomunicações contratados; 

6.2 A ação descrita no subitem anterior tem como intuito a prevenção de incidentes de segurança de forma a 

garantir níveis de segurança adequados nos ambientes de suas redes, por onde transitarão as informações do 

Coren-SP; 

6.3 Em relação aos aspectos técnicos de segurança da informação, a Contratada deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) Prover uma rede logicamente independente e isolada de qualquer rede de terceiros, inclusive da 

internet. O isolamento deverá ser realizado em nível lógico do MPLS e em nível 2 (do modelo OSI) para o 

acesso. Esta garantia deverá ser implantada fim-a-fim e também se aplica às soluções de contingência; 

b) Caso solicitado pelo Coren-SP, a Contratada deverá aplicar nos seus roteadores ou em outros 

equipamentos de suas redes, exclusivos para prestação de serviços, implementações de segurança tais 

como: autenticação de roteador CPE, controle de acesso aos dispositivos, listas de acesso e logging; 

c) Deverá ser empregado esquema de autenticação no nível de protocolo de roteamento, de forma que 

roteadores não autorizados não possam injetar ou descobrir rotas da rede do Coren-SP. Esse esquema de 
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autenticação no nível de protocolo de roteamento minimiza problemas relacionados a erros de 

configuração do ambiente de rede CE-PE;  

d) Deverá ser adotado no backbone MPLS da rede um esquema de VPN entre os roteadores PEs da 

operadora. Nesse caso, a segurança será estabelecida no nível de enlace da rede. Caso o nível de segurança 

exigido na comunicação entre esses elementos seja superior ao fornecido pela empresa, a Contratada 

deverá utilizar uma camada adicional de segurança no nível 3, como o IPSec, para garantir o sigilo na troca 

das informações trafegadas através da utilização de criptografia; 

e) Será responsabilidade da Contratada manter em seus quadros técnicos especialistas em segurança e 

prover serviços específicos de prevenção e reação a incidentes de segurança em Tecnologia da Informação;  

f) A Contratada deverá configurar de maneira apropriada os elementos de rede para habilitar o registro 

dos eventos da rede do Coren-SP, tais como conexões externas e registro de utilização de serviços (por 

exemplo, arquivos transferidos via FTP e tentativas de login não autorizados). Os registros devem estar com 

o horário sincronizado via protocolo NTP e possuir detalhes suficientes para identificação do evento, seu 

autor, seu alvo/objeto e momento de ocorrência; 

g) A Contratada deverá possuir um sistema dedicado à coleta e ao armazenamento dos registros gerados 

pelos dispositivos da rede do Conselho; 

h) A Contratada deverá aplicar e manter atualizados patches de segurança nos seus roteadores ou em 

outros equipamentos de suas redes, exclusivos para prestação de serviços ao Coren-SP. 

7. REQUISITOS DE REDUNDÂNCIA 

7.1 Conforme enumerado anteriormente, a solução de contingência para o atendimento do sítio Sede do 

Contratante em São Paulo deverá atender também os seguintes requisitos descritos: 

a) Os meios independentes de acesso a cada um dos sítios à Sede deverão utilizar fibra óptica, rádio digital 

ou cabeamento metálico sendo que um dos meios de acesso deverá ser obrigatoriamente atendido por 

fibra óptica; 

b) Para a Sede do Coren-SP, deverão ser utilizados roteadores CPE diferentes e deverão estar interligados a 

roteadores de borda PE distintos da Contratada. Já em relação aos demais sítios, somente um roteador 

deverá ser disponibilizado; 

c) Para a Sede do Coren-SP, ambos os enlaces (principal e de contingência) deverão ter capacidades 

idênticas e operar com esquema de balanceamento de tráfego, de forma que a banda disponível de cada 

enlace seja igual ao valor da banda mínima de acesso garantida, de acordo com o nível de serviço 

especificado nas tabelas do Anexo III. Portanto, se houver falha em um enlace ou roteador CPE, todo o 

tráfego será transportado através do enlace de reserva sem perda de qualidade; 

d) A critério do Coren-SP, o enlace e roteador de contingência deverá ser instalado no datacenter do 

Coren-SP, localizado em endereço especificado no Anexo V – Locais de Prestação dos Serviços. A definição 

de topologia de rede deverá ser apresentada no Projeto Executivo, em comum acordo com a equipe técnica 

do Coren-SP; 

e) A solução completa de contingência deverá ser testada pela Contratada periodicamente ao longo da 

execução do contrato. A periodicidade e o horário da realização dos testes serão definidos a seu critério e o 

Coren-SP deverá ser notificado para acompanhar os testes. Na ocasião, a Contratada deverá disponibilizar 

relatório com os resultados dos testes de contingência. 
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8. REQUISITOS DE ROTEAMENTO 

8.1 A Contratada deverá prestar os serviços de comunicação de dados, por meio de MPLS conforme os 

seguintes padrões: RFC 1163 (A Border Gateway Protocol), RFC 2283 (Multiprotocol Extensions for BGP-4) e RFC 

2547 (BGP/MPLS VPNs); 

8.2 As premissas para a criação do plano de roteamento da rede são: ser escalável, realizar agregação de rotas 

para endereços contíguos, manter o plano de roteamento atual das redes internas do Coren-SP, permitir o acesso de 

qualquer ponto da rede às aplicações compartilhadas e permitir a realização de balanceamento de carga entre 

conexões redundantes; 

8.3 O protocolo de roteamento a ser configurado para troca de rotas entre o CE e o PE do Provedor de Serviços 

de Telecomunicações dependerá das opções disponíveis pela operadora a ser contratada. As possíveis opções são: 

a) Rotas estáticas: são configuradas rotas estáticas tanto nas VRFS (VPN Routing and Forwarding) do 

roteador PE quanto no roteador CE; 

b) E-BGP4 (Exterior Border Gateway Protocol Externo): mais robusto, suportando políticas avançadas para 

a propagação e a filtragem de rotas, porém usa uma grande quantidade de recursos de CPU do roteador CE; 

c) OSPF (Open Shortest Path First): comumente utilizado, pois possui baixo tempo de convergência, é 

simples e não utiliza tantos recursos como o BGP. Porém poderá não ser a melhor opção para roteamento 

entre PE e CE, pois dependendo da versão implementada, demanda uma instância do protocolo para cada 

VRF no PE, requerendo grande quantidade de recursos nos PEs; 

8.4 Ficará a cargo do Provedor de Telecomunicações a definição do protocolo de roteamento a ser utilizado 

entre os roteadores PE e CE. Porém, recomenda-se o uso de um protocolo com baixo tempo de convergência, como 

o OSPF ou IS-IS, sendo não recomendável o uso do RIPv2. Nesse sentido, a solução de roteamento deverá permitir a 

convergência da rede em um tempo menor que 20 segundos para o caso de mudança topológica da rede causada 

por falha(s) em enlace(s) ou equipamento(s); 

8.5 A Contratada poderá utilizar no interior de sua rede o plano de endereçamento IP que preferir. Entretanto, 

deverá seguir às seguintes orientações: 

a) Projetar e implementar a solução de forma a permitir a utilização do plano de endereços fornecido pelo 

Coren-SP nas redes locais dos sítios; 

b) Projetar e implementar o plano de endereçamento de sua rede de forma a permitir a interconexão 

entre os 17 segmentos de rede através de equipamentos de interconexão, localizados em cada sítio, que se 

conectarão aos roteadores CPE distintos de cada segmento; 

c) A especificação da arquitetura de roteamento entre roteadores PE (Provider Edge) e CE (Customer Edge) 

será definido pela Contratada em conjunto com o Coren-SP. Deverá ser empregado um protocolo de 

roteamento dinâmico com baixo tempo de convergência (menor que 20 segundos). 

9. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS) 

9.1 Os sítios de interesse do Coren-SP serão classificados conforme o nível de serviço a ser contratado. Serão, 

no total, 3 (três) Níveis de Serviço (NP) para o backbone corporativo, conforme descrição a seguir: 
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Tabela 3 – Sítios, Níveis de Serviço, Localidades e Bandas Mínimas de Acesso.  

ITEM SÍTIO LOCALIDADE 
NÍVEL DE 
SERVIÇO 

BANDA DE 
ACESSO 

1 SUBSEÇÃO ARAÇATUBA ARAÇATUBA NP5 4 Mbps 

2 SUBSEÇÃO BOTUCATU BOTUCATU NP5 4 Mbps 

3 SUBSEÇÃO CAMPINAS CAMPINAS NP8 16 Mbps 

4 SUBSEÇÃO GUARULHOS GUARULHOS NP5 4 Mbps 

5 SUBSEÇÃO ITAPETININGA ITAPETININGA NP5 4 Mbps 

6 SUBSEÇÃO MARÍLIA MARÍLIA NP5 4 Mbps 

7 SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE NP5 4 Mbps 

8 NAPE REGISTRO REGISTRO NP5 4 Mbps 

9 SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO RIBEIRÃO PRETO NP8 8 Mbps 

10 NAPE SANTO AMARO SANTO AMARO NP5 4 Mbps 

11 SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ SANTO ANDRÉ NP5 4 Mbps 

12 SUBSEÇÃO SANTOS SANTOS NP5 4 Mbps 

13 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NP5 4 Mbps 

14 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NP5 4 Mbps 

15 SEDE SÃO PAULO NP10 64 Mbps 

16 Coren-SP EDUCAÇÃO SÃO PAULO NP8 8 Mbps 

17 SUBSEÇÃO OSASCO OSASCO NP5 3 Mbps 

9.2 Uma série de indicadores deverá ser calculada pela Contratada periodicamente como condição para 

faturamento dos serviços. Tais métricas servirão como limiar de qualidade do serviço, compondo o que será 

denominado de Níveis Mínimos de Serviço (NMS), listados nesse subitem; 

9.3 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 conectividade à rede WAN estará operacional em um 

determinado período de tempo, para cada sítio da rede corporativa do Conselho. A disponibilidade é comumente 

medida mensalmente através do número de minutos em que este esteve operacional no referido mês: 

a) 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; 

9.4 Para cada sítio conectado, deverá ser garantida o Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM) 

conforme os níveis a seguir: 

Tabela 4 – Sítios e Índice de Disponibilidade Mensal (IDM) de cada Enlace 

Nível Disponibilidade Mensal Sítios 

D1 99,8% Sede 

D2 99,5% Demais sítios (Subseções, NAPEs, e Coren-SP Educação) 

9.5 O IDM deverá ser calculado segundo as orientações contidas no Anexo III - Níveis Mínimos de Serviço 

(NMS). 
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9.6 Além do cálculo o IDM para cada um dos sítios exigido anteriormente, a Contratada deverá apresentar, para 

fins de pagamento mensal dos serviços, as seguintes métricas de níveis de serviço:  

a) Taxa de Erro de Bit (TxErr), calculado segundo as orientações contidas no Anexo III -  Níveis Mínimos de 

Serviço (NMS); 

b) Taxa de Perda de Pacotes (TPP), calculado segundo as orientações contidas no Anexo III -  Níveis 

Mínimos de Serviço (NMS); 

c) Retardo da Rede (Retardo), calculado segundo as orientações contidas na Tabela 9 do Anexo III - Níveis 

Mínimos de Serviço (NMS); 

d) Prazo de Reparo/Restabelecimento de um Enlace (PR), calculado segundo as orientações contidas no 

Anexo III -  Níveis Mínimos de Serviço (NMS); 

e) Prazo de Alteração de Configuração de Roteadores (PAC), calculado segundo as orientações contidas 

no Anexo III -  Níveis Mínimos de Serviço (NMS); 

f) Prazo de Alteração da Taxa de Transmissão de um Enlace (PAT), calculado segundo as orientações 

contidas no Anexo III -  Níveis Mínimos de Serviço (NMS); 

g) Prazo de Atendimento a Novos Endereços (PAN), calculado segundo as orientações contidas no Anexo 

III -  Níveis Mínimos de Serviço (NMS). 

9.7 Todas as métricas apresentadas nesse subitem e no Anexo III deverão ser avaliadas como fins de verificação 

da qualidade do serviço e faturamento de serviços. 

10. REQUISITOS DO GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS 

10.1 A Contratada deverá disponibilizar ao Coren-SP 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 utilizando-se de protocolo HTTPS; 

10.2  O portal de acompanhamento dos serviços deverá fornecer acesso aos históricos dos registros das 

ocorrências e registros de solicitações e reclamações enviadas pelo Coren-SP em relação aos serviços prestados; 

10.3 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; 

10.4 O portal de gerenciamento poderá ser constituído de um ou mais softwares de gerenciamento e deverá 

prover, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Utilização de banda, taxa de erros, em pacotes, taxa de perda de pacotes, tempo de resposta, em 

milissegundos e Disponibilidade diária dos circuitos, em percentual; 

b) Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) com os valores instantâneos, médios e de pico dos 

últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia; 

c) Consumo de banda por classe de serviço com os valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 

(trinta) dias, separados por semana e dia; 

d) Latências dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 90 (noventa) dias; 
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e) Tempo de operação do equipamento (system up time), no formato DD:HH:MM; 

f) Percentuais de ocupação de CPU e memória dos roteadores, instantâneos e médias dos últimos 5 

(cinco) minutos; 

g) Estratificação de tráfego (entrada e saída) classificado por tipo (IP de origem e de destino), portas (de 

origem e de destino), serviço, protocolos, classes de serviço de todos os enlaces e respectivos volumes, 

permitindo a agregação e/ou junção de tipos diferentes de tráfego e a sumarização dos dados coletados; 

10.5 Todos os equipamentos destinados ao funcionamento do serviço, alocados em ambiente da Contratada, 

deverão ser acessíveis a partir de plataformas de gerenciamento SNMP, localizadas na rede interna do Coren-SP; 

10.6 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); 

10.7 Após a assinatura do contrato, o Coren-SP 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; 

10.8 Todos os equipamentos destinados 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 Coren-SP; 

10.9 Após a assinatura do contrato, o Coren-SP informará à Contratada os endereços IP dos seus sistemas de 

armazenamento que deverão receber as mensagens syslog; 

10.10 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; 

10.11 O serviço de gerenciamento deve atuar de forma proativa, antecipando-se aos problemas na rede e 

garantindo a qualidade do serviço estabelecida no Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS), 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; 

10.12 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; 

10.13 A Contratada deverá disponibilizar, ainda, um número de telefone ao Coren-SP 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 políticas nos roteadores, ativação de 

modo debug de forma temporário para diagnóstico, configuração de velocidade e modo de operação de interfaces, 

elaboração de listas de acesso temporárias e reinício de equipamentos. 

11. REQUISITOS DA IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DA REDE 

11.1  A Contratada deverá apresentar o Projeto Executivo contendo o plano de implantação e migração dos 

serviços em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato, conforme 

estabelecido no cronograma da Tabela 1 – Marcos, prazos, eventos e responsáveis do Contrato. 

