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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 
 

 
 

POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE DADOS COM 
DUPLA ABORDAGEM E FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA 
INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DO POLO.  

TERMO DE REFERÊNCIA 
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1.OBJETIVO 

O presente Termo de Referência tem como o objetivo a contração de empresa 
especializada para prestação de serviço de comunicação de dados e 
fornecimento de internet dedicada, para nossas unidades. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A nova contratação visa atender nossas demandas administrativas, bem como 
os diversos sistemas corporativos, sistemas de segurança e telefonia, 
imprescindível para a agilidade dos sistemas utilizados nas unidades. 

Neste contexto, levamos em conta o crescimento exponencial dos ecossistemas 
do Polo, uso de diversas ferramentas web, compartilhamento de arquivos na 
nuvem e globalização do uso do WI-FI para rotinas dos funcionários. 

Desta forma, é necessária a ampliação das velocidades do nosso link de 
comunicação de dados e a internet para a eficiência e qualidade na prestação 
de serviço no local.  

A informação é um dos principais ativos das organizações e instituições, 
tratando-se de um elemento fundamental para a tomada de decisões em todos 
os níveis, sendo determinante para a gestão. Nesse sentido, todos os 
funcionários precisam ter acesso rápido a tais informações e sistemas ágeis. 

As constantes incorporações de sistemas web em nosso dia a dia, leva a 
necessidade de continuidade dessa prestação de serviços para atender a 
demanda tecnológica, e que diminua os riscos de falha na comunicação dos 
dados. 

Inseridos dentro de um contexto muito dinâmico de evolução constante de 
tecnologia, em um curto intervalo de tempo, o link atual se tornou obsoleto a tal 
ponto de não suportar o aumento do tráfego de internet e dados ao crescente 
número de novos usuários e a novos sistemas implantados. 

Atualmente, no que tange a disponibilização da comunicação de dados e internet 
em localidades distintas, não se resume apenas na implantação de recursos 
tecnológicos, mas sim a todo um processo de gerenciamento da performance 
dos sistemas e da sua velocidade dos dados acessados por estes utilizadores. 
A solução a ser adquirida tem como objetivo prover um serviço com melhor 
experiencia na velocidade de acesso as informações aos nossos públicos 
internos e clientes, através da melhoria da rede, entretanto com toda a 
segurança e controle sobre os acessos realizados na rede corporativa, 
considerando a necessária proteção e responsabilidade sobre conteúdo 
acessado pelos usuários  e monitorar os eventos de atividade do link , através 
de dashboards em tempo real. 
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Ampliar e investir nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) é visto, 
hoje, como tarefa primordial, para que haja o aumento de eficiência na prestação 
de serviços aos funcionários e clientes. 

3.DOS SERVIÇOS 

 

LOTE 01 - LAN DO LAN – INTRA LAN 

ITEM VELOCIDADE UNIDADE 
01 1.050MBPS BASE ADMISTRATIVA (LINK PRINCIPAL) 
02 500MBPS SESC POCONÉ (NÓ 1) 
03 500MBPS HOTEL SESC PORTO CERCADO (NÓ 2) 
04 50 MBPS SESC SERRA AZUL (NÓ 3) 

 

LOTE 02- INTERNET DEDICADA COM IP PRIVADO 

ITEM VELOCIDADE UNIDADE 
01 600 MBPS BASE ADMISTRATIVA 

 

4. DOS DETALHES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

A interligação das unidades Base Administrativa, Sesc Poconé e Hotel Sesc 
Porto Cercado deverá ter como link principal o uso de cabo em fibra óptica, 
partindo inicialmente do nó principal (Base Administrativa) para as unidades, 
atendendo as necessidades de Dados, Voz e  Vídeo, usando o protocolo TCP/IP 
(LAN to LAN - Intra LAN). 

A interligação da unidade Sesc Serra Azul,  deverá ter como link principal link a 
comunicação por rádio 5.8Ghz, devido a região está localizada na zona rural, 
este nó deve partir inicialmente do nó principal (Base Administrativa) para a 
unidade, atendendo as necessidades de Dados, Voz e  Vídeo, usando o 
protocolo MPLS ou LAN to Lan – Intra Lan. 

A Internet Dedicada com IP Privado deverá ser disponibilizada para conexão 
direta na porta do nosso comutador ou firewall, não tendo restrições ou bloqueio 
na navegação, respeitando os seguintes tempos nos saltos, 22 a 86 ms 
(milissegundos) de mínima e máxima. 

