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1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresas especializadas para prestação do serviço continuado de solução de conexão de 
trânsito à Internet, através de interface Gigabit Ethernet, para acesso ao backbone Internet público com 
proteção de ataques DoS e DDoS, a fim de atender às necessidades do Município de Salvador, em 03 (três) 
lotes distintos, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

1.2. Os acessos à Internet, objeto desta contratação, serão divididos da seguinte forma: 

1.2.1 Lote 01: Acesso Corporativo Principal; 

1.2.2 Lote 02: Acesso Corporativo Redundante; 

1.2.3 Lote 03: Acesso para Espaços Públicos. 

2. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

2.1. As PROPONENTES, aptas ao atendimento dos 03 (três) lotes deste objeto, poderão participar e apresentar 
propostas para todos os lotes, mas só poderão ser contratadas apenas para 01 (um) dos lotes 01 e 02, 
além de poder ser contratada para o lote 03. 

2.2. Para garantir a redundância de acesso da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, os 
vencedores dos lotes 01 e 02 deverão possuir conexões com, pelo menos, 02 (dois) AS internacionais. 
Esta exigência se deve à necessidade de maior segurança dos serviços de conexão à internet, garantindo 
a contingência e redundância do acesso IP para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal do 
Salvador – PMS. Tal condição será verificada através de meios disponíveis na Internet, como o CIDR-
REPORT.ORG e a PROPONENTE deverá comprovar com a apresentação de documento/declaração. 

2.3. A CONTRATADA deverá cumprir as normas gerais, legais e regulamentares contempladas pelo Município 
do Salvador que disciplinam a execução dos serviços licitados. 

2.4. A CONTRATADA obedecerá aos procedimentos que se encontram em vigor e os apresentados pela 
CONTRATANTE. 

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Motivação 

3.1.1. A Rede Corporativa da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS tem como objetivo permitir que 
os computadores das unidades dos diversos órgãos da Administração Direta e/ou Indireta do 
Município do Salvador, conectem-se ao Datacenter da COGEL e também à Internet para que os 
servidores possam realizar suas atividades. 

3.1.2. No Datacenter da COGEL, sito na Rua Macapá, 271 – Ondina, estão funcionando diversos serviços 
informatizados para o público em geral da Prefeitura Municipal do Salvador. 

3.1.3. Como pode-se observar a partir da FIGURA 01, para que estes serviços possam ser oferecidos 
pela PMS ao público, faz-se necessário o estabelecimento do Circuito de Internet do DATACENTER 
até o NÚCLEO DE INTERNET PÚBLICO, através de uma concessionária de serviços de 
telecomunicações. Em caso de falha desta comunicação, o prejuízo da população em geral terá 
grande repercussão. 

3.1.4. Igualmente tão importante quanto o acesso, através da Internet, do público em geral aos serviços 
hospedados no Datacenter da COGEL, os diversos servidores precisam também acessar a Internet 
Global para realizar uma série de atividades administrativas. 

3.1.5. Desta forma, torna-se muito importante a contratação deste serviço de Circuito de Internet do 
DATACENTER com o NÚCLEO DE INTERNET PÚBLICO através de um Circuito de Internet da 
concessionária de serviços de telecomunicações. Em função da criticidade desta operação, para 
que o serviço de acesso Internet permaneça operacional em caso de falha do Circuito de Internet 
com a concessionária, é importante que também seja contratado um segundo Circuito de Internet 
com uma outra concessionária de serviços de telecomunicações distinta. Conforme apresentado 
na FIGURA 01. Com a mesma ótica, um terceiro Circuito de Internet independente, que permitirá 
o provimento e acesso para Espaços Públicos, garantindo a população em geral um serviço de 
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qualidade com velocidade capaz de atender grandes demandas, também apresentado na FIGURA 
01 a seguir: 

 

FIGURA 01 – Topologia proposta da solução, contemplando os três circuitos a serem contratados 

3.1.6. A COGEL poderá solicitar alterações na topologia lógica da solução para melhor utilização dos 
recursos ou adequação tecnológica e será de responsabilidade da CONTRATADA implementar as 
alterações em um prazo de 10 (dez) dias. Ajustes pontuais na configuração não serão 
considerados alteração de topologia e deverão ser atendidos através de chamado, respeitando o 
ANS. 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Atender às demandas de conexão à Internet dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal do 
Salvador – PMS através da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, atual e 
futura, doravante denominada por CONTRATANTE, com atendimento ao Acordo de Nível de 
Serviço (ANS). 

3.2.2. Viabilizar o acesso da população aos serviços e sistemas hospedados no Datacenter da COGEL. 

3.2.3. Prover tolerância a falha de comunicação com a Internet, através do recurso do estabelecimento 
de redundância de Circuito de Internet. 

3.2.4. Estará disponível, em vários espaços públicos da cidade, pontos de acesso sem fio gratuitos para 
acesso à Internet da população. A COGEL é responsável por mantar a infraestrutura necessária 
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para conectar o ponto de acesso ao Datacenter da COGEL. A partir daí, será utilizado o circuito de 
Internet do Lote 03 (Operadora 3) para conectar os usuários à Internet. 

3.3. Benefícios 

3.3.1. Oferecer ao cidadão o acesso aos serviços da PMS através da Internet, mesmo em caso de falha de 
um dos Circuitos de Internet. 

3.3.2. Permitir o acesso à Internet pelos servidores dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal do 
Salvador – PMS. 

3.3.3. Evitar a saturação da banda da Internet e indisponibilidade dos serviços em momentos de ataques 
DoS e DDoS. 

3.4. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada 

3.4.1. Apesar do aumento significativo dos serviços prestados à comunidade e à população em geral 
pela PMS, com base no gráfico na FIGURA 02 observa-se que não vem ocorrendo um aumento 
proporcional da largura de banda do Circuito de Internet na PMS para fazer frente a essa demanda 
crescente. Pode-se observar que houve uma estagnação nas velocidades oferecidas desde 
novembro de 2014 até a presente data, fazendo com que o aumento da demanda por novos 
serviços e a consequente oferta ficassem reprimidas. 

 

FIGURA 02 – Evolução da oferta de Internet pela PMS 

3.4.2. Com base no gráfico da FIGURA 03, observa-se que o uso do Circuito de Internet pela PMS vem 
alcançando sua capacidade máxima contratada diariamente, causando um gargalo na utilização 
da Internet pelos servidores dos diversos Órgãos e Entidades da Administração Direta/Indireta 
da PMS, comprometendo a prestação dos serviços da PMS ao cidadão devido a repetidos descartes 
de pacotes e dificuldade em acesso à Internet em vários momentos do dia. 

 

FIGURA 03 – Uso do Circuito de Internet pela PMS 
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3.4.3. Outro fator importante é que a PMS/COGEL vem aumentando gradativamente a velocidade dos 
seus links MPLS de operadora entre os sites remotos e o seu Datacenter e também expandido a 
sua rede própria de fibra óptica. Muitos destes sites remotos têm gargalos causados pela demanda 
reprimida de acesso à Internet e à rede corporativa. Este aumento nos links, e também a expansão 
da rede, implica em um aumento direto do uso de Internet que contribui para a prestação de um 
serviço com maior agilidade ao cidadão e também para atendimento das demandas internas da 
Prefeitura, que está se informatizando cada vez mais. 

3.4.4. Acrescentando ao crescimento vegetativo uma série de novas demandas, tem-se uma perspectiva 
de crescimento da largura de banda de Circuitos de Internet, conforme expresso no QUADRO 01. 

3.5. Natureza do Objeto 

3.5.1. O objeto desta contratação trata de serviço de provimento de 03 (três) Circuitos de Internet, 
sendo que um deles será responsável pela redundância do serviço em caso de falha de um destes, 
e o terceiro, circuito independente, permitirá o provimento e Acesso para Espaços Públicos. Desta 
forma, para atender ao requisito de redundância, as concessionárias a serem contratadas deverão 
ser distintas. Baseado nestas características, entende-se que o objeto desta contratação possui 
características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e 
de qualidade são objetivamente definidos. São de natureza predominantemente de serviço 
contínuo e especializado, podendo se estender por mais de um exercício financeiro, até os limites 
legais. 

3.6. Parcelamento e Adjudicação do Objeto 

3.6.1. A contratação visa a instalação de 02 (dois) Circuitos de Internet, de forma que exista a 
redundância de funcionamento, ou seja, em caso de falha de um Circuito de Internet, o outro 
Circuito de Internet remanescente deverá manter o serviço de comunicação funcionando, e um 
terceiro Circuito de Internet independente que permitirá o provimento e Acesso para Espaços 
Públicos. 

3.6.2. Desta forma, para atender às premissas estabelecidas, será realizada a contratação de três 
Circuitos de Internet, através de 03 (três) lotes, onde cada lote representará a contratação de um 
dos circuitos. Os dois circuitos, do lote 01 (Principal) e do lote 02 (Redundante), a serem 
contratados deverão ter as mesmas especificações técnicas expressas no Detalhamento do Objeto. 
O lote 03 (circuito independente de Acesso para Espaços Públicos) também deverá ter as mesmas 
especificações técnicas expressas no Detalhamento do Objeto. Cada LICITANTE poderá participar 
da disputa de todos os lotes. Porém, caso uma determinada LICITANTE seja arrematante em 
ambos os lotes, 01 – Principal e 02 – Redundante, ela só poderá ser declarada vencedora em um 
desses lotes, na ordem sequencial em que ocorreu o pregão. É vedada a escolha pela arrematante 
do lote para o qual deseja habilitação. No caso do lote 03 – circuito independente de Acesso para 
Espaços Públicos – não há essa restrição. 

3.7. Modalidade, Tipo de Licitação e Critérios de Aceitabilidade da Proposta 

3.7.1. Conforme estabelecido no tópico 3.5 – Natureza do Objeto, definiu-se que o objeto é comum e, 
portanto, sugere-se como melhor opção a utilização da modalidade “Pregão” sendo, 
preferencialmente, em sua forma eletrônica e do tipo “Menor Preço Global”. 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

4.1. Após a contratação dos lotes previstos neste processo licitatório, a topologia da solução completa deverá 
ser a apresentada na FIGURA 01. Para permitir um atendimento pleno ao processo de redundância, a 
Concessionária do Lote 01, a Concessionária do Lote 02 e a Concessionária do Lote 03 deverão realizar a 
configuração inicial dos roteadores em conjunto com a participação da CONTRATANTE. Este 
procedimento é fundamental para que, em caso de falha de um dos Circuitos de Internet, efetivamente 
exista a continuidade dos serviços de Circuito de Internet desejados. 

4.2. A CONTRATADA deverá prestar o serviço de Circuito de Internet à COGEL envolvendo ativação, 
desativação, alteração de características e gerenciamento proativo dos circuitos, assim como prover o 
Atendimento de Suporte Telefônico. O Circuito de Internet deverá ser provido 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 07 (sete) dias por semana, durante o período de vigência do Contrato. O serviço prestado deverá 
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atender ao Nível de Serviço especificado no tópico 5 – Forma de Pagamento, considerando a situação em 
que o circuito esteja operando plenamente. Considera-se operação plena quando o circuito, submetido a 
uma vazão contínua seja equivalente à taxa de comunicação nominal deste circuito. 