11.2 O Projeto Executivo deverá conter a especificação de arquitetura de roteamento entre roteadores CPE e PE, 

a ser definida pela Contratada em conjunto com o Conselho;  
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11.3 O Projeto Executivo deverá englobar protocolo de roteamento dinâmico com baixo tempo de convergência 

(menor que 20 segundos); 

11.4 A arquitetura implementada deverá ser escalável, realizar agregação de rotas para endereços contíguos, 

permitir o acesso de qualquer ponto da rede às aplicações compartilhadas e permitir a realização de balanceamento 

de carga entre conexões redundantes; 

11.5 O Projeto Executivo deverá conter o mapa de endereçamento IP de forma a permitir a utilização do plano 

de endereços a ser fornecido pelo Conselho das redes locais dos sítios; 

11.6 O projeto da solução deverá permitir interconexão entre os 17 segmentos de rede através de 

equipamentos de interconexão, conectados aos roteadores CPE de cada segmento; 

11.7 Os planos de implantação e migração deverão ser aprovados pelo Coren-SP em até 15 (quinze) dias corridos 

após sua apresentação. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária a entre as 

atuais redes corporativas do Conselho e a solução proposta pela Contratada, garantindo a migração sem a 

interrupção dos serviços existentes; 

11.8 Caso o Projeto Executivo não seja aprovado pelo Coren-SP, a Contratada deverá corrigi-lo e reapresentá-lo 

em no máximo 5 (cinco) dias corridos após a comunicação da sua rejeição; 

11.9 O início da implantação se dará somente após a aprovação pelo Coren-SP do Projeto Executivo; 

11.10 O atraso na entrega do Projeto Executivo poderá causar sanções à Contratada; 

11.11 A não aceitação pelo Coren-SP das soluções adotadas, devido à não conformidade com as solicitações deste 

documento, poderá resultar em rescisão total ou parcial do contrato de prestação de serviços; 

11.12 A ativação de todos os enlaces de comunicação deverá ser feita numa única fase, que terá duração máxima 

de 60 (sessenta) dias, incluindo instalação e ativação dos circuitos, a contar da data de aprovação do Projeto 

Executivo.  

12. RECEBIMENTO DA FASE DE INSTALAÇÃO  

12.1 O Recebimento referente à fase de instalação do objeto desta contratação se dará da seguinte forma.  

12.1.1 Recebimento Provisório: 

12.1.1.1 Em até 15 (quinze) dias após a entrega dos serviços do último sítio, com a observação 

pelo Coren-SP de normalidade no provimento dos serviços. Para o recebimento provisório da 

solução, será necessário que todos os sítios sejam aceitos individualmente. 

12.1.1.2 Caso haja rejeição no recebimento provisório dos serviços dos sítios, o Conselho 

poderá solicitar a suspensão das migrações/implantações até que possíveis problemas sejam 

sanados, sem que isso gere direito à Contratada de protelar a implantação dos demais sítios dentro 

dos prazos definidos. 

12.1.1.3 Os testes de recebimento provisório dos serviços de rede serão compostos, no 

mínimo, por testes de conectividade/funcionais e testes de contingência. 

12.1.1.4 Um enlace da rede e respectivo sítio serão considerados recebidos provisoriamente 

nos testes de conectividade/funcionais, se: 
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a) O tempo de retardo da conexão e o desempenho do roteador CPE estiverem dentro 

dos limites estabelecidos no Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS) por um 

período de 2 (dois) dias úteis;  

b) A taxa de erro de bit estiver dentro dos limites estabelecidos no mesmo Anexo III – 

Níveis Mínimos de Serviço (NMS), quando solicitado pelo Conselho; 

c) A transação padrão de um sistema corporativo definido pelo Conselho puder ser 

completada com sucesso, dentro das características da aplicação; 

d) A configuração lógica do roteador CPE for fornecida ao Conselho; 

e) Os equipamentos CPEs puderem ser visualizados, consultados e terem seus dados de 

monitoramento coletados por ferramentas apropriadas do Conselho e por sua equipe 

técnica. 

A solução de contingência para um sítio será considerada recebida provisoriamente se 

os testes de funcionamento e comutação, conforme abaixo, forem aprovados pelo 

Coren-SP: 

f) Verificação do funcionamento da contingência em queda simples de enlace e queda 

simples de roteador; 

g) Verificação do tempo de comutação da contingência, conforme especificação da 

solução, em queda simples de enlace e queda simples de roteador.  

Recebidos todos dos sítios que formam o backbone, seus respectivos enlaces e soluções de contingências, conforme 

descrito nos subitens anteriores, a Comissão de Recebimento do Conselho emitirá o Termo de Recebimento 

Provisório (TRP) da solução Contratada.  

12.1.2 Recebimento Definitivo: 

12.1.2.1  O Recebimento Definitivo 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 nos enlaces que compõem o 

item contratado, nos seguintes termos: 

a) A este período sem ocorrência de falhas, denominaremos período “no-failures”. 

b) O período “no-failures” será marcado pelo 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 Período de Funcionamento Experimental (PFE). 

12.1.2.2 Ao final do PFE, concluído com sucesso, será emitido o Termo de Recebimento 

Definitivo (TRD) pelo Fiscal do Contrato, autorizando, a partir de então, a emissão das faturas de 

serviço. 

12.1.2.3 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 vigência do contrato. 

12.1.2.4 A primeira fatura corresponderá à prestação de serviços desde a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo (TRD) da implantação;  
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12.1.2.5 As notas fiscais deverão consignar, concomitantemente ao período considerado, os 

descontos proporcionais relativos ao desempenho da Contratada no que diz respeito ao 

atendimento dos níveis de serviços estabelecidos no edital e no contrato, especificados no Anexo 

III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS), e serão acompanhadas das respectivas memórias de cálculo 

dos descontos lançados. 

12.1.2.6 Poderão ser aplicados descontos nos pagamentos devidos à Contratada pelo 

descumprimento das metas estabelecidas para os indicadores elencados no subitem Anexo III – 

Níveis Mínimos de Serviço (NMS). Nos casos de não atendimento dos indicadores de qualidade de 

serviços serão efetuados descontos proporcionais automáticos pelos serviços não prestados, 

sempre que o não atendimento seja considerado indisponibilidade dos serviços, conforme 

estabelecido no mencionado anexo. 
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ANEXO III – NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (NMS) 

Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 

 

Tabela 5 - Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace (IDM) 

Descrição do 

Indicador 

Percentual de tempo, durante o período do mês de operação, em que um enlace, incluindo o 

CPE, venha a permanecer em condições normais de funcionamento. 

Fórmula de 

Cálculo 

IDM = [(To – Ti)/To]*100, onde: 
 

IDM = Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace 

To = Período de operação em um mês (em minutos) 

Ti = Somatório dos tempos de inoperância durante o período de operação em um mês (em 

minutos) 
 

No caso de inoperância reincidente num período inferior a 2 (duas) horas, contado a partir 

do restabelecimento do enlace da última inoperância, considerar-se-á como tempo de 

indisponibilidade do enlace o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, 

quando o enlace estiver totalmente operacional. 
 

Os tempos de inoperância serão os tempos em que os enlaces apresentarem problemas e 

serão obtidos dos registros de eventos no sistema de gerenciamento da Contratada, 

confrontados com as informações do sistema de monitoramento da rede do próprio Coren-

SP. Nos casos em que houver discrepância entre as aferições dos sistemas, será analisada a 

situação pelo fiscal do contrato. Somente serão desconsiderados os tempos de inoperância 

causados por manutenções programas com a prévia anuência do Coren-SP, bem como os 

casos fortuitos e de força maior, devidamente comprovados. 

Periodicidade da 

Aferição 
Mensal 

Limiar de 

Qualidade 

Classificação dos Enlaces Disponibilidade Mensal Mínima 

D1 99,80% 

D2 99,50% 

Pontos de 

Controle 

A Contratada realizará, por meio da solução de gerenciamento, a coleta e o armazenamento 

de informações a respeito de todos os enlaces pelo tempo de duração do contrato. 

Relatórios de 

Níveis de Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar mensalmente ao Coren-SP, relatórios digitais com os 

índices apurados, totalizados e apresentados mensalmente por enlace. 
 

Nos relatórios citados deverão ser apresentados: o tempo de indisponibilidade em minutos, 

o tempo de interrupções programadas e o tempo de interrupções de responsabilidade do 

Coren-SP. 
 

A Contratada deverá disponibilizar, quando demandado pelo Coren-SP, relatório detalhando 

os tempos de falhas, minutos excedentes ao prazo máximo para reparo e disponibilidade por 

período (mês) e motivos das indisponibilidades apuradas. 