Não será permitido a interceptação dos dados da CONTRATANTE pela 
CONTRATADA em hipótese alguma, visando a segurança e confiabilidade das 
informações que utilizam esse serviço; 

A  nova rede deverá ser de dupla abordagem ou redundância da comunicação 
de dados entre as unidades Sesc Poconé e Hotel Sesc Porto Cercado, poderá 
ser utilizando qualquer  outro meio de comunicação de dados, desde que não 
utilize a mesma infraestrutura física do link principal e/ou a mesma trajetória 
física. Será aceito como redundância a velocidade de  20 (vinte) por cento ou 
velocidade superior do  link principal, exceto a unidade Sesc Serra Azul. 
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Link de dados principal 
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5. CRONOGRAMA 

 

O prazo máximo para a entrega dos serviços deverá ser de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir do recebimento da assinatura do contrato.  

ITEM DESCRIÇÃO DIAS 

1 Vistoria técnica 1 

2 Entrega da proposta financeira e planilha quantitativo 
dos materiais para conclusão do projeto. 

2 

3 Serviço de lançamento e instalação da rede de fibra 
óptica entre as unidades. 

54 

4 Teste de latência na rede entre as unidades 2 

5 Recebimento e aceite  1 

Total 60 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A CONTRATADA para prestação de serviço deverá apresentar funções 
pertinente e compatível com a características do objeto;  

A empresa licitante deverá apresentar obrigatoriamente, como requisito de 
habilitação, qualificação para comprovar sua capacidade técnica por meio de 
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante emitido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado(com firma reconhecida e pessoa 
competente para assinatura), em que comprove às parcelas de maior relevância 
do objeto deste presente termo de referência. 

Comprovar que dispõe em seu quadro de pessoal (comprovar pelos meios legais 
e formas de contratação permitidas em lei, tais como: sócio por contrato social, 
funcionário por CTPS, etc) que possui profissional da área de engenharia ou 
técnico, devidamente registrado em seu respectivo Conselho de Classe 
(comprovado), com capacidade técnica para executar o Estudo e 
Dimensionamento do Local onde cada link ficará alocado. 

 

7. NORMAS TÉCNICAS A SEREM SEGUIDAS 

De forma a garantir a aderência aos padrões brasileiros e internacionais técnicos 
e de segurança nos serviços prestados, deverão estar em conformidade com as 
normas vigentes, com suas respectivas alterações, atualizações e 
procedimentos, relacionadas abaixo: 

ANSI/TIA-568-C.0: Regulamentam o planejamento, instalação e testes de um 
sistema de cabeamento estruturado para suportar independentemente 
doprovedor e sem conhecimento prévio, os serviços e dispositivos de 
telecomunicações que serão instalados durante a vida útil do edifício; 
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ANSI/EIA/TIA-606-A: “Administration Standard for the Telecommunications 
Commercial Building”, que instrui como nomear, marcar e administrar os 
componentes de um sistema de Cabeamento Estruturado; 

ABNT NBR ISO/IEC-17799: estabelece as diretrizes e princípios gerais para 
iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de segurança da informação 
em uma organização; 

A empresa deverá estar em conformidade com a resolução da Anatel nº 242, de 
30 de novembro de 2000, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
que garantem conformidade de funcionamento no Brasil através de processo de 
Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações para uso no 
território nacional. 

 

7. DA VISTORIA 

As empresas interessadas serão facultadas a realização de visita às 
dependências das unidades a serem atendidas para esclarecimentos de dúvidas 
relacionadas ao projeto, bem como para verificar todas as informações relativas 
à sua descrição; 

A visita poderá ser agendada pelo e-mail sesc.ti@sescpantanal.com.br; 

A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento das características 
técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar; 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos 
em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger 
o interesse do Polo Socioambiental Sesc Pantanal. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o 
cumprimento das seguintes obrigações: 

Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da 
proposta; 

Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; 

Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus 
funcionários/técnicos, por este constituído; 

Prestar esclarecimento por ocasião, relativos ao projeto juntos aos setores de 
auditoria, caso seja necessário; 

Arcar com os custos de todo o material necessário à implantação da rede; 
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Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e 
padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE, no que se refere a prejuízos causados por erros; 

Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos necessários; 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em meio digital –, 
assinados pelos autores devidamente assinados; 

A CONTRATADA deverá estar apta a implantar os respectivos serviços nas 
unidades descritas neste Termo de Referência localizado nas unidades: Base 
Administrativa, Hotel Sesc Porto Cercado, Centro de Atividade de Poconé e 

