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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da 

ANATEL- Agência Nacional de Telecomunicações, para a prestação de serviços de LINHAS 

DE DADOS/PLANOS DE DADOS para internet móvel, com fornecimento de 3.886 (três 

mil, oitocentos e oitenta e seis) chips de internet móvel. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Através desta contratação, objetiva-se o acesso à Rede de Dados via Internet Móvel 

para os alunos dos cursos de EJA e do CEPROCAMP. Tal procedimento se justifica na 

medida em que existe a necessidade de garantir o acesso de alunos durante o período de 

isolamento no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da FUMEC/CEPROCAMP.  

 

Para garantir a oferta de conteúdos didáticos-pedagógicos e realizar o 

acompanhamento do processo de aprendizagem através da interação entre professores e 

alunos, a FUMEC/CEPROCAMP utilizará uma plataforma digital como suporte ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  Desta forma, o acesso à plataforma digital 

necessita, impreterivelmente, do uso de rede de dados de internet. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Deverão ser fornecidas 3.886 (três mil, oitocentos e oitenta e seis ) linhas somente para 

acesso à INTERNET, com tecnologia 4G, com franquia mensal de no mínimo 05 GB de 

dados cada, com velocidade de conexão nominal a 1 Mbps ou superior e seus respectivos 

cartões SIM. Ao atingir a franquia mensal, cada linha deverá continuar com acesso à Internet, 

porém a velocidade poderá ser reduzida;  

3.2. Os cartões SIM deverão atender aos três formatos existentes (Mini SIM, Micro SIM e 

Nano SIM), de modo que a partir do cartão Mini SIM, seja possível destacar os formatos 

Micro SIM e Nano SIM; 

3.3. Caso seja lançado algum novo formato de cartão SIM durante a vigência do contrato, o 

CONTRATANTE poderá solicitar a substituição pelo novo modelo, desde que sejam 

compatíveis com o serviço fornecido; 

3.4. A CONTRATADA deverá substituir, às suas expensas, os cartões SIM em que se 

verificarem defeitos ou mau funcionamento; 

3.5. O plano de dados deverá ter cobertura total no município de Campinas-SP. Em regiões 

do município que ocasionalmente exista oscilação do sinal de tecnologia 4G ou, 

eventualmente a cobertura ainda seja 3G, o sistema automaticamente deverá identificar e 

disponibilizar o tipo de comunicação de dados disponível;  
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3.6. Na hipótese de perda, furto ou roubo, a CONTRATADA deverá bloquear e cancelar os 

serviços, no prazo máximo de 01 (uma) hora após a solicitação;  

3.7. O CONTRATANTE se responsabilizará pelo ressarcimento dos cartões SIM perdidos, 

furtados ou roubados; 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1.  Os serviços deverão estar disponíveis em até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento 

da ordem de serviços emitida pela FUMEC, devendo os Cartões SIM serem entregues na 

sede da FUMEC/CEPROCAMP Rua Antônio Cesarino, 985 – Centro – Campinas/SP, aos 

cuidados da Gestão de Contratos – FUMEC. 

4.2. Indicar e manter preposto para representar a CONTRATADA, com a responsabilidade 

de acompanhar as solicitações da CONTRATANTE (BackOffice), tanto em assuntos 

técnicos como em assuntos comerciais/financeiros, informando os números de telefones 

(móvel e fixo) e e-mail para contato. 

4.3. A CONTRATADA deverá cancelar os chips/números solicitados pela 

CONTRATANTE, pelo canal adequado indicado pela Contratada. 

4.3.1. O cancelamento solicitado pela CONTRATANTE se fundamentará pelo não 

uso ou mal uso do chip/número fornecido aos alunos para utilização exclusiva 

de acesso à plataforma de ensino digital implantada pela FUMEC. 

4.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, após notificação por correio eletrônico 

(e-mail) ou documento administrativo, através do consultor designado para o 

acompanhamento do contrato. 

4.5. Prestar os serviços, objeto desta licitação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias 

por semana, durante o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de 

interrupção programados e devidamente autorizadas pela CONTRATANTE. 