Descontos 

Para cada 0,1% (um décimo por cento) abaixo do Índice de Disponibilidade Mensal do Enlace 

(IDM), será implicado à Contratada desconto correspondente a 3,0% (três por cento), 

calculado sobre o valor mensal do circuito afetado. 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao 

faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 
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Tabela 6 - Taxa de Erro de Bit (TxErr) 

Descrição do 
Indicador 

Relação entre a quantidade de bits corretamente transmitidos para cada bit transmitido com 

erro em um determinado enlace pertencente à rede de acesso. A Taxa de Erro de Bit deverá 

ser medida por solicitação do Coren-SP. 

Fórmula de 
Cálculo 

TxErr = BErr/BTot, onde: 
 

TxErr = Taxa de Erro de Bit 
BErr = Número de bits enviados com erro no período de aferição (15 minutos) 
BTot = Número total de bits enviados no período de aferição (15 minutos) 
 

O cálculo da TxErr será realizado por solicitação do Coren-SP para os enlaces com problemas 
no meio físico de transmissão da rede de acesso, durante o período de maior tráfego de 
utilização. 

Periodicidade da 
Aferição 

Sempre que solicitado pelo Coren-SP, deverá ser realizada a aferição da taxa diária de erro 
de bit de um determinado enlace, através de equipamento de teste especializado. A 
Contratada deverá avaliar a medida da taxa de erro de bit por 15 (quinze) minutos nos 
horários de maior tráfego. A Contratada deverá atender a essas solicitações em, no máximo, 
48 (quarenta e oito) horas para qualquer enlace. 

Limiar de 
Qualidade 

Classificação dos Enlaces Taxa de Erro de Bit – TxBrr (bits/s) 

D1 <= 1 x 10
-7

 

D2 <= 1 x 10
-6

 

Pontos de 
Controle 

Medições a serem realizadas pela Contratada, permitindo auditoria pelo Coren-SP para 
aferição dos valores deste indicador. 

Relatórios de 
Níveis de Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar, quando solicitado pelo Coren-SP, relatório com os valores 
medidos da taxa de erro de bit do(s) enlace(s). 

 

Tabela 7 - Taxa Perda de Pacotes (TPP) 

Descrição do Indicador 

Representa a quantidade de pacotes perdidos fim a fim. É medida em percentual 
tomado como referência o volume total de pacotes que alcançaram o destino (medido 
na interface WAN do CPE do terminal de destino) dentre o volume total de pacotes 
transmitidos (medido na interface WAN do CPE do terminal de origem). 

Fórmula de Cálculo 

TPP = (NPorigem – NPdestino)/NPorigem x 100, onde: 

TPP = Taxa de Perda de Pacotes (em %) 

NPorigem = Número de pacotes na origem  

NPdestino = Número de pacotes no destino 

Periodicidade da 
Aferição 

Sempre que o Coren-SP julgar necessário poderá ser solicitado medição diária do 
percentual de perda de pacotes fim a fim. A Contratada deverá avaliar a medida do 
percentual de perda de pacotes por 5 (cinco) minutos nos horários de maior tráfego. A 
Contratada deverá atender a essas solicitações em, no máximo, 4 (quatro) horas. É 
facultado ainda que o Coren-SP defina um horário determinado para que a medição seja 
realizada, desde que planejada e informada à Contratada com a mesma antecedência de 
6 (seis) horas. Independentemente da periodicidade de aferição, este indicador deverá 
ser constantemente monitorado. 
 

A Taxa de Perda de Pacotes (TPP) deve ser calculada em ambos os sentidos de tráfego: 
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Sede (origem) às Unidades [Subseções, Napes e Coren-SP Educação] (destino) e 
Unidades [Subseções, Napes e Coren-SP Educação] (origem) à Sede (destino). 

Limiar de Qualidade Menor ou igual a 2%. 

Pontos de Controle 
Medições a serem realizadas pelo provedor, permitindo auditoria pelo Coren-SP para 
aferição dos valores deste indicador. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar, quando solicitado pelo Coren-SP, relatórios com os 
valores das medições solicitadas, referentes ao percentual de perda de pacotes. 

Limiar de Funcionalidade 
Um enlace será considerado indisponível sempre que a perda de pacotes for superior a 
5%, e o enlace não esteja operando acima de sua capacidade. 

Descontos 

Em cada aferição diária solicitada pelo Coren-SP que resulte em taxa abaixo do Limiar de 
Qualidade definido, será implicado à Contratada desconto correspondente a 3,0% (três 
por cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado. 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto 
ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

Tabela 8 - Retardo da Rede (Retardo) 

Descrição do 
Indicador 

Tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do 
mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão. 

Fórmula de 
Cálculo 

A apuração do retardo na rede do Conselho será efetuada com o envio de pacotes ICMP de 
tamanho fixo de 32 (trinta e dois) octetos de dados, entre terminais de origem e destino 
localizados em sítios da rede dentro do mesmo backbone e retornando à origem onde será 
realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta 
corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o 
tempo de resposta dividido por dois. 
 

Retardo = Tempo de Resposta / 2, onde: 
 

Retardo = Medida do Retardo 
Tempo de Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP (RTT) 
 

O tempo de resposta limite a ser aguardado para cada pacote deverá ser de 5 segundos. 
Valores superiores a este tempo serão considerados “timeout”. Cada medida deverá ser 
realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do 
retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos 
de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será 
considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação. 
 

Valor da Medida = Soma dos Retardos de 4 Pacotes / 4, onde: 
 

Valor da Medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes 
 

Retardo = retardo de um pacote 
 

Os intervalos de observação deverão ser de 5 (cinco) minutos durante o intervalo de tempo 
demandado pelo Conselho. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser 
disponibilizados e considerados no indicador diário de Retardo. Para garantir a validade das 
medidas, a Contratada poderá configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para 
tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os 
valores das médias diárias das medidas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o 
Retardo máximo permitido (limiar de qualidade). 

Periodicidade da 
Aferição 

Sob demanda, com apresentação de relatório do intervalo solicitado. Independentemente da 
periodicidade de aferição, este indicador deverá ser constantemente monitorado. 
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Limiar de 
Qualidade 

Retardo máximo permitido: 100ms 

Pontos de 
Controle 

Medições a serem realizadas pela Contratada, permitindo auditoria pelo Conselho para 
aferição dos valores deste indicador. 

Relatórios de 
Níveis de Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar ao Coren-SP, quando demandada, um relatório com os 
diversos valores apurados. 
 
Os relatórios deverão fornecer os valores medidos nos intervalos de tempo solicitados e as 
médias de retardo para cada par de sítios escolhido, que espelhem todas as 
condições/medidas/resultados da fórmula do cálculo. 
 
A Contratada deverá apresentar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
solicitação do Coren-SP, relatórios com os valores de Retardo para medição realizada, com a 
finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria. 

Limiar de 
Funcionalidade 

Um enlace será considerado indisponível sempre que o tempo de retardo da rede for superior 
a 1000ms. 

Descontos 

Em cada aferição diária solicitada pelo Coren-SP que resulte em taxa abaixo dos Limiares de 
Qualidade definidos, será implicado à Contratada desconto correspondente a 3,0% (três por 
cento), calculado sobre o valor mensal do circuito afetado. 
 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao 
faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

Tabela 09 - Prazo de Reparo / restabelecimento de um Enlace (PR) 

Descrição do 
Indicador 

Prazo limite para reparo/restabelecimento de um enlace com 100% de operabilidade ou 
pleno, na ocorrência de inoperância ou falha. 

Fórmula de Cálculo 

Apuração do tempo de restabelecimento de um enlace, a partir de consulta na solução de 
gerenciamento da Contratada, devidamente confrontada com o sistema de monitoramento 
do Coren-SP e subsequente comparação com o valor descrito no Limiar de Qualidade deste 
indicador. 
 