4.3. A CONTRATADA deverá prover à CONTRATANTE um Atendimento de Suporte Geral ao Serviço, através 
de, no mínimo, ligação telefônica, com todas as informações necessárias ao seu pleno funcionamento 
cadastradas, que permita a abertura de solicitações e o acompanhamento global do serviço prestado. O 
Atendimento de Suporte ao receber da CONTRATANTE uma solicitação, doravante denominada OS 
(Ordem de Serviço), deverá gerar um Número para esta abertura de OS. Este número de OS permitirá o 
acompanhamento da execução da solicitação pela CONTRATANTE. A OS só será considerada encerrada 
quando for confirmada pela CONTRATANTE. Este sistema poderá ser acessado através de atendimento 
via número de tarifação reversa (i.e. 0800) para chamadas de telefone. Em relação ao Atendimento de 
Suporte, a CONTRATADA deverá: 

4.3.1. Disponibilizá-lo através do sistema telefônico 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, 12 (doze) meses por ano, durante a vigência do Contrato, para acesso pela 
CONTRATANTE; 

4.3.2. Arcar com todos os custos da implementação deste Atendimento de Suporte Geral, inclusive de 
mão-de-obra (atendentes, supervisores, gerentes, dentre outros), equipamentos (a exemplo de 
microcomputadores dos atendentes, PABX e roteadores), mobiliários e espaço físico. A estrutura 
deste atendimento deverá ser em ambiente externo à CONTRATANTE, e não é exigida 
exclusividade; 

4.3.3. Disponibilizar uma equipe especializada nos protocolos BGP, IPv4 e IPv6. Especificamente neste 
tipo de Atendimento de Suporte da Equipe Especializada, após a abertura do chamado, a 
CONTRATADA deverá fazer contato telefônico direto com os analistas técnicos da 
CONTRATANTE, vedado o uso de interlocutores intermediários; 

4.3.4. Em relação às informações das OS (Ordem de Serviços), a CONTRATADA deverá entregar 
relatório com as seguintes características: 

4.3.4.1. Ser disponibilizado em meio eletrônico em formatos: (a) arquivo texto que possa ser 
aberto em Word e (b) arquivo texto extensão CSV com campos separados por vírgulas 
para que possa ser aberto em uma planilha; 

4.3.4.2. Conter as seguintes informações por OS: (a) Responsável pela abertura, (b) Horário de 
abertura, (c) Tempo total das falhas (em caso de OS já encerrada), (d) Causas dos defeitos 
e soluções adotadas para sua recuperação (em caso de OS já encerrada) e (e) Horário do 
encerramento; 

4.3.4.3. Permitir a solicitação eventual pela CONTRATANTE de informação individual de OS a ser 
entregue imediatamente por sistema telefônico; 

4.3.4.4. Entregar até o 5º (quinto) dia útil de cada mês um relatório com todos os atendimentos 
realizados no mês anterior e deverá ficar armazenado e disponível para a 
CONTRATANTE durante toda a duração do Contrato. Considerar-se-á o mês para este 
tipo de relatório a partir da 00 h e 00 min do primeiro dia do mês até a 24 h e 00 min do 
último dia do mês; 

4.3.5. A CONTRATADA deverá incluir na solução todos os recursos de conectividade, tais como: 
modems, conversores, roteadores e outros correlatos, bem como toda a infraestrutura para 
instalação dos equipamentos de transmissão necessária à prestação dos serviços. Todos os 
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA a serem instalados no ambiente da CONTRATANTE 
deverão ser acomodados em racks padrão 19”, de propriedade da CONTRATANTE. Para a 
instalação destes equipamentos na CONTRATANTE, a rede de energia elétrica, o sistema de 
aterramento, rack padrão 19”, condicionamento de ar e segurança física serão de 
responsabilidade da CONTRATANTE; 

4.3.6. O Roteador COGEL (roteador de acesso) que comporá o Circuito de Internet a ser instalado na 
CONTRATANTE pela CONTRATADA, deverá atender aos requisitos técnicos descritos no tópico 
10.1 – Especificações Mínimas do Roteador de Acesso a ser Instalado na CONTRATANTE pela 
CONTRATADA deste Termo de Referência; 

4.3.7. A solução contratada deverá contemplar meios de acessos redundantes, utilizando fibra óptica, 
com proteção em anel, com encaminhamentos físicos distintos entre o Datacenter da COGEL e seu 
respectivo Ponto de Presença, ou seja, através de dupla abordagem; 



 

 

 

 

Revisões Código do documento Página 
0       7/36 

 

4.3.8. O Circuito de Internet a ser fornecido, deverá trafegar em um único circuito físico, evitando-se 
deste modo, a instalação de vários circuitos físicos com taxas de comunicação inferiores ao 
solicitado, que agregados entreguem a taxa contratada; 

4.3.9. A taxa de comunicação contratada deverá ser garantida nos dois sentidos: download e upload. A 
CONTRATADA deverá possuir estrutura para atender ampliações ou reduções que poderão ser 
solicitadas pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá suportar, a qualquer momento e a 
critério da CONTRATANTE, a ampliação de banda, conforme a evolução expressa no QUADRO 01; 

4.3.9.1. A velocidade, por lote, a ser faturada para interligar o Ponto Principal (COGEL) à Internet 
poderá ser nos degraus especificados no QUADRO 01 abaixo, a critério da 
CONTRATANTE; 

4.3.9.2. A CONTRATANTE não está obrigada a contratar a TAXA DE COMUNICAÇÃO e o TEMPO 
ESTIMADO exatamente conforme QUADRO 01, podendo variar em função da demanda 
futura ou a critério da PMS, ou seja, a CONTRATANTE poderá manter uma determinada 
TAXA DE COMUNICAÇÃO por um período de TEMPO ESTIMADO diferente do arrolado 
no QUADRO 01; 

TAXA DE COMUNICAÇÃO TEMPO ESTIMADO 

1,0 Gbps 03 meses 

1,5 Gbps 03 meses 

2,0 Gbps 18 meses 

2,5 Gbps 09 meses 

3,0 Gbps 03 meses 

TOTAL 36 MESES 

QUADRO 01 – Taxa de Comunicação e Tempo Estimado para cada Degrau 

4.3.10.A CONTRATADA deverá implementar o aumento da Taxa de Comunicação, quando solicitado pela 
CONTRATANTE, reduzindo-se ao máximo o período de interrupção do serviço. As tecnologias 
para este aumento deverão ser suportadas pelos recursos e equipamentos envolvidos na solução 
desde a instalação inicial. Para execução desse serviço, caso seja necessária a troca de 
equipamento ou a interrupção do acesso, este processo deverá ser realizado em comum acordo 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA; 

4.3.11.Caso haja a necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a CONTRATADA deverá 
formalizar via e-mail, à CONTRATANTE, com, no mínimo, 06 (seis) dias úteis de antecedência da 
data proposta para a realização do serviço e que deverá ser autorizada pela CONTRATANTE; 

4.3.12.Sempre que houver lançamento de nova versão de sistema operacional e/ou firmware que faça 
correções de segurança dos serviços prestados, a CONTRATADA deverá, após a homologação 
interna pela CONTRATADA, providenciar as devidas atualizações com prévia aprovação da 
CONTRATANTE, sem ônus para a CONTRATANTE; 

4.3.13.A CONTRATADA deverá fornecer um usuário e senha para a CONTRATANTE de leitura (read 
only), mantendo a administração por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. O roteador 
instalado na CONTRATANTE deverá permitir a configuração remota somente através de SSH v2, 
ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento de todos os recursos necessários à 
configuração remota; 

4.3.14.A CONTRATANTE é um Sistema Autônomo (AS), cadastrado no Registro.br com o código AS 
53239. A COGEL faz parte do PTT – BA (Ponto de Troca de Tráfego – Bahia) atualmente e a 
configuração das sessões BGP nos roteadores de cada operadora com o PTT – BA faz parte do 
escopo do projeto. Este canal de comunicação entre a COGEL e o PTT – BA será de 
responsabilidade da CONTRATANTE. Esta funcionalidade deverá estar disponível para 
configuração no roteador, a ser disponibilizado pela CONTRATADA e instalado na sede da COGEL. 
As configurações necessárias, no equipamento da CONTRATADA, para ativação desta 
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funcionalidade deverão ser realizadas pela CONTRATADA, quando for solicitada pela 
CONTRATANTE, através da abertura de um chamado. Além disto, a CONTRATADA deverá realizar 
as configurações necessárias para manter esta funcionalidade no roteador da CONTRATANTE, 
divulgando os blocos de IPv4 e IPv6 associados ao AS na Internet, via BGP; 

4.3.15.O anúncio do bloco da COGEL, via BGP, para Internet só deverá ser feito após autorização expressa 
da CONTRATANTE; 

4.3.16.Independente dos blocos de IP da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fornecer um bloco de 
IPv4 /29 que poderá ser utilizado pela CONTRATANTE; 

4.3.17. A CONTRATADA deverá prover trânsito e rotas tanto para o protocolo IPv4, quanto para o IPv6, 
sem túnel ou qualquer tipo de encapsulamento, ambos através da mesma sessão BGP. Os 
protocolos IPv4 e IPv6 deverão estar implementados nativamente no backbone da 
CONTRATADA, sendo configurado dual stack IPv4 / IPv6; 

4.3.18.O roteador instalado no DATACENTER da COGEL deverá possuir capacidade de suportar o tráfego 
com banda completamente ocupada, sem que os limites de 80% de utilização da memória e 80% 
de utilização da CPU sejam excedidos; 

4.3.19.Os funcionários de atendimento da CONTRATADA deverão conhecer todos os serviços 
contratados e relacionados com a solução, objeto deste instrumento; 

4.3.20.Caso a interrupção do serviço, seja por causa do meio físico ou problema em algum equipamento, 
a CONTRATADA deverá abrir um chamado internamente, independente do contato da 
CONTRATANTE. Essa ocorrência deverá ser comunicada imediatamente à CONTRATANTE, 
através de um sistema de notificação automática, utilizando um dos seguintes meios: telefone 
(fixo e/ou móvel), SMS, E-Mail ou aplicativo de comunicação; 

4.3.21.A CONTRATADA deverá fornecer um serviço de Anti-DDoS associado ao Circuito de Internet, 
conforme especificado no tópico 10.2 – Especificações Mínimas do Serviço Anti-DDoS a ser 
Instalado e Entregue pela CONTRATADA; 

4.3.22.A CONTRATADA deverá acompanhar os Indicadores de Serviço listados no tópico 4.8 – 
Atendimento aos Prazos de Garantia e/ou Acordo de Níveis de Serviço (ANS) para que seja 
possível uma avaliação da qualidade do serviço entregue. A partir das informações obtidas nestes 
Indicadores de Serviço, será possível a aplicação do ANS (Acordo de Níveis de Serviço) no 
processo de pagamento, conforme estabelecido no tópico 5 – Forma de Pagamento. 

4.4. Adequação do Ambiente 

4.4.1. Uma vez que as CONTRATADAS deverão ser responsáveis por obras civis, caso necessárias, 
recuperando os locais afetados às suas características originais no ambiente externo e/ou 
internos na COGEL, requisita-se que antes do processo licitatório seja realizada uma visita técnica, 
de caráter obrigatório, para reconhecimento do ambiente; 

4.4.2. A logística para instalação e atendimento do serviço solicitado precisará ser bem planejada para 
que na operação do Circuito de Comunicação, a CONTRATADA, possa cumprir os níveis de serviço 
definidos no tópico 5 – Forma de Pagamento. Para tal, faz-se necessária a visita aos principais 
locais de encaminhamento do Circuito de Internet até a sua chegada na Sala de Telecomunicações 
da COGEL, para que a LICITANTE possa tomar conhecimento in loco das características físicas do 
prédio, os locais de instalação dos equipamentos intermediários, a verificação da infraestrutura 
na COGEL, enfim, colher todas as informações e impressões da LICITANTE quanto ao espaço físico 
que irá trabalhar, para que não haja erro de dimensionamento dos recursos nem quaisquer 
alegações futuras que não conhecia os aspectos dos ambientes mais críticos. Aliado à logística de 
atendimento do serviço, a vistoria será igualmente útil para identificar as condições de instalação 
da infraestrutura necessária para realizar com a identificação do espaço para os equipamentos, 
questões de segurança da informação da COGEL, dentre outros. Todos estes aspectos descritos, 
de natureza particular, impossíveis de descrever através de plantas, croquis, ou qualquer 
instrumento congênere, deverão ser questionados durante a vistoria, eliminando quaisquer 
dúvidas para o correto dimensionamento do serviço; 

4.4.3. A CONTRATANTE disponibilizará os seus ambientes para que as empresas interessadas façam 
uma visita técnica através do seu responsável técnico devidamente credenciado, para avaliar as 
condições dos equipamentos, estrutura física, elétrica e lógica, e demais informações necessárias 
ao dimensionamento dos serviços; 
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4.4.4. Na ocasião, a empresa interessada receberá e deverá assinar um atestado de visita técnica, 
conforme modelo do ANEXO B – Modelo de Termo de Vistoria, comprovando que tomou ciência 
dos serviços, bem como conhecimento das necessidades da CONTRATANTE, características, 
condições especiais e dificuldades que possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, 
consequentemente, como certo o prévio e total conhecimento dos serviços. Este atestado de visita 
técnica será assinado também pelo representante da CONTRATANTE; 

4.4.5. A vistoria deverá ser realizada em horário comercial no período de até 48 (quarenta e oito) horas 
anteriores à abertura das propostas, no endereço da COGEL, localizada na Rua Macapá, nº 271, 
Ondina, Salvador – BA, CEP 40.170-150. A Vistoria deverá ser previamente agendada junto à 
CONTRATANTE, através do telefone (71) 3202-4221(DITEC – Diretoria Técnica). 

4.5. Conformidade Técnica e Legal 

4.5.1. Todos os equipamentos e enlaces fornecidos pelas CONTRATADAS, nas suas condições de 
fabricação, operação, manutenção, configuração, funcionamento, alimentação e instalação, 
deverão obedecer rigorosamente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos 
oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área – ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), e entidades 
de padrões reconhecidas internacionalmente – ITU-T (International Telecommunication Union), 
ISO (International Standardization Organization), IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) e EIA/TIA (Electronics Industry Alliance and Telecomumnication Industry 
Association). 

