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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA 
LARGA, LINK DEDICADO, VIA FIBRA ÓTICA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e 
fundos municipais, tendo como base o processo administrativo n°. 196/2018. 
 
2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 
 

Item Descrição dos Serviços Und Quant 

1 

FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, 
LINK DEDICADO, VIA FIBRA ÓTICA, COM 
INSTALAÇÃO INCLUSA, pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias 
e fundos municipais. 

Mbps 120 

 
3 – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS  
 
3.1 - A contratada é responsável pela instalação da internet via fibra óptica e deverá fornecer 
todas as ferramentas, materiais, equipamentos, acessórios necessários, respeitando-se as 
normas vigentes e sem qualquer ônus à Prefeitura de Igarapé-Açu; 
3.2 - A Prefeitura de Igarapé-Açu se reserva o direito de avaliar as características técnicas 
especificadas por seus próprios meios ou por intermédio de terceiros por ele designados; 
3.3 - Eventuais chamados de manutenção e/ou reconfiguração deverão ser atendidos no prazo 
máximo de 4 horas, devendo o defeito ser solucionado em ate 8 horas para o caso de 
indisponibilidade, 24 horas para falhas que afetem parcialmente o serviço ou 48 horas em 
casos de reconfiguração. 
3.4- A prestadora deverá fornecer suporte técnico a contratada, disponíveis 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7(sete) dias por semana, inclusive nos feriados e finais de semana, dispondo de 
contato telefônico para comunicação com a Prefeitura. 
3.5- As manutenções e/ou intervenções nos serviços, quando necessárias, deverão ser 
autorizadas pela Prefeitura e solicitadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias, para 
acertos de dia, hora e duração; 
3.6- A prestadora terá 5 (cinco) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato, para 
entrega do serviço incluindo instalação e configuração de todos os equipamentos e acessórios; 
3.7- Todas as ocorrências deverão ser repassadas ao fiscal do contrato, que tomará as 
providências cabíveis para normalização dos serviços junto a empresa vencedora. 
3.8- Durante todo o período de vigência do contrato a empresa contratada será responsável 
pelo atendimento aos chamados para assistência técnica corretiva e substituição de 
equipamentos defeituosos, assim como a manutenção preventiva. 
3.9 - Fornecer relatório de disponibilidade do link de internet, indicando todas as eventuais 
falhas e interrupções, o tempo de reparo e a causa do problema.  
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