O Coren-SP, quando devidamente comprovada sua responsabilidade no fato gerador de 
eventual atraso no restabelecimento do enlace, deverá autorizar a Contratada a atualizar tal 
fato em seus registros, excluindo-se então o período informado do cálculo de 
indisponibilidade do enlace. 

Periodicidade da 
Aferição 

Mensal 

Limiar de 
Qualidade 

Classificação dos Enlaces 
Prazo limite para reparo/restabelecimento 

permitido 

D1 2 horas 

D2 4 horas 

Pontos de Controle 
Solicitações abertas na Central de Atendimento da Contratada para reparo de um enlace ou 
pro ativamente pelo sistema de gerenciamento da Contratada. 

Relatórios de 
Níveis de Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar mensalmente ao Coren-SP relatório com os valores 
apurados, por enlace. 
 

Os relatórios deverão fornecer, para cada unidade predial, os valores de tempo de 
atendimento gasto para reparo/restabelecimento do enlace com indicação das violações dos 
prazos e consolidação mensal por unidades prediais. 
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Descontos 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR), 
será implicado à Contratada desconto correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado 
sobre o valor mensal do circuito afetado. 
 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao 
faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

Tabela 10 - Prazo para Alteração de Configuração de Roteadores (PAC) 

Descrição do 
Indicador 

Prazo, em horas, para a Contratada alterar a configuração dos roteadores solicitada pelo 
Conselho. 

Fórmula de Cálculo 

Apuração mensal do tempo que a Contratada executa e apresente uma alteração na 
configuração de roteadores, a partir do momento do registro da solicitação de alteração da 
configuração na base de dados relativa à solução de gerenciamento do Provedor e de 
comparação com o valor do Limiar de Qualidade desta tabela. 
 
PA = Taa – Tsa, onde: 
 
PA = Prazo de alteração da configuração de roteadores 
Taa = Instante da aceitação pelo Coren-SP da alteração 
Tsa = Instante da solicitação da alteração 

Periodicidade da 
Aferição 

Sob demanda. 

Limiar de 
Qualidade 

Prazo máximo: 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação de alteração da configuração pelo 
Coren-SP. 

Pontos de Controle De acordo com os registros na Central de Atendimento. 

Relatórios de 
Níveis de Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar mensalmente ao Coren-SP relatório para cada ocorrência 
com a relação dos roteadores, identificação, endereço IP, data da configuração, data e 
numero do documento de encaminhamento da solicitação e tempo total decorrido para o 
atendimento. 

Descontos 

Para cada 1 (uma) hora acima do Prazo para Alteração de Configuração de Roteadores (PAC), 
será implicado à Contratada desconto correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado 
sobre o valor mensal do circuito afetado. 
 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto ao 
faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

Tabela 11 - Prazo para Alteração da Taxa de Transmissão de um Enlace (PAT) 

Descrição do Indicador Prazo máximo para alteração da taxa de transmissão de um enlace. 

Fórmula de Cálculo 
Mensalmente, para cada sítio, apurar os tempos para alteração da taxa de transmissão 
de um enlace, a partir da consulta na base de dados de cadastro da Contratada e 
comparação com o valor do Limiar de Qualidade. 

Periodicidade da 
Aferição 

Mensal. 

Limiar de Qualidade 

Classificação dos Enlaces Prazo máximo (em dias corridos) 

D1 30 

D2 60 

Pontos de Controle 

Solicitação formal à Contratada. 
 

No caso de aplicação de multas e penalidades, considerar-se-á sempre o nível de serviço 
a ser implementado, independentemente do nível original do enlace. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar ao Coren-SP, mensalmente, relatório com os prazos 
apurados. 
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Descontos 

Para cada 1 (um) dia acima do Prazo para Alteração de Taxa de Transmissão de um Enlace 
(PAT), será implicado à Contratada desconto correspondente a 2,0% (dois por cento), 
calculado sobre o valor mensal do circuito afetado. 
 

O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto 
ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 

 

 

Tabela 12 - Prazo de Atendimento a Novos Endereços (PAN) 

Descrição do Indicador 

Prazo máximo de atendimento a solicitações de serviços para futuros endereços ou 
mudança de endereço do Coren-SP. 
 

O prazo de atendimento deverá incluir a atualização das informações dos enlaces na 
solução de gerência da Contratada. 
 

Entende-se como mudança de endereço qualquer movimentação de enlace dentro da 
área de abrangência do mercado. 

Fórmula de Cálculo 
Mensalmente, com base na data de abertura do chamado e do aceite por parte do 
Coren-SP, o tempo para atendimento à solicitação de serviço para futuro endereço ou 
mudança de endereço do Coren-SP. 

Periodicidade da 
Aferição 

Mensal. 

Limiar de Qualidade 

A solicitação de serviço deverá obedecer ao prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, 
incluindo o prazo de subcontratação de rede de acesso de terceiro. 
 
Independente do caso, a Contratada deverá apresentar estudo de viabilidade técnica da 
instalação em até 10 (dez) dias úteis após a abertura da solicitação. 

Pontos de Controle Solicitação formal à Contratada. 

Relatórios de Níveis de 
Serviço 

A Contratada deverá disponibilizar ao Coren-SP, mensalmente, relatório com os prazos 
apurados. 

Descontos 

Para cada 1 (um) dia acima do Prazo de Atendimento a Novos Endereços (PAN), será 
implicado à Contratado desconto correspondente a 2,0% (dois por cento), calculado 
sobre o valor mensal do circuito afetado. 
O referido desconto deverá ser retratado nos relatórios de prestação dos serviços, junto 
ao faturamento, apresentados mensalmente por enlace. 
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ANEXO IV – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 

 

Item Sítio Localidade 
Nível 

de 
Serviço 

Banda 
Mínima de 

Acesso 
Garantida 

Serviço 
Mensal de 
Aluguel de 
Roteador 

(A) 

Serviço 
Mensal de 

Banda 
(B) 

Valor Mensal 
do Serviço 

(C) = (A) + (B) 

Valor Total do 
item por 48 

meses 
(E) = 48 * (C) 

1 
Subseção 
Araçatuba 

Araçatuba NP5 4 Mbps     

2 
Subseção 
Botucatu 

Botucatu NP5 4 Mbps     

3 
Subseção 
Campinas 

Campinas NP8 16 Mbps     

4 
Subseção 
Guarulhos 

Guarulhos NP5 4 Mbps     

5 
Subseção 
Itapetininga 

Itapetininga NP5 4 Mbps     

6 
Subseção 
Marília 

Marília NP5 4 Mbps     

7 
Subseção 
Presidente 
Prudente 

Presidente 
Prudente 

NP5 4 Mbps     

8 
Nape 
Registro 

Registro NP5 4 Mbps     

9 
Subseção 
Ribeirão 
Preto 

Ribeirão Preto NP8 8 Mbps     

10 
Nape Santo 
Amaro 

Santo Amaro NP5 4 Mbps     

11 
Subseção 
Santo André 

Santo André NP5 4 Mbps     

12 
Subseção 
Santos 

Santos NP5 4 Mbps     

13 
São José do 
Rio Preto 

São José do Rio 
Preto 

NP5 4 Mbps     

14 
São José dos 
Campos 

São José dos 
Campos 

NP5 4 Mbps     

15 Sede São Paulo NP10 64 Mbps     

16 
Coren-SP 
Educação 

São Paulo NP8 8 Mbps     

17 
Subseção 
Osasco 

Osasco NP5 4 Mbps     

       
Valor Total dos 
Serviços por 48 

Meses 
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ANEXO V – LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 

 

SÍTIO LOCALIDADE 

Subseção Araçatuba Rua José Bonifácio, 245, Centro, Araçatuba, SP - CEP 16010-380 