4.6. Dinâmica da Execução 

4.6.1. A CONTRATADA deverá estabelecer sessão BGP com a COGEL, e divulgar o ASN e os prefixos desta 
na tabela BGP global. Poderá ser solicitado pela COGEL o fornecimento de endereçamento IPv4 
do provedor para uso temporário, limitado até 08 (oito) endereços (prefixo /29); 

4.6.2. A CONTRATADA deverá prover à COGEL a tabela BGP Global (full routing) ou tabela parcial (rotas 
da CONTRATADA, apenas), de acordo com o interesse da COGEL; 

4.6.3. A CONTRATADA deverá prover trânsito e rotas tanto para o protocolo IPv4, quanto para o IPv6, 
sem túnel ou qualquer tipo de encapsulamento, ambos através da mesma sessão BGP. Em caso de 
impossibilidade do fornecimento de trânsito IPv6 nessa sessão BGP, a CONTRATADA deverá 
prover um clear channel, ou seja, link dedicado, até um PoP (Ponto de Presença) onde a 
CONTRATADA possa prover trânsito IPv6; 

4.6.4. A CONTRATADA deverá, se possível, trocar tráfego IPv4 e IPv6, no PTTMetro – BA, em sessões 
multilaterais (com todos os outros participantes) ou sessões bilaterais com todos os AS’s de 
instituições públicas, sejam elas da administração municipal, estadual ou federal, ou instituições 
de pesquisa e/ou ensino. Esta obrigação se aplica aos AS’s públicos, presentes ou de instalação 
futura. Essa troca de tráfego deverá ser realizada pelo roteador da CONTRATADA instalado no 
ambiente da COGEL; 

4.6.5. A solução contratada deverá contemplar meios de acessos redundantes, utilizando fibra óptica 
com encaminhamentos físicos distintos, entre o Datacenter da COGEL e seu respectivo Ponto de 
Presença, ou seja, o acesso (última milha) do PoP da Operadora até o ambiente da CONTRATANTE 
deverá ser por meio de fibra óptica com proteção em anel e deverá ser entregue no endereço da 
COGEL, localizada na Rua Macapá, nº 271, Ondina, Salvador – BA, CEP 40.170-150. Porém, de 
acordo com o interesse da COGEL, tal endereço poderá ser alterado, sendo acertado com a 
CONTRATADA os custos dessa mudança de endereço; 

4.6.6. A solução deverá contemplar recursos de redundância de acesso (última milha) até a caixa de 
entrada nas dependências da COGEL, o que deverá estar evidenciado através da topologia da 
solução apresentada na proposta da PROPONENTE, onde deverá estar exposta a lógica da rede a 
ser implementada, com os equipamentos propostos para a solução da PROPONENTE até a saída 
de Internet; 

4.6.7. A velocidade ofertada deverá ser efetiva, ou seja, deverá haver garantia de banda até o backbone 
IP da CONTRATADA; 

4.6.8. Deverão estar inclusos na solução ofertada pela PROPONENTE, todos os recursos de 
conectividade, tais como, modens, conversores, alimentadores DC, cabos ou outros correlatos, 
bem como TODA a infraestrutura para instalações de equipamentos de transmissão necessários 
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à prestação dos serviços e à integração com o ambiente operacional do local de instalação. 
Infraestrutura elétrica AC, aterramento, Rack 19” e condicionamento de ar serão de 
responsabilidade da CONTRATANTE; 

4.6.9. A taxa de instalação ou ativação, caso haja, somente poderá ser cobrada uma única vez, na ativação 
do circuito. Durante a vigência do Contrato, não poderá incidir qualquer taxa referente ao 
aumento ou à redução de banda solicitada. 

4.7. Instrumentos Formais de Solicitação 

4.7.1. A CONTRATADA deverá prestar serviço de gerenciamento, incluindo a disponibilização de uma 
“Central de Atendimento”, um Sistema de Monitoramento do Tráfego de Internet e um Sistema 
para realizar a abertura e acompanhamento de chamados através de sistema telefônico; 

4.7.2. A Central de Atendimento deverá estar disponível para o contato dos técnicos da CONTRATANTE 
e se dará através de ligações telefônicas gratuitas, tipo 0800, disponível durante 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. 

4.8. Atendimento aos Prazos de Garantia e/ou Acordo de Níveis de Serviço (ANS) 

4.8.1. Os serviços deverão ser executados continuamente, durante toda a vigência do Contrato, com 
pagamento mensal. Os Indicadores de Serviço a seguir deverão ser contabilizados ao longo de 
cada mês, efetuando a consolidação ao final do mês. Considerar-se-á que o serviço não atende ao 
ANS caso, os Níveis de Serviço Apurados (NSA) dos Indicadores de Serviço, não estejam em 
conformidade com os Níveis de Serviço Contratados (NSC) estabelecidos no QUADRO 03. Os 
Indicadores de Serviço a serem acompanhados são os seguintes: 

4.8.1.1. Tempo para Entrega Provisória – Tempo que a CONTRATADA terá para realizar a 
Entrega Provisória nos termos do tópico 4.10 – Recebimento Provisório e Definitivo, a 
partir da emissão da Ordem de Serviço para início da prestação do serviço pela 
CONTRATADA; 

4.8.1.2. Tempo para Entrega Definitiva – Tempo que a CONTRATADA terá para realizar a Entrega 
Definitiva nos termos do tópico 4.10 – Recebimento Provisório e Definitivo, a partir da 
emissão da Ordem de Serviço para início da prestação do serviço pela CONTRATADA; 

4.8.1.3. Disponibilidade – Valor percentual resultante do cálculo feito através da subtração do 
tempo total do mês, menos o tempo de indisponibilidade do serviço, dividido pelo tempo 
total do mês, multiplicado por cem. A fórmula a seguir expressa este cálculo: 

 

Onde: 
D = Disponibilidade; 

To = Período de operação (01 mês), em minutos; 
Ti = Tempo total de indisponibilidade do circuito de acesso, 
ocorrida no período de operação (01 mês), em minutos. 

4.8.1.4. Perda de pacotes – Serão realizados testes de ping de 02 (dois) em 02 (dois) minutos, 
lançando 10 (dez) pings em cada teste. Cada ping deverá ser um pacote de 64 bytes 
encaminhado entre o Roteador (CE) para o Roteador (PE) de cada Circuito de Internet, 
conforme a FIGURA 01. Para efeito de cálculo, será considerada a perda de pacotes para 
os 02 (dois) minutos posteriores ao teste à razão entre os pacotes que não tiveram 
respostas sobre a quantidade de pings, que, neste caso, são 10 (dez). A Perda de Pacotes 
Mensal será a média de todos os resultados, ou seja, o somatório da razão de todos os 
testes sobre a quantidade de testes realizados no mês. No cálculo da perda de pacotes, 
não serão considerados momentos em que a utilização do link esteja acima de 90% e 
também durante ataques DoS e DDoS; 

4.8.1.4.1. Caso todos os 10 (dez) pings não tenham resposta, será considerada 
indisponibilidade e não perda de pacotes; 

4.8.1.5. Latência – Para efeito de contabilização da Latência, considerar-se-á uma Avaliação de 
Latência como sendo um procedimento de teste com pings realizado a cada 02 (dois) 
minutos, ao longo do período de medição estabelecido no QUADRO 02, onde, em cada 
Avaliação de Latência, serão lançados 10 (dez) pings. Cada ping deverá ser um pacote de 
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64 bytes encaminhado entre o Roteador (CE) para o Roteador (PE) de cada Circuito de 
Internet, conforme a FIGURA 01. Para efeito de cálculo, será considerada a média do 
tempo de resposta dos 10 (dez) pings, ou seja, a Latência será o valor da razão entre o 
somatório dos tempos de resposta de todos os 10 (dez) pings sobre a quantidade de 
pings que, neste caso, são 10 (dez). O valor da Latência obtido para cada Avaliação de 
Latência, será enquadrada em três categorias: Normal (menor ou igual a 50 ms), Alta 
(maior do que 50 ms e menor ou igual do que 250 ms) e Muito Alta (maior do que 250 
ms). A Latência do Mês será o somatório das Latências obtidas para cada uma das 
Avaliações de Latência ao longo de um mês, discriminada por categoria. Será tolerada 
que a Latência do Mês Alta seja menor ou igual a 20 minutos e a Latência do Mês Muito 
Alta seja menor ou igual a 10 minutos. O ANS será calculado conforme estabelecido no 
QUADRO 02, discriminando as respectivas categorias. No cálculo da latência, não será 
considerado momentos em que a utilização do link esteja acima de 90% e também 
durante ataques DoS e DDoS. Desta forma, serão estabelecidos os valores da (a) Latência 
do Mês Alta e o valor da (b) Latência do Mês Muito Alta, já considerando a exclusão dos 
minutos de tolerância; 

4.8.1.6. Tempo para Alteração da Taxa de Comunicação – A contagem do tempo para alteração 
da Taxa de Comunicação será iniciada no próximo dia útil após a formalização da 
solicitação de alteração até o momento que a Taxa de Comunicação esteja operacional; 

4.8.1.7. Tempo de atendimento a solicitações de Atendimento de Suporte à Equipe Especializada 
– Tempo decorrido entre o pedido de suporte da CONTRATANTE e a resposta de retorno 
da CONTRATADA, não necessariamente envolvendo, neste primeiro retorno, a resolução 
do problema/questionamento contido no pedido encaminhado; 

4.8.1.8. Tempo de atendimento à solicitação de Atendimento de Suporte Geral – Tempo 
decorrido entre o pedido de suporte da CONTRATANTE e a resolução da solicitação do 
problema/questionamento; 

4.8.1.9. Tempo de alerta de ataques DoS e DDoS – A partir do início de um ataque DoS e/ou DDoS, 
a CONTRATADA terá 20 (vinte) minutos para alertar o ataque; 

4.8.1.10. Tempo de mitigação de ataques DoS e DDoS – A partir do alerta de um ataque DoS e/ou 
DDoS, a CONTRATADA terá 20 (vinte) minutos para mitigar o ataque; 

4.8.1.11. Para o cálculo do ANS (Acordo do Nível de Serviço) serão considerados os períodos de 
medição, conforme estabelecido no QUADRO 02 a seguir: 

ITEM INDICADOR DO SERVIÇO 
PERÍODO DE 

MEDIÇÃO 

4.8.1.1 Tempo para Entrega Provisória Diário 

4.8.1.2 Tempo para Entrega Definitiva Diário 

4.8.1.3 Disponibilidade Mensal 

4.8.1.4 Perda de pacotes Mensal 

4.8.1.5 Latência Mensal 

4.8.1.6 Tempo para Alteração da Taxa de Comunicação Diário 

4.8.1.7 Tempo de atendimento a solicitações de Atendimento de Suporte Mensal 

4.8.1.8 Tempo de atendimento a solicitação de Atendimento de Suporte Geral Mensal 

4.8.1.9 Tempo de Alerta de ataques DoS e DDoS Mensal 

4.8.1.10 Tempo de Mitigação de ataques DoS e DDoS Mensal 

QUADRO 02 – Indicadores de Serviço e Períodos de Medição 
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4.9. Acompanhamento da Execução 

4.9.1. O acompanhamento da execução será realizado através do monitoramento dos Indicadores de 
Serviço estabelecidos no tópico 4.8 – Atendimento aos Prazos de Garantia e/ou Acordo de Níveis 
de Serviço (ANS). Neste mesmo tópico, além de ser especificado o Indicador de Serviço, também 
estão estabelecidos o período de medição e a forma de medição para obtenção do Nível de Serviço 
Apurado do Mês; 

4.9.2. Mensalmente, a CONTRATADA deverá entregar um relatório consolidando todas as informações 
relativas aos indicadores do mês anterior até o 5º (quinto) dia útil de cada mês; 

4.9.3. A CONTRATANTE, através de ferramentas e equipe própria, realizará o acompanhamento de 
todos os indicadores. 

4.10. Recebimento Provisório e Definitivo 

4.10.1.A CONTRATADA, após emissão da Ordem de Serviço de início de execução deste Contrato pela 
CONTRATANTE, deverá: 

4.10.1.1. Em até 15 (quinze) dias corridos, realizar a Reunião de Alinhamento onde as 
CONTRATADAS deverão apresentar um Projeto Técnico Detalhado da Solução, a ser 
aprovado pela COGEL, mostrando a topologia detalhada, os serviços oferecidos e quais 
tecnologias de rede de acesso/transporte serão utilizadas na solução, inclusive com o 
encaminhamento físico de interligação entre a COGEL e os Pontos de Presença da 
Concessionária, de maneira a demonstrar o atendimento a todos os requisitos exigidos 
neste Termo de Referência. Nesta reunião, deverá ser apresentado oficialmente um 
Preposto, para prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos analistas da COGEL, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento 
das atividades previstas, conforme ANEXO C – Modelo de Termo de Nomeação de 
Preposto; 

4.10.1.2. Em até 60 (sessenta) dias corridos, realizar a Entrega Provisória composta de: 

4.10.1.2.1. Anúncio do bloco da COGEL, via BGP, para Internet, que só deverá ser feito 
após autorização expressa da CONTRATANTE; 

4.10.1.2.2. Apresentar documentação detalhada, constando a planta baixa em formato 
eletrônico editável .DXF (opcional), desde o Ponto de Presença da 
Concessionária até a chegada no Datacenter da COGEL. Esta planta deverá 
detalhar o encaminhamento interno nas instalações da COGEL. Deverá 
também estar explícita nesta planta, a comprovação da existência de 
redundância do meio físico com caminho distinto entre a COGEL e os Pontos 
de Presença da Concessionária; 

4.10.1.3. Em até 90 (noventa) dias corridos, realizar a Entrega Definitiva atendendo a todos os 
aspectos envolvidos no tópico 4 – Detalhamento do Objeto. 

5. FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. Em atenção aos princípios da economicidade e da eficiência, a remuneração dos serviços estará vinculada 

ao atendimento de níveis de serviço. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços efetuados pela 
CONTRATADA, será estabelecido e utilizado o Acordo de Nível de Serviço (doravante ANS) entre as 
partes. O ANS deverá ser considerado e entendido pela CONTRATADA como um compromisso do padrão 
de serviço que estará assumindo junto à CONTRATANTE. O serviço da CONTRATADA será remunerado 
mensalmente. Para todos os fins, será considerado o mês de atividade referente ao serviço realizado a 
partir das 00:00 horas do 1º dia até às 24:00 horas do último dia do mês. 

5.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação por parte da CONTRATANTE de quaisquer aspectos 
necessários à declaração da fatura, os prazos para ateste serão descontinuados e reiniciados após a 
correção necessária. A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, recusar-se a declarar a fatura, caso 
constate: 

5.2.1. Falhas sistemáticas ou intermitentes, decorrentes de defeitos ou vícios nos equipamentos ou nos 
serviços; 

5.2.2. Descumprimento dos requisitos técnicos e funcionalidades estabelecidos neste Edital e seus 
anexos e/ou indicados na proposta e demais documentos que a integram; 

5.2.3. Problemas decorrentes de falha de projeto. 
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5.3. O valor a ser pago pela realização dos serviços será apurado em razão do cumprimento do Acordo de 
Nível de Serviço (ANS), podendo, diante de eventuais imperfeições em sua execução, resultar em glosa no 
seu pagamento. Entretanto, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados serão 
devidamente apurados em processos administrativos próprios, podendo resultar em aplicação de 
penalidade, sem prejuízo de possível rescisão do Contrato, na forma prevista na lei. A CONTRATADA terá 
até 05 (cinco) dias úteis do mês posterior ao mês faturado para justificar situações imprevistas que 
tenham gerado uma informação inadequada de faturamento. A CONTRATANTE, após o período de 
justificativa da CONTRATADA, terá até 02 (dois) dias úteis para análise das justificativas, acatando-as ou 
não. Após estes 04 (quatro) dias úteis, a fatura deverá ser recalculada, se for o caso, e encaminhada para 
o pagamento. 

5.4. Para o estabelecimento da remuneração mensal da CONTRATADA, define-se: 

5.4.1. Pagamento Completo (PC) [R$]: valor de referência acordado com a CONTRATADA para o 
pagamento do serviço. Será o valor considerando que a CONTRATADA teve como resultante do 
cálculo do Valor Devido (VD), um número igual a zero; 

5.4.2. Nível de Serviço Contratado (NSC) [unidade]: valor estabelecido pela CONTRATANTE, conforme 
[unidade] específica, como meta a ser atingida pela CONTRATADA para os Indicadores de Serviço 
consolidados por mês, conforme o QUADRO 03; 

5.4.3. Nível de Serviço Apurado (NSA) [unidade]: percentual do serviço efetivamente prestado pela 
CONTRATADA, apurado por mês, para os Indicadores de Serviço estabelecidos, conforme o 
QUADRO 03; 

5.4.4. Não Conformidade (NC) [%]: percentual calculado a partir das regras estabelecidas no QUADRO 
03, considerando as informações de NSC e NSA; 

5.4.5. Valor Devido (VD) [R$]: valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE em função de não ter 
atingido o Nível de Serviço estabelecido no Acordo de Nível de Serviço (ANS) pela 
CONTRATANTE. O Valor Devido terá como base as informações estabelecidas de Não 
Conformidade (NC) e Pagamento Completo (PC); 

5.4.6. Pagamento Efetivo (PE) [R$]: valor efetivo a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE, 
referente ao mês de apuração do NSA. 

5.5. Para o atendimento da prestação de serviço e cálculo do Valor Devido (VD) para fins de pagamento, a 
CONTRATADA se comprometerá a atender aos Níveis de Serviço Contratados, conforme o QUADRO 03, 
com a respectiva forma de cálculo da Não Conformidade (NC). 

Item 
Indicador do 

Serviço 

Nível de Serviço 
Contratado 
(NSC) [UN] 

Nível de Serviço 
Apurado (NSA) [UN] 

Forma de Cálculo da Não 
Conformidade (NC) [%] 

5.5.1 
Recebimento 
Provisório, conforme 
tópico 4.10 

Até 45 (quarenta e 
cinco) dias após a 
emissão da Ordem 
de Serviço 

Dias corridos após o prazo 
limite estabelecido [número 
de dias] 

NC = 0,5% x Dias corridos após 
prazo limite 

5.5.2 
Recebimento 
Definitivo, conforme 
tópico 4.10 

Até 60 (sessenta) 
dias após a emissão 
da Ordem de 
Serviço 

Dias corridos após o prazo 
limite estabelecido [número 
de dias] 

NC = 0,5% x Dias corridos após 
prazo limite 

5.5.3 Disponibilidade 
Maior ou igual a 
99,7% 

Disponibilidade Mês [%] 

i. Caso a Disponibilidade do 
Mês Anterior seja maior ou 
igual a 97% e menor do que 
99,7%: NC = (100% – 
Disponibilidade Mês 
Anterior). 

ii. Caso a Disponibilidade do 
Mês Anterior seja menor do 
que 97%: NC = ((100% – 
Disponibilidade Mês 
Anterior) x 2). 
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5.5.4 Restabelecimento 
Até 04 (quatro) 
horas da ocorrência 

Horas após o prazo limite 
estabelecido [número de 
horas] 

NC = 2% x (Média do tráfego do 
mês corrente) x (Intervalos de 
30 minutos de inoperância) 

5.5.5 Perda de pacotes Menor ou igual a 1% Perda de Pacotes Mês [%] 

i. Caso a Perda de Pacotes do 
Mês Anterior seja maior do 
que 1% e menor ou igual a 
3%: NC = Perda de Pacotes 
Mês Anterior. 

ii. Caso a Perda de Pacotes do 
Mês Anterior seja maior do 
que 3%. NC = (Perda de 
Pacotes Mês Anterior x 2). 

5.5.6 Latência 
Menor ou igual 50 
ms 

i. Latência Alta – Somatório 
dos Tempos de Latência do 
Mês Anterior maiores que 
50 ms e menores ou iguais a 
250 ms, que extrapolaram 
os 50 ms, por latência não 
atendida dentro do NSC. 

ii. Latência Muito Alta – 
Somatório dos Tempos de 
Latência do Mês Anterior 
maiores do que 250 ms, que 
extrapolaram os 250 ms, 
por latência não atendida 
dentro do NSC. 

NC = (Latência do Mês Anterior 
Alta x 0,45 / Tempo Total do 
Mês Anterior) + (Somatório da 
Latência do Mês Anterior Muito 
Alta x 0,9 / Tempo Total do Mês 
Anterior). 
 
Tolerância: 
i. Será tolerado até 20 minutos 

por mês de Latência Alta e; 

ii. Será tolerado até 10 minutos 
por mês de Latência Muito 
Alta. 

 
Ou seja, para fins de Cálculo do 
NC, só deverão ser 
considerados valores de 
Latência do Mês Anterior Alta 
superiores a 20 minutos e 
Muito Alta superiores a 10 
minutos. 
 
Considerando: 
iii. Tempo Total do Mês 

Anterior: Quantidade de 
Dias do Mês Anterior * 24 
horas * 60 minutos; 

iv. Mês com: 30 dias = 43.200 
minutos; 31 dias = 44.640 
minutos. 

5.5.7 
Alteração de Taxa de 
Comunicação 

Até 20 (vinte) dias 
corridos 

Dias corridos após prazo 
vencido [número de dias] 

NC = 0,5% x Dias corridos após 
prazo limite 

5.5.8 

Solicitações 
Atendimento de 
Suporte à Equipe 
Especializada 

Até 02 (duas) horas, 
por Solicitação 

Somatório das Horas 
Extrapoladas de cada 
solicitação que tenha 
ultrapassado o NSC. Por 
exemplo, digamos que duas 
solicitações extrapolaram o 
NSC no mês, sendo a primeira 
atendida em 05 (cinco) horas 
e a segunda atendida em 03 
(três) horas. O Somatório de 
Horas será ((5 – 1) + (3 – 1)) 
= 4 + 2 = 06 (seis) horas 

NC = 0,05% x Somatório das 
Horas Extrapoladas do Mês 
Anterior 
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5.5.9 
Solicitações de 
Atendimento de 
Suporte Geral  

Até 08 (oito) horas, 
por Solicitação 

Somatório das Horas 
Extrapoladas de cada 
solicitação que tenha 
ultrapassado o NSC. Por 
exemplo, digamos que duas 
solicitações extrapolaram o 
NSC no mês, sendo a primeira 
atendida em 07 (sete) horas e 
a segunda atendida em 06 
(seis) horas. O Somatório de 
Horas será ((7 – 4) + (6 – 4)) 
= 3 + 2 = 05 (cinco) horas 

NC = 0,05% x Somatório das 
Horas Extrapoladas do Mês 
Anterior 

5.5.10 
Alerta de ataques 
DoS e DDoS 

Até 20 (vinte) 
minutos 

Somatório dos Minutos 
Extrapolados de cada evento 
que tenha ultrapassado o 
NSC. Por exemplo, digamos 
que dois eventos tenham 
extrapolado o NSC no mês, 
sendo a primeira atendida em 
40 (quarenta) minutos e o 
segundo atendido em 50 
(cinquenta) minutos. O 
Somatório dos Minutos 
Extrapolados será ((40 – 20) 
+ (50 – 20)) = 20 + 30 = 50 
(cinquenta) minutos 

NC = 0,002% x Somatório dos 
Minutos Extrapolados do Mês 
Anterior 

5.5.11 
Mitigação de ataques 
DoS e DDoS 

Até 20 (vinte) 
minutos 

Somatório dos Minutos 
Extrapolados de cada evento 
que tenha ultrapassado o 
NSC. Por exemplo, digamos 
que dois eventos tenham 
extrapolado o NSC no mês, 
sendo a primeira atendida em 
30 (trinta) minutos e o 
segundo atendido em 35 
(trinta e cinco) minutos. O 
Somatório dos Minutos 
Extrapolados será ((30 – 20) 
+ (35 – 20)) = 10 + 15 = 25 
(vinte e cinco) minutos 

NC = 0,002% x Somatório dos 
Minutos Extrapolados do Mês 
Anterior 

QUADRO 03 – Níveis de Serviço Contratados (NSC) e Cálculo do NC a partir do NSA. 

5.6. Para o cálculo do Valor Devido (VD), a CONTRATADA deverá apresentar até o quinto dia útil do mês o 
QUADRO 04, conforme apresentado a seguir, consolidado com os dados associados referentes ao mês 
anterior: 

ITEM INDICADOR DO SERVIÇO 

NÍVEL DE 
SERVIÇO 

CONTRATADO 
(NSC) [UN] 

NÍVEL DE 
SERVIÇO 

APURADO 
(NSA) [UN] 

NÃO 
CONFORMIDADE 

(NC) [%] 

5.6.1 
Recebimento Provisório, conforme 

Tópico 4.10 
   

5.6.2 
Recebimento Definitivo, conforme 

Tópico 4.10 
   

5.6.3 Disponibilidade    

5.6.4 Restabelecimento    
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5.6.5 Perda de Pacotes    

5.6.6 Latência    

5.6.7 Alteração de Taxa de Comunicação    

5.6.8 
Solicitações Atendimento de Suporte 

à Equipe Especializada 
   

5.6.9 
Solicitações de Atendimento de 

Suporte Geral 
   

5.6.10 Alerta de Ataques DoS e DDoS    

5.6.11 Mitigação de Ataques DoS e DDoS    

   TOTAL ∑ NC 

QUADRO 04 – Relatório para Cálculo da Não Conformidade 

5.7. A CONTRATANTE pagará, mensalmente, os serviços proporcionalmente ao serviço prestado pela 
CONTRATADA, considerando que: 

5.7.1. O Valor Devido (VD), será o resultado da multiplicação do somatório da Não Conformidade (NC), 
conforme obtido do QUADRO 04, pelo Pagamento Completo (PC). Assim, o VD = (∑ NC) x PC. 