4.6. Fornecer atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana durante 

toda a vigência do contrato, através de chamadas telefônicas, correio eletrônico (e-mail), 

documento administrativo ou sistema “on-line” via internet, protegido por senha, à 

CONTRATANTE, a fim de que seja possível alterar serviços ou registrar reclamações sobre 

o funcionamento do serviço contratado. 

4.6.1. O serviço de atendimento, através de central de relacionamento, deverá 

funcionar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante o 

período de vigência do contrato.  

4.6.2. A resposta do serviço de atendimento deverá obedecer às normas 

regulamentares da ANATEL, devendo o atendimento ser personalizado, após a 

recorrência da ordem de serviço. 

4.7. Substituir todos os equipamentos que venham a apresentar defeitos de fabricação, sem 

que isto acarrete ônus para o CONTRATANTE. 
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4.8. Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes todas as licenças e 

qualquer documentação necessária ao desempenho do contrato firmado. 

4.9. Responsabilizar-se e arcar com o ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações 

judiciais ou extrajudiciais de culpa ou dolo da CONTRATADA e que possam ser alegadas 

por terceiros, contra a FUMEC/CEPROCAMP. 

 

5. SUBCONTRATAÇÕES 

5.1. É permitida à CONTRATADA a subcontratação de serviços necessários à realização 

do objeto deste contrato na seguinte condição: 

5.1.1. Poderão ser subcontratados os serviços de assistência técnica e manutenção 

de aparelhos, acessórios e equipamentos. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA FUMEC 

6.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos estabelecidos neste 

Contrato; 

6.2. Designar formalmente o servidor que será o Fiscal do contrato. 

6.3. Fiscalizar a execução deste serviço e subsidiar a CONTRATADA com informações 

necessárias ao fiel e integral cumprimento do contrato; 

6.4. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos 

serviços; 

 

7. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO  

7.1. O prazo de contratação será de 06 (seis) meses, a contar da data de recebimento da 

“Ordem de Início dos Serviços”, após a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até 

o limite estabelecido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1. A licitante deverá apresentar um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em papel 

timbrado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 

LICITANTE forneceu os serviços compatíveis com as características previstas na descrição 

deste Termo de Referência, assim considerados 50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta 

por cento) da execução pretendida (Súmula 24 do TCE). 

8.1.1.  Admitirá a somatória dos quantitativos de atestados, desde que comprovada 

que o fornecimento do produto tenha sido executado concomitantemente.  

 

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
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9.1. Será considerado vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO 

GLOBAL. 

9.2. A Proposta deverá especificar os valores levando em consideração, o preço total mensal 

e o preço total da contratação para 06 (seis) meses (Preço Global); 

9.3. Os valores cobrados pelos serviços deverão ser compatíveis com os de mercado. 

9.4. Ao apresentar a proposta, a empresa declara ter pleno conhecimento dos locais e das 

condições de execução dos serviços, em conformidade com os elementos constantes neste 

Termo de Referência fornecido pela FUMEC. 

9.5. O prazo de validade das propostas apresentadas será de 60 (sessenta) dias, contados da 

data limite de sua apresentação. 

 

10. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

10.1. A Contratada deverá emitir fatura mensal somente com os número dos chips 

devidamente ativos. 

10.2. A documentação de cobrança, deverá ser disponibilizada para a Fundação Municipal 

para Educação Comunitária - FUMEC, Setor de Gestão de Contratos, rua Antônio Cesarino, 

nº 985 - Centro - Campinas / SP, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos do seu 

vencimento. 

10.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal ao Setor de Gestão de Contratos e 

Convênios – FUMEC, através do e-mail: fumec.gestaodecontratos@campinas.sp.gov.br. 

10.4. O pagamento será efetuado na data de vencimento indicada na fatura, no prazo máximo 

de 10 (dez)  dias após seu recebimento na FUMEC. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Dúvidas de ordem técnica deverão ser encaminhadas ao Sr. Julio K. Yoshino e/ou equipe 

responsável, através do telefone (19) 3519-4300 ou do e-mail julio.yoshino 

@campinas.sp.gov.br. 

 

Campinas, 19 de maio de 2020. 

 

 

Responsabilidade Técnica/Aprovação 

 

 

________________________ 

Julio K. Yoshino 

Gestor Público de Área Administrativo Financeiro 

FUMEC/CEPROCAMP. 
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