Subseção Botucatu Praça Dona Isabel Arruda, 157, Sala 81 Centro, Botucatu, SP - CEP 18602-111 

Subseção Campinas Rua Saldanha Marinho, 1046, Botafogo, Campinas, SP - CEP 13013-081 

Subseção Guarulhos 
Rua Morvam Figueiredo, 65 - Conjuntos 62 e 64 - Edifício Saint Peter, Centro, 
Guarulhos, SP - CEP 07090-010 

Subseção Itapetininga Rua Cesário Mota, 418, Centro, Itapetininga, SP - CEP 18200-020 

Subseção Marília Avenida Rio Branco, 262, Alto Cafezal, Marília, SP - CEP 17500-090 

Subseção Presidente 
Prudente 

Avenida Washington Luiz, 300, Centro, Presidente Prudente, SP - CEP 19010-
090 

Nape Registro 
Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 456 - salas 202 e 203, Centro, Registro, SP - CEP 
11900-000 

Subseção Ribeirão Preto 
Avenida Presidente Vargas, 2001, Conjunto 194, Jardim América, Ribeirão 
Preto, SP - CEP 14020-260 

Nape Santo Amaro Rua Amador Bueno, 328, sala 1, Santo Amaro, São Paulo, SP - CEP 04160-010 

Subseção Santo André 
Rua Dona Elisa Fláquer, 70, 3º andar, salas 31, 36 e 38, Centro, Santo André, SP 
- CEP 09020-160 

Subseção Santos Avenida Doutor Epitácio Pessoa, 214, Embaré, Santos, SP - CEP 11045-300 

São José do Rio Preto 
Avenida Alberto Andaló, 3764, Vila Redentora, São José do Rio Preto, SP - CEP 
15015-000 

São José dos Campos 
Avenida Dr. Nelson D'Avila, 389, Sala141 A, Centro, São José dos Campos, SP - 
CEP 12245-030 

Sede Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo, SP - CEP 01331-000 

Coren-SP Educação Rua Dona Veridiana, 298, Vila Buarque, São Paulo, SP - CEP 01238-010 

Osasco Endereço a definir 
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ANEXO VI – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DA CONTRATADA 

Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 

A empresa [RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL], pessoa jurídica com sede em [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF com o 

n.º [N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF], neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante 

denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de informações sobre o ambiente 

computacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, aceita as regras, condições e 

obrigações constantes do presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações 

restritas de propriedade exclusiva do Coren-SP reveladas à EMPRESA RECEPTORA em função da prestação dos 

serviços objeto do contrato n.º ___/_____. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo 

apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, 

desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de 

computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de 

produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, 

definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, 

entre outros.  

3. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência 

formal e expressa do Coren-SP, das informações restritas reveladas.  

4. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus diretores, consultores, 

prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa da prevista no contrato de 

prestação de serviços ao Coren-SP, as informações restritas reveladas.  

5. A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos 

diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos 

nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao Coren-SP, devendo 

cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.  

6. A EMPRESA RECEPTORA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, consultores, prestadores de 

serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as 

disposições do presente Termo.  

7. A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Coren-SP qualquer violação das regras de sigilo 

estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente da existência de dolo. 

8. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do 

Coren-SP, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o Coren-SP e a EMPRESA RECEPTORA 

sem qualquer ônus para o Coren-SP. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estará sujeita, por ação ou omissão, além 

das multas definidas no Termo de Referência, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos 

pelo Coren-SP, inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais 

serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.  
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9. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às 

informações restritas do Coren-SP.  

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina o 

presente termo através de seus representantes legais.  

 

São Paulo, ___ de ___________ de _____.  

 

[NOME DA EMPRESA RECEPTORA]  

_____________________________________   _____________________________________  

Nome:        Nome: 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA  

Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 

 

 

Eu, (nome do Representante Legal ou Procurador da empresa), neste ato representado a licitante (razão social), com 

inscrição no CNPJ/MF sob o nº (informar nº), com sede no endereço (informar endereço completo), telefone 

(informar número com DDD), declaro que: 

Optei pela não realização de vistoria das instalações do Coren-SP, assumindo inteiramente a 

responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem a proposta 

ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 

 
 
 
 

São Paulo, ____ de ____________________ de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal ou de seu Procurador
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Pregão Eletrônico nº 06/2016 – Processo Administrativo nº 1254/2015 - Contrato nº 0XX/2016 

CONTRATANTE – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, denominado Coren-SP, Autarquia 

Federal, inscrita no CNPJ sob nº 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – São 

Paulo-SP – CEP 01331-000, neste ato representado por sua Presidente, Fabiola de Campos Braga Mattozinho. 

CONTRATADA – ________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº ____________________, com sede na _________________________ - _______________ -  

______________________________ - _______________-____ - CEP __________, telefone _________, e-mail 

_________, neste ato representada por seu ___________________, Sr. _________________________, 

____________________, __________________, _______________, portador do RG nº _______________ 

SSP/_____ e inscrito no CPF sob nº __________________, residente na _______________ - ___________ - 

___________-____ - CEP __________. 

O presente Contrato obedece às seguintes condições: 

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para a interligação da Sede do Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) a todas as suas unidades (subseções, NAPE’s e Coren-SP Educação) 

englobando instalação e configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação e gerenciamento pró-ativo 

contra falhas, conforme descrito no Edital e em seus Anexos, aos quais se vincula o presente Ajuste. 

2. DO VALOR CONTRATUAL 

2.1. O presente Contrato ajusta os seguintes valores: 

2.1.1. Mensal = R$ __________ (valor por extenso). 

2.1.2. Anual = R$ ___________ (valor por extenso). 

2.1.3. Quadrianual = R$ __________ (valor por extenso). 

2.2. O valor do presente ajuste obedece à proposta apresentada pela Contratada na sessão da licitação. 

2.3. Nos preços ajustados estão incluídos, além do lucro, todos os custos relacionados com prestação de 

serviços do objeto da contratação, tais como: mão de obra, peças, materiais, equipamentos, transporte de técnicos 

e de ferramentas, hospedagem, alimentação, fornecimento de componentes de hardware ou software, 

recolhimentos dos componentes de hardware e software, tributos e todas as despesas diretas e indiretas. 

3. DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO 

3.1. Conforme interesse do Coren-SP, o valor inicial da contratação poderá ser acrescido ou suprimido até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

3.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, nos limites legalmente estabelecidos. 

3.3. As supressões que ultrapassarem o percentual legalmente admitido, somente serão admitidas através do 

acordo entre as partes. 
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4. DA DESPESA 

4.1. As despesas correrão pelo Elemento de Despesa de nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 – Serviços de Internet. 

5. DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO, DO REAJUSTE E DA RESCISÃO 

5.1. O presente contrato tem vigência de 48 (quarenta e oito) meses, compreendendo o período de 

____/___/_____  a  ____/____/_______ e poderá ser prorrogado pela Contratante, desde que presente o interesse 

público e que sejam observados os princípios norteadores da Administração Pública, bem como aferida a 

manutenção da vantajosidade e economicidade para a Administração. 

5.2. Conforme disposto na Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2011, após o interregno de 12 (doze) meses a 

partir do início da vigência contratual, o preço dos insumos e materiais necessários à prestação dos serviços poderá 

ser reajustado com base na data de apresentação da proposta ou do último reajuste, conforme variação do Índice 

de Serviços de Telecomunicação (IST), conforme Resolução 532 de 3 de agosto de 2009 da Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, podendo o IST ser substituído por outro equivalente em caso de extinção. 

5.2.1. Para o cálculo do primeiro reajuste será utilizada a variação do índice do período compreendido 

entre o mês da data da proposta comercial e o índice do mês anterior à data prevista para o reajustamento; 

5.2.2. Para os reajustes subsequentes será utilizada a variação do índice no período compreendido entre 

o mês da data de concessão do último reajuste do Contrato e o índice do mês anterior à data prevista para 

o reajustamento. 