5.7.2. O pagamento pelos serviços prestados pela CONTRATADA será realizado pela CONTRATANTE 
através da seguinte fórmula: 

Pagamento Efetivo (PE) do Mês = Pagamento Completo (PC) – Valor Devido (VD) do Mês Anterior 

5.7.2.1. O primeiro pagamento do Contrato considerará o VD = R$ 0,00; 

5.7.2.2. No último mês do Contrato, caso o VD calculado seja positivo, a fórmula para cálculo do 
Pagamento Efetivo será: 

Pagamento Efetivo (PE) do Mês = Pagamento Completo (PC) – (Valor Devido (VD) do Mês Anterior + 
Valor Devido (VD) do Mês Atual) 

5.7.3. Caso o VD apurado no mês seja maior do que 30% do Pagamento Completo (PC), o cálculo do VD 
será expresso pela seguinte fórmula: 

VD = PC * 30% 

6. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

6.1. A CONTRATADA deverá, em conformidade com o parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 8.666/93, 
promover transição contratual e repassar para a CONTRATANTE e/ou para a nova CONTRATADA todos 
os dados, documentos e elementos de informação utilizados na execução dos serviços. 

6.2. Caberá à CONTRATADA realizar a transferência de conhecimento de modo tácito ou explícito, com 
objetivo de disseminar a informação referente às questões técnicas implementadas no ambiente 
operacional da CONTRATANTE. 

7. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

7.1. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação gerada em função da 
prestação de serviços, objeto desta contratação. 

7.2. Entende-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, 
dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, 
páginas na Intranet e Internet e documentação didática em papel ou em mídia eletrônica. 

7.3. A CONTRATADA fica proibida de comercializar os produtos relativos ao objeto da prestação dos 
serviços, ficando sujeita às penalidades previstas na Lei nº 9609/98 em caso de descumprimento desta 
determinação. 
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7.4. A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos 
trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do 
objeto, sem autorização, por escrito, da CONTRATANTE. 

7.5. Os direitos autorais dos serviços técnicos serão de exclusividade da CONTRATANTE, que poderá 
publicar e/ou divulgar seus resultados, quando considerados pertinentes. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

8.1. A CONTRATADA deverá compor, em seu quadro técnico, profissionais com, no mínimo, 03 (três) anos 
de experiência em tecnologias envolvidas no escopo do objeto do Contrato. 

9. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

9.1. Se, ao longo de um período de 06 (seis) meses consecutivos, por 03 (três) meses consecutivos ou não, a 
CONTRATADA entregar um VD maior do que 30% do Pagamento Completo (PC), a CONTRATANTE 
poderá aplicar as sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

10. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

10.1. Especificações Mínimas do Roteador de Acesso a ser Instalado na CONTRATANTE pela CONTRATADA 

10.1.1. Acomodação em rack padrão 19” e ter, no máximo, 03 (três) unidades racks (3RU); 

10.1.2. Fontes redundantes internas e ser capaz de operar com alimentação elétrica AC bivolt; 

10.1.3. Memória mínima de 2 GB DRAM; 

10.1.4. 04 (quatro) portas Gigabit Ethernet SFP, no mínimo, incluindo os módulos; 

10.1.5. 02 (duas) portas 1/10 Gigabit Ethernet SFP / SFP+, no mínimo, incluindo os módulos; 

10.1.6. 8 Gbps de throughput (vazão) mínima; 

10.1.7. Protocolo IPv4 e IPv6, no mínimo; 

10.1.8. 1.000.000 (um milhão) rotas IPv4 ou IPv6, no mínimo; 

10.1.9. Configuração de roteamento estático IPv4 e IPv6; 

10.1.10. Protocolo de roteamento OSPF e BGP com IPv4 e IPv6, no mínimo; 

10.1.11. Desempenho mínimo de 15.000.000 (quinze milhões) pps com pacotes de 64 bytes; 

10.1.12. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração do equipamento, no padrão USB ou 
RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

10.1.13. Possuir as funções de amostragem de fluxos netflow, sflow ou similar, no mínimo; 

10.1.14. Implementar lista de controle de acesso (ACL). 

10.2. Especificações Mínimas do Serviço Anti-DDoS a ser Instalado e Entregue pela CONTRATADA 

10.2.1. A solução deverá prover o serviço de mitigação de ataques de negação de serviço (DoS – Denial 
of Service) para o circuito de conectividade IP dedicada à Internet, sejam eles distribuídos (DDoS 
– Distributed Denial of Service) ou não. Em momentos de ataque, o tráfego destinado a uma ou 
mais subredes IP designadas à CONTRATANTE deverá ser mitigado no próprio backbone da 
CONTRATADA; 

10.2.2. O provedor do serviço deverá filtrar o tráfego, separando o tráfego legítimo do malicioso, 
permitindo assim que os serviços de Internet providos pela CONTRATANTE continuem 
disponíveis aos seus usuários e clientes; 

10.2.3. A limpeza do tráfego deverá ser seletiva e atuar somente sobre os pacotes destinados ao IP 
atacado, todo tráfego restante não deverá sofrer nenhuma forma de limpeza ou desvio; 

10.2.4. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para recompor a 
disponibilidade do Circuito de Internet em caso de incidentes de ataques de DoS ou DDoS, 
recuperando o pleno funcionamento do mesmo pela CONTRATADA; 

10.2.5. A proteção deverá funcionar sem exigir o desligamento de nenhum dos Circuitos de Internet da 
CONTRATANTE; 
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10.2.6. A mitigação de ataques deverá ser baseada em arquitetura, na qual haverá o desvio de tráfego 
suspeito comandado pelo equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de 
roteamento; 

10.2.7. A solução deverá manter uma lista dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando dessa lista 
os endereços que não enviarem mais requisições maliciosas após um período de tempo 
considerado seguro, e em comum acordo com a CONTRATANTE; 

10.2.8. A solução deverá suportar a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas técnicas, 
como: White Lists, Black Lists, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, descarte de pacotes 
malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos HTTP/HTTPS, DNS, VPN, FTP, 
NTP, UDP, ICMP, correio eletrônico, bloqueio por localização geográfica de endereços IP, dentre 
outras; 

10.2.9. A análise realizada para fins da solução deverá ser passiva, sendo que elementos da rede da 
CONTRATANTE não deverão tomar nenhuma ação ativa sobre o tráfego mitigado, permitindo 
somente coleta das estatísticas dos fluxos de dados a serem analisados pela CONTRATADA; 

10.2.10. A solução deverá implementar mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e quaisquer 
ataques que façam o uso não autorizado de recursos de rede, tanto para IPv4 como para IPv6, 
incluindo, mas não se restringindo aos seguintes: 

10.2.10.1. Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP; 

10.2.10.2. Ataques à pilha TCP, incluindo mal-uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, SYN 
Flood e TCP Idle Resets; 

10.2.10.3. Ataques que utilizam fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP; 

10.2.10.4. Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP 
origem (IP Spoofing); 

10.2.11. Durante a mitigação, o tráfego de saída não deverá ser redirecionado ao provedor de serviço, e 
sim, tomar o seu caminho normal (roteamento assimétrico); 

10.2.12. Deverá ser mantida a visibilidade do IP de origem (tráfego limpo sem modificação); 

10.2.13. Em nenhum caso, será aceito bloqueio de ataques de DoS e DDoS por ACLs em roteadores de 
bordas da CONTRATADA; 

10.2.14. A CONTRATADA deverá possuir, pelo menos, 03 (três) centros de limpeza, sendo, no mínimo, 01 
(um) centro de limpeza nacional e, pelo menos, 02 (dois) centros de limpeza internacionais, 
interligados, cada um com capacidade de mitigação de, no mínimo, 30 Gbps de tráfego “sujo” com 
destino à CONTRATANTE; 

10.2.15. Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação especificadas ou 
sature as conexões do AS, deverão ser tomadas contramedidas, tais como aquelas que permitam 
o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no AS pelo qual o ataque esteja ocorrendo, 
utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole; 

10.2.16. Deverão ser mitigados ataques de TCP/IP spoofing utilizando algoritmos de desafio resposta, 
como SYN cookie e autenticação TCP SYN; 

10.2.17. O serviço deverá possuir mecanismos que filtrem pacotes anômalos, garantindo a validade das 
conexões, sem utilizar limitação com base em número de sessões ou pacotes por IP, para que não 
haja o bloqueio de usuários legítimos; 

10.2.18. O tráfego a ser filtrado deverá incluir minimamente os serviços: DNS, Web (HTTP e HTTPS), VPN, 
FTP e correio eletrônico; 

10.2.19. Deverá estar disponível serviço de monitoração baseada em fluxo de dados 24x7 (24 horas, 7 
dias por semana) pelo provedor do serviço. Será de responsabilidade do provedor a detecção, 
mitigação de ataques DoS e DDoS e alerta aos técnicos da CONTRATANTE, em até 20 (vinte) 
minutos após o começo do ataque; 

10.2.20. Ao fim do ataque, a CONTRATADA deverá coordenar, em conjunto com a CONTRATANTE, o 
retorno à operação normal, caso necessário; 

10.2.21. Não deverá haver taxa adicional por volume de mitigação de ataques (DDoS) nos IP’s 
monitorados; 

10.2.22. A CONTRATADA deverá prover o relatório detalhado da ocorrência do ataque à CONTRATANTE 
em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas após a detecção/mitigação; 
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10.2.23. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios mensais de detecção/mitigação de ataques, 
contendo, no mínimo, horário de início do ataque, horário de início de ação de mitigação, horário 
de sucesso da mitigação e horário de fim do ataque. Em conjunto com o relatório mensal, 
relatórios dinâmicos deverão ser disponibilizados em até 48 (quarenta e oito) horas após um 
ataque por solicitação da CONTRATANTE; 

10.2.24. Realizar a comunicação de ocorrência de ataque à CONTRATANTE no prazo máximo de 20 (vinte) 
minutos após a detecção; 

10.2.25. A CONTRATADA deverá apresentar relatório analítico, a ser enviado mensalmente à COGEL; 

10.2.26. Disponibilizar um Centro Operacional de Segurança no Brasil, com equipe especializada em 
monitoramento, detecção e mitigação de ataques, em idioma português brasileiro, durante as 24 
(vinte e quatro) horas do dia, nos 07 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual. 
Deverá ser disponibilizado um Portal do Cliente aos técnicos da CONTRATANTE para 
visualização do tráfego Internet, relatórios, alertas e informações da conta. Deverá estar 
disponível, aos técnicos da CONTRATANTE, suporte por telefone e e-mail 24x7 do provedor de 
serviço de mitigação DDoS oferecido pela CONTRATADA. Esse suporte deverá incluir 
minimamente: 

10.2.26.1. Auxílio com a configuração do serviço; 

10.2.26.2. Perguntas e resolução de problemas relacionados ao serviço de mitigação de DoS e 
DDoS; 

10.2.26.3. Notificação de eventos; 

10.2.26.4. Mitigação de eventos; 

10.2.26.5. Modificações nas informações da conta; 

10.2.27. Para a mitigação dos ataques, o tráfego só deverá ser encaminhado para limpeza fora do 
território brasileiro, nos casos em que os centros nacionais não suportarem a capacidade de 
mitigação e a demanda de ataques. No restante, os ataques de origem nacional deverão ser 
tratados nos centros nacionais, e os de origem internacional, nos centros internacionais; 

10.2.28. Nos períodos de ataque, a latência do circuito deverá ser de, no máximo, 150 ms quando a 
mitigação se originar dos centros de limpeza nacionais, e de, no máximo, 250 ms quando se 
originar dos centros internacionais; 

10.2.29. O envio de tráfego para mitigação em centros internacionais deverá ser justificado em relatório. 

11. ATIVAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

11.1. Deverá ser disponibilizada ferramenta WEB que permita o acompanhamento da utilização e 
performance do serviço. 

11.2. A ativação dos serviços de acesso à Internet deverá ser acompanhada por um técnico especializado que 
configure os equipamentos utilizados neste serviço e estabeleça a conexão com o circuito de acesso, de 
modo a garantir o funcionamento imediato da solução. 

11.3. A CONTRATADA deverá implementar filtros de pacotes, a partir de tabela fornecida pela COGEL. Caso 
este não seja implementado em até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação, a banda consumida por este 
fluxo de pacotes não poderá ser contabilizada. 

11.4. A CONTRATADA deverá prestar manutenção técnica especializada com atendimento dos requisitos 
técnicos abaixo relacionados: 
11.4.1. Uma equipe especializada deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 

dias por semana, para realizar o suporte técnico, incluindo a manutenção do circuito de acesso 
à Internet e suporte on-site; 

11.4.2. O serviço de suporte on-site deverá consistir no envio de um técnico especializado ao site da 
COGEL, em caso de problemas no funcionamento da solução; 

11.4.3. Disponibilizar o suporte à conectividade de forma permanente, 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, nos 07 (sete) dias da semana, obrigando-se a CONTRATADA a informar os meios de acesso 
a este serviço: nome dos técnicos, telefones, endereços eletrônicos, entre outros, quando da 
assinatura do Contrato; 
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11.4.4. Realizar as atividades de suporte à conectividade, isto é, disponibilizar recursos especializados 
para resolver problemas específicos de conectividade entre serviços de telecomunicações e 
ambientes de redes locais; 

11.4.5. Atender às alterações das características e configurações definidas pela COGEL; 

11.4.6. Instalar, ativar, configurar, efetuar a manutenção e operação dos equipamentos de 
conectividade necessários à prestação do serviço; 

11.4.7. Entende-se por operação: instalar, configurar e manter os recursos e os serviços de 
telecomunicações necessários, visando o desempenho efetivo em função do Ambiente 
Operacional e das atividades desenvolvidas nestes para todos os projetos e serviços 
contratados; 

11.4.8. Entende-se por monitoração: identificar problemas de funcionamento no ambiente instalado, 
antecipar e prevenir a ocorrência de descontinuidade dos serviços contratados, fornecendo o 
suporte técnico e soluções junto à COGEL, a fim de garantir o padrão de qualidade; 

11.4.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma Central de Atendimento especializada, através de 
número telefônico de tarifação reversa (serviço 0800), para telefonia, podendo ser o mesmo 
número e um endereço de correio eletrônico, para que os usuários façam registros de 
ocorrências e as solicitações de reparo, disponibilizando um número de ocorrência sempre que 
um chamado for efetuado. Esse atendimento deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas 
por dia e 07 (sete) dias por semana, durante todo o ano; 

11.4.10. A Central de Atendimento Técnico deverá gerar um identificador de registro de chamado, que 
deverá ser informado à CONTRATANTE no momento da reclamação, e que terá por finalidade 
identificar a qualquer momento o problema específico, possibilitando o controle e 
acompanhamento da solução dos chamados; 

11.4.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe especializada nos protocolos BGP, IPv4 e IPv6 
para resolução de problemas e solicitações de serviços especializados com atendimento de, no 
máximo, 04 (quatro) horas. 

11.5. A solução deverá ser gerenciada proativamente pela PROPONENTE, o que consiste em: 
11.5.1. Monitoramento contínuo do circuito de acesso; 

11.5.2. Abertura de chamados, em caso de defeito, acionando a CONTRATANTE. O chamado de 
descontinuidade de serviço deverá ser aberto imediatamente à sua ocorrência, independente 
de contato por parte da CONTRATANTE. 

11.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramenta que possibilite emissão de relatórios de: 
11.6.1. Utilização: taxa de utilização de transmissão e de recepção do circuito (dia, semana, mês e ano); 

11.6.2. Performance: os seguintes indicadores deverão estar disponíveis: 

11.6.2.1. Disponibilidade; 

11.6.2.2. Latência (entre o equipamento instalado na COGEL e o roteador de borda da 
CONTRATADA); 

11.6.2.3. Taxa de erros; 

11.6.2.4. Perda de pacotes. 

11.7. Os relatórios citados deverão estar disponíveis via WEB e as informações apresentadas em 03 (três) 
formas: 
11.7.1. On-line: apresentando informações em tempo real sobre o serviço; 

11.7.2. Histórico do serviço: apresentando ao longo do tempo, informações que detalhem os itens 
motivadores em cada serviço e informações para períodos determinados no passado; 

11.7.3. Análise do serviço: apresentando indicadores que representam o comportamento e uso do 
serviço e permitindo que se tenha uma visão da evolução do serviço. 

11.8. A PROPONENTE deverá possuir, na cidade de Salvador – BA, PoP (Ponto de Presença, conforme 
definição já apresentada) e equipe de técnicos especializados na manutenção do serviço ofertado, 
admitindo-se subcontratação de terceiros para realizar essa manutenção tanto do acesso, quanto dos 
equipamentos da PROPONENTE. 

11.9. O prazo máximo de implantação da solução proposta, atendendo a TODOS os itens obrigatórios, deverá 
ser de 60 (sessenta) dias corridos, sem prorrogação deste prazo. 
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11.10. O prazo máximo para alterações de velocidade referentes aos degraus do QUADRO 01 deverá ser de 
20 (vinte) dias corridos, contados a partir da solicitação formal feita pela CONTRATANTE. 

12. TECNOLOGIA E PROJETO 

12.1. O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações sem que estas impliquem 
na interrupção do mesmo. 

12.2. A disponibilidade do serviço indicará o percentual de tempo, durante o período de 01 (um) mês de 
operação, em que o serviço permanecer em condições normais de funcionamento. 

12.3. O serviço será considerado indisponível: 
12.3.1. A partir do início de uma interrupção registrada no Centro de Gerência/Supervisão da 

CONTRATADA ou a partir da comunicação de interrupção, feita pela CONTRATANTE, até o 
restabelecimento do serviço às condições normais de operação e a respectiva informação à 
CONTRATANTE; 

12.3.2. A disponibilidade do serviço será calculada, para um período de 01 (um) mês, através da 
seguinte fórmula: 

 

Onde: 
D = Disponibilidade; 
To = Período de operação (01 mês), em minutos; 

Ti = Tempo total de indisponibilidade do circuito de acesso, 
ocorrida no período de operação (01 mês), em minutos. 

12.3.2.1. No cálculo de disponibilidade, não serão consideradas as interrupções programadas 
e aquelas de responsabilidade da CONTRATANTE; 

12.3.2.2. O valor de disponibilidade mínima (no período de 01 mês) deverá ser de 99,7%. 

12.4. Mensalmente, a CONTRATANTE apurará os tempos de inoperância, considerando as ocorrências desde 
a zero hora do primeiro dia do mês anterior ao da apuração até as vinte e quatro horas do último dia 
do mesmo mês. O valor calculado deverá ser ressarcido à CONTRATANTE na Nota Fiscal/Fatura dos 
serviços com vencimento no mês seguinte ao da apuração. 

12.5. Os valores dos descontos e das penalidades acima estabelecidos deverão ser apresentados na reunião 
mensal juntamente com o relatório analítico do parágrafo seguinte, para que seja dado o aceite na 
fatura. 

12.6. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente relatório analítico contendo as seguintes 
informações: 
12.6.1. Relação de todas as reclamações ocorridas no período (com hora de início e fim da 

inoperância), juntamente com minutos excedentes ao prazo máximo para reparo; 

12.6.2. Tempo total das falhas; 

12.6.3. Causas de cada defeito e soluções adotadas para sua recuperação com a devida identificação 
do ponto de acesso; 

12.6.4. Cálculo da disponibilidade no período (D); 

12.6.5. Valores, em reais, das penalidades e descontos concedidos. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Fornecer o(s) objeto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos, na Proposta Comercial e no Contrato. 

13.2. Prestar os serviços objeto do presente Termo de Referência de forma ininterrupta, a fim de que não 
haja solução de continuidade na execução dos mesmos. 

13.3. Seguir as instruções e observações efetuadas pelo Gestor do Contrato da CONTRATANTE, bem como 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, serviços 
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
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13.4. Reportar formal e imediatamente ao Gestor do Contrato da CONTRATANTE quaisquer problemas, 
anormalidades, erros e irregularidades que possam comprometer a execução do(s) serviço(s). 

13.5. Responder integralmente por quaisquer perdas ou danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais em razão da execução do(s) 
serviço(s) contratado(s), independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeito. 

13.6. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às 
normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE. 

13.7. Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
para esta contratação. 

13.8. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos serviços e materiais necessários à execução 
dos serviços objeto desta contratação, nos prazos, nas quantidades e nos padrões de qualidade exigidos. 

13.9. Providenciar a correção das falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na execução 
dos serviços, de acordo com o prazo exigido pela CONTRATANTE. 

13.10. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como zelar pela 
integridade da comunicação. 

13.11. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 
correta e eficaz. 

13.12. Projetar, dimensionar (hardwares, softwares e recursos humanos), implantar (instalar, ativar, 
configurar e ajustar), operacionalizar, gerenciar e manter todos os itens utilizados na prestação de 
todos os serviços. 

13.13. Confidencialidade: A CONTRATADA deverá firmar um Termo de Confidencialidade, conforme ANEXO 
D – Modelo de Termo de Confidencialidade. Com isto, deverá manter sigilo, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre toda e qualquer informação confidencial da 
CONTRATANTE de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato. As 
informações a serem tratadas de forma sigilosa, restrita e confidencial são aquelas que, por sua 
natureza, são consideradas como de interesse restrito ou confidencial, e não poderão ser de 
conhecimento de terceiros, como por exemplo: 

13.13.1. Dados, informações, códigos-fonte e artefatos contidos em quaisquer documentos e em 
quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não 
podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, 
independentemente da classificação de sigilo conferida pela CONTRATANTE a tais 
documentos; 

13.13.2. Informações a que tiverem acesso, não podendo, em hipótese alguma, divulgar resultados, 
parciais ou totais, ou fazer qualquer comentário sobre as informações a que tenha tido acesso, 
o levantamento realizado e o conteúdo dos produtos gerados; 

13.13.3. Programas de computador, seus códigos-fonte e códigos-objeto, bem como suas listagens e 
documentações; 

13.13.4. Toda a informação relacionada a programas de computador existentes ou em fase de 
desenvolvimento no âmbito da CONTRATANTE e rotinas desenvolvidas por terceiros, 
incluindo fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultado de testes, arquivo de 
dados, versões “beta” de quaisquer programas, dentre outros; 

13.13.5. Documentos relativos à lista de usuários da CONTRATANTE e seus respectivos dados, 
armazenados sob qualquer forma; 

13.13.6. Metodologias e ferramentas de serviços, desenvolvidas pela CONTRATANTE; 

13.13.7. Parte ou totalidade dos modelos de dados que subsidiam os sistemas de informações da 
CONTRATANTE, sejam eles executados interna ou externamente; 

13.13.8. Parte ou totalidade dos dados ou informações armazenadas nas bases de dados que 
subsidiam os sistemas de informações da CONTRATANTE, sejam elas residentes interna ou 
externamente; 

13.13.9. Circulares e comunicações internas da CONTRATANTE; 
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13.13.10. Quaisquer processos ou documentos classificados como RESTRITO ou CONFIDENCIAL pela 
CONTRATANTE; 

13.13.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, 
respeitando todos os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados, 
informações, regras de negócio, documentos, entre outros. 

13.14. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe o(s) serviço(s) contratado(s). 

13.15. A CONTRATADA deverá estar disponível para realizar reuniões periódicas com a CONTRATANTE, 
podendo esta última, em atenção a circunstâncias específicas, dispensar reuniões programadas ou 
convocar, em caso de necessidade, reuniões extraordinárias, às que um representante da CONTRATADA 
deverá comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

13.16. Comunicar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, da ocorrência de 
interrupções temporárias, totais ou parciais dos serviços programados pela CONTRATADA para efetuar 
manutenções ou reparos de ordem técnica. 

13.17. Assumir, por sua exclusiva conta, todos os custos e encargos resultantes da execução dos serviços, 
inclusive impostos, taxas, contribuições, emolumentos e suas majorações, incidentes ou que vierem a 
incidir sobre o objeto desta contratação, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, 
securitários e do seguro de acidentes de trabalho. 

13.18. Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, devidamente comprovado, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, 
ficando suspenso o pagamento da parcela impugnada e pago o valor da parte incontroversa. 

14.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA mensalmente de acordo com o Tópico 5 – Forma de Pagamento. 

14.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente Edital por meio de servidor(es) designado(s) 
e Gerente do Contrato da COGEL, de modo a garantir o seu cumprimento. 

14.4. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente Termo, toda a 
documentação referente ao mesmo. 

14.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais, 
inclusive permitir acesso aos profissionais ou representantes da CONTRATADA às dependências, aos 
equipamentos e aos sistemas de informação da CONTRATANTE relacionados à execução do(s) 
serviço(s), mas com controle e supervisão das áreas técnicas da CONTRATANTE. 

14.5.1. Disponibilizar as informações técnicas para o desenvolvimento do projeto referente à 
instalação dos acessos de dados e serviços prestados; 

14.5.2. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

14.5.3. Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução deste Contrato; 

14.5.4. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

14.6. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do Contrato. 

14.7. Aplicar as sanções conforme previsto no Contrato. 

14.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 

14.9. Realizar diligência às dependências da CONTRATADA para comprovar o cumprimento ou não das 
exigências do Contrato. 
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15. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. O prazo de contratação será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado, a critério da 
CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA, até o limite definido no inciso II do art. 57 da Lei 
8.666/93. 

16. PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, APRESENTAÇÃO DO PROJETO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

16.1. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para iniciar a prestação dos serviços, a 
partir da assinatura do Contrato. 

16.2. Para apresentação do projeto, o prazo máximo será de 15 (quinze) dias após assinatura do Contrato. 

16.3. Para instalação dos equipamentos, o prazo será de 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do 
Contrato. 

17. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

17.1. Para fins de habilitação técnica, a LICITANTE arrematante de cada lote deverá apresentar, na forma e nos 
prazos indicados no Edital, os seguintes documentos de comprovação: 

17.1.1. Ato de Autorização para prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) que atenda a 
região da Sede da CONTRATANTE, expedido pela Agencia Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL; 

17.1.2. Atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhados das cópias dos respectivos contratos, que comprovem que a LICITANTE tenha 
executado, ou esteja executando, o serviço de Circuito de Internet com proteção de ataques DoS 
e DDoS, objeto desta licitação. A PROPONENTE deverá comprovar experiência na prestação de 
serviços de implantação, operação e/ou manutenção de soluções similares em porte e 
complexidade ao objeto da licitação, que será comprovada através de atestados emitidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. Entende-se como similar, um atestado que atenda, 
no mínimo, aos itens abaixo, num mesmo projeto: 

17.1.2.1. Serviço de conexão à Internet com velocidade igual ou superior a 1,0 Gbps; 

17.1.2.2. Prazo máximo de reparo de 04 (quatro) horas a partir da abertura do chamado; 

17.1.2.3. Atendimento através de fibra óptica, com proteção em anel; 

17.1.3. Declaração da própria LICITANTE informando possuir interligação direta, através de canais 
dedicados, a, pelo menos, 03 (três) outros AS’s nacionais e a, pelo menos, 02 (dois) AS’s 
internacionais, com bandas de saída entre os AS’s (nacional e internacional) somando, pelo 
menos, 5 Gbps. O detalhamento dos circuitos deverá ser apresentado na fase de contratação, 
indicando a CONTRATADA os Circuitos de Internet que comprovem os registros desses AS’s em 
organismos nacionais e internacionais, respectivamente; 

17.1.4. A Administração se resguarda no direito de efetuar diligência junto à pessoa jurídica emissora 
dos Atestados e/ou Declaração, visando obter informação sobre o serviço prestado e cópias dos 
respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo 
declarado; 

17.1.5. No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados aqueles 
emitidos por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da LICITANTE, sua subsidiária, 
controlada ou controladora e por empresa na qual haja, pelo menos, 01 (uma) mesma pessoa 
física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da LICITANTE. 

17.2. Será admitida a participação de interessados sob a forma de consórcio, respeitando o disposto no Art. 33 
da Lei nº 8.666/93. A empresa líder do Consórcio deverá apresentar o instrumento de constituição ou de 
compromisso de constituição do Consórcio. O instrumento de constituição ou de compromisso de 
constituição do Consórcio deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

17.2.1. Indicar a líder do Consórcio, que será responsável perante à COGEL, pelo cumprimento das 
obrigações das consorciadas; 
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17.2.2. Conferir à líder amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento licitatório e 
no Contrato, quanto ao preço do serviço, dar quitação, responder administrativa e judicialmente, 
inclusive receber notificação, intimação e citação; 

17.2.3. Regular a participação de cada consorciada na execução dos serviços, bem como a participação 
percentual de cada consorciada no preço; 

17.2.4. Regular a responsabilidade de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigações 
contratuais e/ou técnicas, devendo as integrantes do Consórcio serem obrigatoriamente 
responsáveis solidárias pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes do procedimento 
licitatório e do Contrato; 

17.2.5. Compromisso tácito dos consorciados de que não terão sua constituição ou composição alteradas 
ou modificadas sem a prévia e expressa anuência da Administração, até o cumprimento do objeto 
da licitação ou enquanto perdurar o Contrato de prestação de serviço; 

17.2.6. As empresas consorciadas deverão participar de apenas um Consórcio, estendendo-se tal 
restrição às empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico (coligadas, controladas ou 
controladoras). 

17.3. Será admitida a subcontratação, não se responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso 
assumido pela CONTRATADA com a(s) SUBCONTRATADA(S). Para tanto, deverão ser respeitados os 
seguintes requisitos: 

17.3.1. Não será permitido à CONTRATADA a subcontratação dos seguintes elementos desta prestação 
de serviço: 

17.3.1.1. Circuito Físico de Comunicação Internet estabelecido entre o Roteador da COGEL e o 
Roteador da Concessionária, conforme descrito na FIGURA 01 deste Termo de 
Referência; 

17.3.1.2. Equipamentos de Comunicação a serem instalados na CONTRATANTE para a conexão 
do Circuito Físico de Comunicação Internet com o Roteador da Concessionária. 

17.3.2. Para os demais elementos, será permitida a subcontratação, mediante autorização prévia e 
expressa da CONTRATANTE. Na eventualidade de subcontratação, a mesma deverá ser 
submetida à prévia consulta e autorização escrita da CONTRATANTE, devendo 
preferencialmente serem subcontratadas micro ou pequenas empresas, em consonância à Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 128/08, sem subordinação e 
pessoalidade com a CONTRATANTE; 

17.3.3. Na hipótese de ser autorizada a subcontratação, a CONTRATADA diligenciará junto a esta, no 
sentido de serem rigorosamente cumpridas as obrigações contratuais, especialmente quanto à 
fiel e perfeita execução dos serviços subcontratados, ficando diretamente responsável, perante a 
CONTRATANTE, pelas obrigações assumidas pela SUBCONTRATADA; 

17.3.4. A CONTRATADA formalizará com a SUBCONTRATADA o instrumento contratual de 
subcontratação, o qual deverá ser submetido à apreciação da CONTRATANTE, que, caso decida 
pela aprovação, concederá autorização no “Termo de Autorização de Subcontratação”, cujo 
modelo consta no ANEXO E – Modelo de Termo de Aceitação e Autorização Expressa de 
Subcontratação. Após assinatura do Termo, serão ressaltadas à CONTRATADA as novas 
responsabilidades surgidas da admissão da nova SUBCONTRATADA, bem como a inclusão da 
SUBCONTRATADA no rol de fiscalização rotineira de contratos da COGEL; 

17.3.5. A qualquer momento, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação dos 
comprovantes dos pagamentos realizados por meio da subcontratação, bem como a 
documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica; 

17.3.6. A operacionalização da subcontratação respeitará a seguinte sequência de procedimentos: 

17.3.6.1. Solicitação escrita da CONTRATADA para o Gestor do Contrato indicando: 

17.3.6.1.1. Parcela pretendida a subcontratar e motivos para esta opção; 

17.3.6.1.2. Qualificação da prestadora de serviços que se pretende subcontratar, que 
deverá comprovar perante à CONTRATANTE que está em situação regular 
fiscal e previdenciária e que entre seus diretores ou sócios não constam 
funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado do órgão 
CONTRATANTE; 
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17.3.6.2. Avaliação preliminar de cabimento e pertinência técnica e operacional pelo Gestor do 
Contrato que: 

17.3.6.2.1. Denegará de plano o pleito quando encontre vedação contratual ou riscos 
operacionais, devolvendo o pedido à CONTRATADA, constando respectiva 
justificativa; ou 

17.3.6.2.2. Elaborará o “Termo de Aceitação e Autorização Expressa de 
Subcontratação”, submetendo-o à apreciação da CONTRATANTE; 

17.3.6.3. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos 
ou subcontratadas. 

17.4. A PROPONENTE deverá possuir, em seu quadro de funcionários, profissional de nível superior para 
supervisionar a obra com vínculo devidamente comprovado. A comprovação de vínculo deverá ser na 
assinatura do Contrato. No caso de sócio, a comprovação deverá ser através de Contrato Social. 

17.5. A PROPONENTE deverá apresentar o registro da empresa e de profissional de nível superior junto ao 
CREA. O profissional deverá estar como responsável técnico da empresa, comprovado através de certidão 
do CREA. 

17.6. A PROPONENTE deverá dispor de estrutura técnica adequada (instalações, aparelhamento e corpo 
técnico) para cumprimento do objeto desta Licitação, mediante declaração própria acompanhada da 
relação de detalhamento da sua estrutura técnica. 

17.7. Os atestados deverão ser impressos em papel timbrado, com nome e telefone de contato dos responsáveis 
pela informação atestada, não sendo aceitas declarações genéricas de catálogos, manuais de Internet, 
devendo ainda atestar a satisfação com o serviço ofertado pela LICITANTE. 

17.8. A CONTRATANTE se reserva o direito de conferir as informações prestadas pelas empresas emitentes 
dos atestados, através de consultas e visitas, bem como a disponibilidade de equipamentos solicitados 
junto à PROPONENTE. 

17.9. A PROPONENTE deverá apresentar indicação das suas instalações na cidade de Salvador – BA, 
aparelhamento e descrição nominal do pessoal técnico com as respectivas qualificações e comprovação 
de pertencer ao seu quadro de funcionários. 

18. SIGILO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

18.1. Todas as informações relativas à CONTRATANTE e constantes do cadastro da CONTRATADA deverão 
ser tratadas como confidenciais e somente poderão ser fornecidas quando solicitadas: 

18.1.1. Pela CONTRATANTE; 

18.1.2. Em decorrência de determinação judicial. 

18.2. Os conhecimentos, dados e informações de propriedade do Município, relativos a aspectos econômico-
financeiros, tecnológicos e administrativos, tais como produtos, sistemas, técnicas, estratégias, métodos 
de operação e todos e quaisquer outros, repassados por força do objeto do presente Termo de 
Referência, constituem informação privilegiada e como tal, tem caráter de confidencialidade, só 
podendo ser utilizados, exclusivamente, no cumprimento e execução das condições estabelecidas neste 
Contrato, sendo expressamente vedado à CONTRATADA: 

18.2.1. Utilizá-los para fins outros, não previstos neste Instrumento; 

18.2.2. Repassá-los a terceiros e empregados não vinculados diretamente ao objeto proposto. 

19. CONDIÇÕES GERAIS 

19.1. A CONTRATADA deverá contemplar todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do 
objeto deste Termo de Referência, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o seu pessoal, como também fardamento, transporte de 
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 
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19.2. Em caso de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, deverá ser assegurada a continuidade do 
objeto descrito no presente Termo de Referência. 

19.3. A COGEL atesta, para os devidos fins licitatórios, que as especificações técnicas contidas neste Termo de 
Referência não restringem a competitividade, conforme os pressupostos da Lei Federal 8.666/93. 

20. PROPOSTA DE MODELOS (TEMPLATES) A SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO 

20.1. Modelo de Proposta Comercial 

20.1.1.Conforme especificações constantes no ANEXO A. 

20.2. Modelo de Termo de Vistoria 

20.2.1.Conforme especificações constantes no ANEXO B. 

20.3. Modelo de Termo de Nomeação de Preposto 

20.3.1.Conforme especificações constantes no ANEXO C. 

20.4. Modelo de Termo de Confidencialidade 

20.4.1.Conforme especificações constantes no ANEXO D. 

20.5. Modelo de Termo de Aceitação e Autorização Expressa de Subcontratação 

20.5.1.Conforme especificações constantes no ANEXO E. 

 

 

 

Salvador – Bahia, 21 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Cláudio Maltez      Alexsandro Lima 
Diretor Técnico        Gerente GPLAN 
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ANEXO A 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL A SER 
APRESENTADO PELA LICITANTE ARREMATANTE, AO FINAL DA DISPUTA DE LANCES: 

Todas as folhas da proposta deverão estar numeradas no formato 001 a 999, contemplando o formato e as 

informações compreendidas no tópico MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – PREÇOS, observando: 

• O Valor do Item corresponde ao somatório dos valores dos Subitens; 

• Para cada Item, deverá ser apresentado o Valor Total do Item; 

• Somando os Valores Totais dos Itens de cada Lote, será definido o Valor Global da Proposta do Lote. 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL – PREÇOS 

INFORMAÇÕES: Local, Data e Validade da Proposta. 

 

LOTE 01 

Item Único – Valor do Serviço de Circuito de Internet para o Período Total do Contrato 

Taxa de Comunicação – 
Circuito de Comunicação 

Contagem a partir do 
Contrato Quantidade 

(Meses)* 
Preço Unitário 

Mensal 
Total 

Início Final 

1,0 Gbps (Inicial) 1˚ Mês 3˚ Mês 03 R$ R$ 

1,5 Gbps 4˚ Mês 6˚ Mês 03 R$ R$ 

2,0 Gbps 7˚ Mês 24˚ Mês 18 R$ R$ 

2,5 Gbps 25˚ Mês 33˚ Mês 09 R$ R$ 

3,0 Gbps 34˚ Mês 36˚ Mês 03 R$ R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 

* Os quantitativos aqui utilizados para a quantidade de meses representam	uma	estimativa da COGEL para o período 

de vigência do Contrato. Eles não constituem compromisso de serem efetivamente implementados, servindo apenas 

para efeito referencial no julgamento das propostas. A Taxa de Comunicação, poderá ser inferior aos quantitativos 

aqui estimados, ou até mesmo ultrapassar a projeção, desde que não seja excedida a correspondente dotação 

orçamentária global. 
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LOTE 02 

Item Único – Valor do Serviço de Circuito de Internet para o Período Total do Contrato 

Taxa de Comunicação – 
Circuito de Comunicação 

Contagem a partir do 
Contrato Quantidade 

(Meses)* 
Preço Unitário 

Mensal 
Total 

Início Final 

1,0 Gbps (Inicial) 1˚ Mês 3˚ Mês 03 R$ R$ 

1,5 Gbps 4˚ Mês 6˚ Mês 03 R$ R$ 

2,0 Gbps 7˚ Mês 24˚ Mês 18 R$ R$ 

2,5 Gbps 25˚ Mês 33˚ Mês 09 R$ R$ 

3,0 Gbps 34˚ Mês 36˚ Mês 03 R$ R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 

* Os quantitativos aqui utilizados para a quantidade de meses representam	uma	estimativa da COGEL para o período 

de vigência do Contrato. Eles não constituem compromisso de serem efetivamente implementados, servindo apenas 

para efeito referencial no julgamento das propostas. A Taxa de Comunicação, poderá ser inferior aos quantitativos 

aqui estimados, ou até mesmo ultrapassar a projeção, desde que não seja excedida a correspondente dotação 

orçamentária global. 