5.3. Ocorrerá a preclusão do direito da Contratante ao reajuste caso não o pleiteie na ocasião da prorrogação 

contratual. 

5.4. Em todos os casos de reajustamento será observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e as 

condições mais vantajosas para a Administração. 

5.5. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V do Capítulo III da Lei nº 

8.666/1993. 

6. DO SIGILO 

6.1. A Contratada guardará e fará com que seu pessoal e eventuais subcontratadas guardem absoluto sigilo 

sobre os dados, informações e documentos fornecidos pelo Coren-SP, vedada a reprodução de ditas informações e 

documentos, nos termos do Anexo VI – Acordo de confidencialidade. 

6.2. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela 

Contratada na execução dos serviços serão de exclusiva propriedade do Coren-SP, não podendo a Contratada utilizá-

los para quaisquer fins, divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e expressamente autorizado 

pelo Coren-SP. 

7. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

7.1. A Contratada deverá oferecer garantia sobre as peças e serviços durante todo o período de vigência 

contratual. 

7.1.1. A garantia não se exaure com o fim do prazo contratual, sendo garantidos os prazos estipulados 

pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

7.1.2. Caso algum item apresente falha ou vício, a Contratada deverá, às suas expensas, efetuar a 

substituição do item que estiver em desconformidade imediatamente à notificação, nos prazos 

estabelecidos no Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS) ou, se o caso não estiver definido, dentro de 
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prazo aceitável para a regularização da situação, acordado com a Contratante. 

8. DA GARANTIA CONTRATUAL 

8.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a Contratada prestará garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, conforme o disposto no art. 56 § 1°, da Lei n° 

8.666/1993, que poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

8.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

8.1.2. Fiança bancária; 

8.1.3. Seguro-garantia. 

8.2. O prazo para prestação da garantia é de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato. 

8.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a Contratada apresentará garantia 

complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do respectivo Termo de Aditamento ou do 

Apostilamento. 

8.4. A Garantia Contratual prestada assegura o pleno cumprimento, pela Contratada, das obrigações contraídas 

através do Instrumento Editalício e do presente Ajuste, como segue:  

8.4.1. Ressarcir o Coren-SP de quaisquer prejuízos decorrentes de eventual rescisão unilateral; 

8.4.2. Cobrir multas que vierem a ser aplicadas em decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por 

descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais; 

8.4.3. Cobrir perdas e danos causados ao Coren-SP; 

8.4.4. Ressarcir valores pertinentes à condenação pela Justiça do Trabalho, por responsabilidade solidária 

como segunda reclamada e/ou cobrir valores de depósitos judiciais. 

8.5. Ressalvados os casos previstos no subitem anterior, a Garantia Contratual será liberada em até 60 

(sessenta) dias após a data de encerramento do Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais, nos 

termos da alínea k, inc. XIX, art. 19 da IN nº 02/2008, compilada pela IN nº 06/2013. 

9. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

9.1. Até o sétimo dia útil de cada mês, a Contratada deverá apresentar: 

9.1.1. Nota fiscal contendo, em seu corpo, a descrição do objeto, o número da nota de empenho, o 

número do processo licitatório e o número da conta bancária para depósito do pagamento. 

9.1.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida com a descrição detalhada dos itens, bem como a 

indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que serão 

retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. Deverá, ainda, estar de acordo 

com a legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade com o objeto contratado no 

tocante à sua natureza (comercialização/prestação de serviços). 

a) Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do 

objeto contratado. 

9.1.1.2. A Contratada deverá obedecer aos ditames estabelecidos pela Instrução Normativa da 
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Receita Federal do Brasil IN/RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações, que dispõe sobre 

a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

9.1.2. Comprovação de regularidade fiscal através de certidões negativas ou certidões positivas com 

efeitos de negativas válidas relativas: 

9.1.2.1. Às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

9.1.2.2. Ao Fundo de Garantida por Tempo de Serviço; 

9.1.2.3. Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

9.1.2.4. Às Fazendas Estadual e/ou Municipal; 

9.1.2.5. Aos Débitos Trabalhistas. 

9.2. A não apresentação ou irregularidade de qualquer um dos itens relacionados nas cláusulas anteriores 

caracterizará descumprimento de obrigação acessória e poderá acarretar a retenção do pagamento ou ensejar na 

aplicação de sanções contratuais. 

9.3. Deverá a Contratada, ainda, manter toda documentação acima relacionada atualizada e apresentar suas 

atualizações ao Fiscal do Contrato quando lhe for solicitado e/ou por ocasião da prorrogação contratual, se houver. 

10. DOS PRAZOS, DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. A prestação do serviço iniciará a partir da vigência do Contrato, a contar de sua assinatura, nos termos e 

prazos descritos na Tabela 1 – Marcos, prazos, eventos e responsáveis do Contrato do Anexo I – Termo de referência 

do Edital. 

10.2. O serviço deverá ser prestado na Sede do Coren-SP e em outros endereços, conforme Anexo V - Locais de 

Prestação dos Serviços. 

10.3. Permanecendo irregularidades quanto à especificação do objeto e a execução inadequada dos serviços, a 

Administração poderá rejeitá-los no todo ou em parte, determinando sua substituição ou complementação, ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

10.4. O transporte dos funcionários e de itens e de todo material e equipamentos necessários para a prestação 

do serviço ficará a critério da Contratada, que se responsabilizará pela integridade das peças, bem como pelo 

manuseio dos itens nas dependências do Coren-SP. 

10.5. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, à Contratante é 

reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 

ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados. 

11. DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO 

11.1. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido Mensalmente: 

11.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega da nota fiscal e demais documentos, que deverá ocorrer até o 

sétimo dia útil de cada mês, para posterior verificação;  

11.1.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após verificação 

dos serviços prestados de acordo com as especificações do objeto licitado; e da conformidade da 

documentação (nota fiscal, relatórios, regularidades fiscais e demais documentos de apresentação 

obrigatória); 
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11.2. O recebimento provisório poderá ser feito por qualquer servidor do Coren-SP e o recebimento definitivo 

apenas pelo Fiscal do Contrato. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo pelo Fiscal do Contrato, preferencialmente mediante depósito na conta bancária informada na nota fiscal. 

12.2. O período de medição dos serviços será do primeiro dia ao último de cada mês. 

12.3. A empresa receberá apenas pelos serviços efetivamente prestados. 

12.4. A Contratante reserva-se no direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da nota fiscal 

estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou em desconformidade com a legislação tributária vigente e, 

ainda, se for constatado no ato da atestação, que os serviços prestados não correspondem às especificações do 

Edital. 

12.4.1. Nas hipóteses em que não ocorrer o pagamento, não terá a Contratada o direito à compensação 

financeira ou alteração de preços. 

12.5. Na hipótese da nota fiscal apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou quanto à documentação 

que deve acompanhá-la, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para 

pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Gerência Financeira – Gefin, ressalvado o direito da Contratada 

de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que a Contratante 

terá reiniciado o prazo para efetuar nova análise e o respectivo pagamento, a partir do recebimento. 

12.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela Contratada. 

12.7. A cada pagamento será verificada a retenção na fonte ou solidária de impostos e contribuições sociais, 

conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade, que devem vir expressas na nota fiscal, em obediência 

aos ditames estabelecidos pela IN/RFB nº 1.234/2012, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos 

pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas. 

12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren-SP serão calculados por meio 

da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo que: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = i/365       I = (6/100)/365     I = 0,00016438 

Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos, demais dispositivos legais e das contidas no 

Edital e seus Anexos, a Contratante obrigar-se-á a: 

13.1.1. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren-SP para realização dos 

serviços. 

13.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da Contratada. 

13.1.3. Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas. 

13.1.4. Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal para acompanhamento da execução contratual. 

13.1.5. Solicitar a substituição dos serviços prestados inadequadamente ou que não atenderem às 

especificações do objeto constantes no Termo de Referência e Especificações Técnicas, do Edital. 

13.1.6. Solicitar a substituição de pessoas não qualificadas ou entendidas como inadequadas para a 

prestação dos serviços. 

13.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

13.1.8. Registrar, em sistema próprio da Contratante, os prazos de atendimento e todas as demais 

ocorrências relacionadas à entrega do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados.  

13.1.9. Os representantes do Coren-SP, responsáveis pelo recebimento do objeto desta licitação, anotarão 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com sua entrega, determinando o que for necessário 

à regularização das faltas ou defeitos observados. 

13.1.10. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos serviços prestados nos prazos e condições 

estabelecidos. 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Caberá à Contratada, a partir da assinatura do Contrato, o cumprimento das obrigações constantes no 

Edital de licitação e seus Anexos e, também, das seguintes: 

14.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do 

Coren-SP; 

14.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do Coren-SP, ou ainda 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelo Coren-SP. 

14.1.3. Ressarcir a Contratante quando a Contratada, através de seus empregados, durante a execução 
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dos serviços, provocar danos ao patrimônio da Contratante por imperícia, imprudência e/ou má fé. 

14.1.4. Comunicar ao Coren-SP qualquer anormalidade que constatar e prestar os esclarecimentos que 

forem solicitados. 

14.1.5. Manter, durante o período de contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

14.1.6. Designar, por escrito, no ato da assinatura do Contrato, preposto(s) que tenham poderes para 

resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste objeto contratual; 

14.1.7. Informar à Contratante, sempre que houver alteração, o nome, o endereço e telefone do 

responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e reclamações; 

14.1.8. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal. 

14.1.9. Possuir todos os registros que permitam a execução dos serviços descritos no objeto contratual e 

apresentar suas comprovações e atualizações. 

14.2. A Contratada deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

14.2.1. Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas decorrentes desta contratação. 

14.2.2. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista 

em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com o Coren-SP. 

14.2.3. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, 

quando forem vítimas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas 

dependências do Coren-SP. 

14.2.4. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

14.2.5. Custos da mão de obra, dos materiais, equipamentos e peças necessários à prestação dos serviços, 

inclusive quando houver necessidade de reposição ou substituição. 

14.2.6. Transporte e deslocamento interno e externo de todo o material e equipamentos necessários à 

execução dos serviços. 

14.3. Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, a Contratada obriga-se a: 

14.3.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços ora contratados, nos termos da legislação vigente; 

14.3.2. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não podendo, 

sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas oriundos desta 

contratação. 
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14.3.3. Prestar os serviços em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus Anexos. 

14.3.4. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de 

maneira estruturada, mantendo equipe preparada para dar atendimento a eventuais necessidades de 

manutenção. 

14.3.5. Executar os trabalhos de forma a proporcionar os melhores resultados, cabendo à Contratada 

otimizar a gestão de recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e a 

satisfação da Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. 

14.3.6. Utilizar pessoal devidamente treinado e qualificado para a fiel execução contratual. 

14.3.7. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução do objeto no regime desta contratação sem 

interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença médica, falta ao 

serviço, greve, demissão e outros motivos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente. 

14.3.8. Assegurar que todo trabalhador da Contratada que cometer falta disciplinar não será mantido nas 

dependências do Coren-SP. 

14.3.9. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto às substituições de trabalhador não 

qualificado ou entendido como inadequado para a prestação dos serviços. 

14.3.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

empregado que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal súbito durante a execução dos serviços. 

14.3.11. Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das normas internas de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como 

as orientações de prevenção de incêndio nas dependências do Coren-SP. 

14.3.12. Durante a permanência nas instalações do Coren-SP, manter os trabalhadores devidamente 

uniformizados e/ou portando crachá de identificação. 

14.3.13. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da administração. 

14.3.14. Executar os serviços contratados com o sigilo necessário, atendendo ao exigido no Anexo VI – 

Acordo de Confidencialidade. 

14.4. São expressamente vedadas à Contratada: 

14.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-SP para a execução do 

contrato decorrente deste Pregão. 

14.4.2. A veiculação de publicidade acerca da aquisição, salvo se houver prévia autorização do Coren-SP. 

14.4.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto contratado, salvo mediante 

justificativa técnica e autorização expressa do Coren-SP. 
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14.5. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Coren-SP, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão 

pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Coren-

SP. 

15. DAS SANÇÕES 

15.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciado do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, criminal e das demais cominações legais, estando sujeito à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da contratação, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 

5.450/2005 a Contratada que: 

15.1.1. Apresentar documentação falsa; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. Falhar na execução do contrato; 

15.1.4. Fraudar na execução do contrato; 

15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.6. Cometer fraude fiscal;  

15.1.7. Fizer declaração falsa. 

15.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo 

único, da Lei n.º 8.666/1993. 

15.3. Para a Contratada que cometer as condutas dos itens 15.1.2 e 15.1.3, será aplicada multa nas seguintes 

condições: 

15.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.  

15.3.1.1. A partir do décimo sexto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida e a multa correspondente, sem prejuízo da rescisão 

unilateral do ajuste; 

15.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, a partir do 

décimo sexto dia, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

15.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

15.4. Para as condutas relacionadas no Anexo III – Níveis Mínimos de Serviço (NMS), as multas estão 

devidamente indicadas no campo “descontos” de cada caso. 

15.5. Para as demais condutas e, em quaisquer casos descritos nas cláusulas anteriores, a multa máxima a ser 

aplicada será de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

15.6. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, 
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através de boleto bancário a ser enviado à Contratada.  

15.6.1. A critério do Coren-SP e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

empresa tenha a receber pelos serviços prestados. 

15.6.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada à Contratante, 

aquele será inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente. 

15.7. Poderão ser aplicadas, ainda, a pena de advertência e as demais sanções descritas no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002, no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005 e nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993 isoladamente ou 

cumulativamente com a pena de multa.  

15.8. Poderá deixar de ser imputada sanção à Contratada nos casos de comprovação, por ela, da ocorrência de 

força maior impeditiva do cumprimento contratual; de manifestação da unidade requisitante, informando que o 

ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Coren-SP; ou de acatamento de justificativas, após análise da Contratante, 

em outros casos fortuitos. 

15.9. As sanções apenas serão aplicadas após procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa. 

15.9.1. Constatada a irregularidade na execução contratual, o Fiscal do Contrato notificará a empresa para 

que apresente defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções. 

15.9.2. A não apresentação de defesa no prazo legal implicará na aplicação das sanções, nos termos do 

parágrafo 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.  

15.9.3. Apresentada a defesa no prazo legal, o Fiscal e o Gestor do Contrato apreciarão o seu teor, 

proferindo parecer técnico comunicando a aplicação da sanção ou acatamento da manifestação, mediante 

ciência da Contratada, a ser feita pelo correio, com aviso de recebimento. 

15.10. Das decisões de aplicação de sanção caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, 

observados os prazos ali fixados.  

15.10.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fax, correio eletrônico ou qualquer outro 

meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver 

sido protocolizada. 

15.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

16. LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

16.1. As Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, os Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, 

no que couber, o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei Federal nº 8.078/1990, com suas respectivas 

alterações, regerão as hipóteses não previstas neste Contrato. 

16.2. Eventuais dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente Contrato serão resolvidas com o auxílio dos 

postulados que norteiam o Direito Administrativo e as suas leis de regência, assim como da Legislação Civil, no que 
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couber. 

17. DO FORO 

17.1. As partes elegem de comum acordo, o foro da Seção Judiciária de São Paulo para a solução dos conflitos 

eventualmente decorrentes da presente relação contratual. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor. 

 

São Paulo, ____ de ____________ de 2016. 

 

 

_______________________________________________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

Fabiola de Campos Braga Mattozinho 

Presidente 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 