 

LOTE 03 

Item Único – Valor do Serviço de Circuito de Internet para o Período Total do Contrato 

Taxa de Comunicação – 
Circuito de Comunicação 

Contagem a partir do 
Contrato Quantidade 

(Meses)* 
Preço Unitário 

Mensal 
Total 

Início Final 

1,0 Gbps (Inicial) 1˚ Mês 3˚ Mês 03 R$ R$ 

1,5 Gbps 4˚ Mês 6˚ Mês 03 R$ R$ 

2,0 Gbps 7˚ Mês 24˚ Mês 18 R$ R$ 

2,5 Gbps 25˚ Mês 33˚ Mês 09 R$ R$ 

3,0 Gbps 34˚ Mês 36˚ Mês 03 R$ R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 

* Os quantitativos aqui utilizados para a quantidade de meses representam	uma	estimativa da COGEL para o período 

de vigência do Contrato. Eles não constituem compromisso de serem efetivamente implementados, servindo apenas 

para efeito referencial no julgamento das propostas. A Taxa de Comunicação, poderá ser inferior aos quantitativos 

aqui estimados, ou até mesmo ultrapassar a projeção, desde que não seja excedida a correspondente dotação 

orçamentária global. 
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ANEXO B 
 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 

 

 

A empresa (Razão Social) ____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a). _____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_____________________ e do CPF nº _______________________, DECLARA que em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico 

nº XX/2018 – Termo de Referência, tópico 4.4 – Adequação do Ambiente, efetuou visita técnica à Companhia de 

Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, para tomar conhecimento de todas as informações e condições dos 

locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta Licitação sem encontrar qualquer impedimento à 

execução dos serviços. DECLARA, também, que conhece e compreende por inteiro o teor do Edital do Pregão 

Eletrônico nº XX/2018 e seus anexos, cujo objeto é a contratação de empresa para instalação e fornecimento de 

Circuito de Internet, conforme especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos. 

 

 

Salvador – BA, ____ de _____________________ de 2018. 

 

 

 

 

_______________________________________________    _____________________________________________ 

Representante Legal – Nome Assinatura     VISTO COGEL 

Servidor: ______________________________ 

Matrícula: _______________ 
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ANEXO C 
 

 

 

 

MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO 

 

(Logomarca da empresa em papel timbrado) 

 

 

 

Em atenção ao disposto no Contrato nº ...../2018, apresentamos o(a) Senhor(a) ___________________________________ 

portador(a) do RG nº ___________________, inscrito no CPF/MF nº _______________________, como representante desta 

empresa, com poderes para responder, perante à Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, pela 

instalação e fornecimento de Circuito de Internet, cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, bem 

como, para receber as instruções dadas ou formalizadas por escrito e/ou e-mail pelo representante da COGEL. 

 

 

Salvador – BA, _____ de ______________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(NOME, IDENTIDADE E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA) 
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ANEXO D 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

ANEXO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A COMPANHIA DE GOVERNANÇA 

ELETRÔNICA DE SALVADOR – COGEL, E 

A EMPRESA ................................................... 

(Pregão Eletrônico nº XX/2018 – 
Processo PR-SEMGE 2550/2017) 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, empresa de economia mista, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.003.007/0001-34, com sede e foro nesta cidade do Salvador, 
Estado da Bahia, na Rua Macapá, 271, Ondina, CEP: 40.170-150, representada por 
___________________________________ adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro 

lado, ___________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, doravante 
designada simplesmente CONTRATADA, representada por ____________________________, inscrito(a) 
no CPF/MF sob nº __________________________, resolvem, com arrimo nas normas pertinentes da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis, e sempre que em conjunto referidas 
como PARTES para efeitos deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, doravante denominado 
simplesmente TERMO, e, 

CONSIDERANDO que, em razão do atendimento à exigência do Contrato Nº ___________/2018, celebrado entre a 
CONTRATADA e a Prefeitura Municipal de Salvador – PMS, doravante denominado CONTRATO, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para prestação do serviço continuado de solução de conexão de trânsito 

à Internet, através de interface Gigabit Ethernet, para acesso ao backbone Internet público com proteção de 
ataques DoS e DDoS, mediante condições estabelecidas pela CONTRATANTE; 

CONSIDERANDO que o presente TERMO vem para regular o uso dos dados, regras de negócio, documentos, 
informações, sejam elas escritas ou verbais ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, 

entre outras, doravante denominadas simplesmente de INFORMAÇÕES, que a CONTRATADA tiver acesso em 
virtude da execução contratual; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil, penal 
e administrativa, conforme tipificado no art.325 do Decreto – Lei 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro), sobre 
todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE de que a CONTRATADA tomar conhecimento em 

razão da execução do CONTRATO, respeitando todos os critérios estabelecidos aplicáveis às INFORMAÇÕES; 

A CONTRATANTE estabelece o presente TERMO mediante as cláusulas e condições a seguir: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste TERMO é prover a necessária e adequada proteção às INFORMAÇÕES da CONTRATANTE, 
principalmente aquelas classificadas como CONFIDENCIAIS, exemplificadas no item 13.13 do Termo de 
Referência – anexo do Edital, em razão da execução do CONTRATO celebrado entre as PARTES. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

a) As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a todas e 
quaisquer INFORMAÇÕES reveladas pela CONTRATANTE. 

b) A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade com relação a todas 
e quaisquer INFORMAÇÕES que venham a ser fornecidas pela CONTRATANTE, a partir da data de 
assinatura deste TERMO, devendo ser tratadas como INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, salvo 
aquelas prévia e formalmente classificadas com tratamento diferenciado pela CONTRATANTE. 

c) A CONTRATADA se obriga a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese 
alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, empregados e/ou 
prepostos faça uso das INFORMAÇÕES da CONTRATANTE. 

d) A CONTRATANTE, com base nos princípios instituídos na Segurança da Informação, zelará para 
que as INFORMAÇÕES que receber e tiver conhecimento sejam tratadas conforme a natureza de 
classificação informada pela CONTRATADA. 

e) A CONTRATANTE pode, sem aviso prévio, restringir ou bloquear o acesso a Web Sites, serviços da 
Internet ou download de arquivos e examinar o conteúdo das mensagens de correio eletrônico, 
arquivos em computadores, cache de navegadores Web, bookmarks, histórico de sites visitados, 
configurações dos softwares e outras informações armazenadas ou transmitidas pelos seus 
computadores. 

f) A CONTRATADA obriga-se a preservar o sigilo das senhas das contas dos usuários, não as ceder, 
nem facilitar a sua descoberta, sob qualquer pretexto, bem como não utilizar contas e senhas 
pertencentes a outros servidores. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS LIMITAÇÕES DA CONFIDENCIALIDADE 

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que: 

a) Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação ou após a revelação, exceto 
se isso ocorrer em decorrência de ato ou omissão das PARTES; 

b) Tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO; 

c) Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente 
até a extensão de tais ordens, desde que as PARTES cumpram qualquer medida de proteção 
pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, 
dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar 
cabíveis. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 

a) A CONTRATADA se compromete a utilizar as INFORMAÇÕES reveladas exclusivamente para os 
propósitos da execução do CONTRATO. 

b) A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer cópia das INFORMAÇÕES sem o 
consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE. 

• O consentimento mencionado na alínea “b”, entretanto, será dispensado para cópias, 
reproduções ou duplicações para uso interno das PARTES. 

c) A CONTRATADA se compromete a cientificar seus diretores, empregados e/ou prepostos da 
existência deste TERMO e da natureza confidencial das INFORMAÇÕES da CONTRATANTE. 
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d) A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias à proteção das INFORMAÇÕES da 
CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente 
autorizado por escrito pela CONTRATANTE. 

e) Cada PARTE permanecerá como única proprietária de todas e quaisquer INFORMAÇÕES 
eventualmente reveladas à outra parte em função da execução do CONTRATO. 

f) O presente TERMO não implica a concessão, pela parte reveladora à parte receptora, de nenhuma 
licença ou qualquer outro direito, explícito ou implícito, em relação a qualquer direito de patente, 
direito de edição ou qualquer outro direito relativo à propriedade intelectual. 

g) Os produtos gerados na execução do CONTRATO, bem como as INFORMAÇÕES repassadas à 
CONTRATADA, são única e exclusiva propriedade intelectual da CONTRATANTE. 

h) A CONTRATADA firmará acordos por escrito com cada um de seus empregados e consultores 
ligados direta ou indiretamente ao CONTRATO, cujos termos sejam suficientes a garantir o 
cumprimento de todas as disposições do presente instrumento, entregando uma via à 
CONTRATANTE. 

i) A CONTRATADA obriga-se a não tomar qualquer medida com vistas a obter, para si ou para 
terceiros, os direitos de propriedade intelectual relativos aos produtos gerados e às INFORMAÇÕES 
que venham a ser reveladas durante a execução do CONTRATO. 

j) A CONTRATADA se compromete a envidar todos os esforços para preservar a confidencialidade 
das informações, adotando práticas de trabalho seguras quanto ao manuseio, armazenamento, 
transporte, impressão, transmissão e, quando for o caso, destruição de informações pertencentes à 
CONTRATANTE. 

k) A CONTRATADA se compromete a estar engajada na promoção de Segurança da Informação, 
incorporando as suas recomendações às atividades diárias do trabalho. 

l) A CONTRATADA se compromete a notificar à Área de Segurança da Informação da 
CONTRATANTE, em caso de divulgação ou suspeita de divulgação, acidental ou intencional, de 
informações pertencentes à CONTRATANTE, bem como a descoberta de fragilidades de sistemas 
ou processos que possam propiciar a quebra de confidencialidade, disponibilidade ou integridade 
das informações. 

CLÁUSULA QUINTA – DO RETORNO DE INFORMAÇÕES 

Todas as INFORMAÇÕES reveladas pelas PARTES permanecerão como propriedade exclusiva da parte 

reveladora, devendo a esta retornar imediatamente assim que por ela requerido, bem como todas e quaisquer 
cópias eventualmente existentes. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua 
assinatura, até 05 (cinco) anos após o término do Contrato, e persiste após o término da atividade, mudança 
de função ou de encerramento do vínculo empregatício com a empresa. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de 
penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, 

podendo até culminar na rescisão do CONTRATO firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, 
estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela 
CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais 

serão apuradas em regular processo administrativo ou judicial. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Este TERMO constitui vínculo indissociável ao CONTRATO, que é parte independente e regulatória 
deste instrumento. 

b) O presente TERMO constitui acordo entre as PARTES, relativamente ao tratamento de 
INFORMAÇÕES, principalmente às CONFIDENCIAIS, aplicando-se a todos e quaisquer acordos 
futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas 
PARTES em ações feitas direta ou indiretamente. 

c) Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste TERMO ou quanto à execução das 
obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, solucionarão as 
PARTES tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da equidade, da razoabilidade, 
da economicidade, da boa-fé, e, as preencherão com estipulações que deverão corresponder e 
resguardar as INFORMAÇÕES da CONTRATANTE. 

d) O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa 
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais 
conexos relativos à confidencialidade de INFORMAÇÕES. 

e) A omissão ou tolerância das PARTES, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas 
neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

A CONTRATANTE elege o foro de Salvador – BA, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, é assinado o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, 
pela CONTRATADA, sendo em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito. 

 

 

Salvador – BA, ____ de _________________________ de 2018. 

 

 

 

_________________________________________________ 

(Nome do Representante) 

(Razão Social da CONTRATADA) 
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ANEXO E 
 

 

TERMO DE ACEITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SUBCONTRATAÇÃO 

 

 

 

A Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, empresa de economia mista, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 15.003.007/0001-34, com sede e foro nesta cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Macapá, 271, 

Ondina, representada pelo seu Presidente, ____________________________, nos termos das normas constantes da Lei 

Federal nº 8.666/93, e conforme as disposições contidas no Processo Licitatório PR-SEMGE 2550/2017, Pregão 

Eletrônico ___/2018, item 17.3 do Termo de Referência, anexo ao edital de licitação, vem, por meio deste, conforme 

requerimento apresentado pela CONTRATADA, no dia ___ de _______ de 2018, AUTORIZAR a subcontratação dos 

serviços à empresa ______________________________________, conforme segue: 

[DETALHAMENTO	DA	CONTRATADA	ACERCA	DO(S)	SERVIÇO(S)	A	SER(EM)	SUBCONTRATADO(S)]	

 

 
Salvador – BA, ____ de ________________________ de 2018. 

 
 
 
 

 
 
 

____________________________________________ 
Presidente 

COGEL 
 