Parque Sesc Serra Azul; 
 
Será de responsabilidade da contratada fornecer todos os equipamentos e meios 
necessários à plena prestação dos serviços com qualidade; 
 
Disponibilizar serviços de assistência técnica qualificada, relativos à prestação 
do serviço objeto desse instrumento sem ônus cumprindo o SLA constante neste 
Termo de Referência; 
 
O atendimento para realização dos serviços, no caso de inoperância, a 
contratada deverá disponibilizado uma equipe 24 horas x 7 dias por semana com 
prazo para solucionar o problema conforme tabela, a partir da abertura do 
chamado; 
 
Em caso de inoperância do link principal, a CONTRATADA deverá fornecer uma 
redundância da comunicação de dados para as unidades Base Administrativa, 
Sesc Poconé e Hotel Sesc Porto cercado, com velocidade a 20 (vinte) por cento 
da capacidade de operação do link principal, até o seu restabelecimento total; 
 
Manter a serviço com nível de qualidade aceitável a banda contratada , levando 
em consideração que os saltos entre o nó principal e as unidades Sesc Poconé 
e Hotel Sesc Porto cercado , não poderá ultrapassar a latência de 10 
milissegundos  na média geral; já na unidade Sesc Serra Azul não poderá 
ultrapassar a latência entre o nó principal Base Administrativa e a unidade em 
20 milissegundos; 
 
Fornecer uma ferramenta para gerenciamento WEB para monitoramento do link, 
inclusive um sistema de alerta via e-mail e/ou mensagem quando houver 
inoperância ou falhas; 
 
 



 

Sesc | Serviço Social do Comércio | Estância Ecológica Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande/MT  CEP 78.125.044  TEL 65 3688 2041 

 

 
 
 
Incorporar junto a solução apresentada um canal direto para eventual suporte 
técnico, para abertura de chamados via internet ou telefone; 
 
Todos os chamados abertos serão referentes as atividades relacionadas aos 
serviços prestados, englobando, configuração, recuperação, alteração e 
remoção de equipamentos, configuração de roteadores, roteamento de 
endereçamento IPs da nossa rede corporativa, implantação de QoS (Quality-of-
Service) e outros protocolos que necessitarem de prioridade na comunicação; 
 

Qualquer infraestrutura física necessária após para implantação de melhoria na 
rede  é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 
 
A CONTRATADA tem a total responsabilidade na implantação da rede, desde a 
concepção da infraestrutura e fornecimento de equipamentos de comutação; 
 
A velocidade da banda deverá estar sempre disponível na totalidade do descrito 
no contrato; 
 
Faz parte da prestação do serviço, além da porta de interconexão de forma 
dedicada, o transporte de sinal até o datacenter de cada unidade, ou seja, 

instalação de cabos, roteadores, fibras ópticas, rádios e outros equipamentos 
necessários à prestação dos serviços; 
 
A contratada deverá fornecer caso houver indisponibilidade dos serviços um 
segundo link com menor capacidade para prover a comunicação das unidades, 
até o restabelecimento do link principal; 

 
Deverá atender às Normas Técnicas Brasileiras e Regulamentações da Anatel, 
quando esses não forem descritos neste termo; 
 
Está em dia com todos impostos federais e estaduais relacionado a operação de 
sua atividade; 
 

Na necessidade de instalação de equipamentos dentro das instalações da 
CONTRATANTE de propriedade da CONTRATADA a mesma é responsável 
pela atualização e manutenção de tais; 
 
Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas 
decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por 
força de Lei, ligadas ao cumprimento do exigido neste termo de referência; 
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Fornecimento dos módulos Gbic 1000Mbps SFP, compatível com a velocidade 
e distância contratada do link de dados e internet; 
 
Manter atualizados endereço e telefone para contato, informando à contratante 
eventuais mudanças; 
 
Realização das rotas caso a CONTRATANTE julgar necessário para que todas 
as redes se comuniquem entre si. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cabe à CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações: 

Disponibilizar um técnico do SETTEC para o acompanhamento da visita técnica 
no local para esclarecimento de dúvidas; 

Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA, que seja relevante e necessários;  

Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços 
correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência;  

Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à 
segurança, na necessidade de realizar algum serviço dentro de uma das 
unidades;  

Certificar as Notas Fiscais emitidas, quando atendidas as condições pactuadas 
e enviá-las para pagamento. 

 

10. DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

Sempre que se exigir, a comunicação entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA deverá ser formal, considerando-se como documentos formais, 
a comunicação por correio eletrônico. (sesc.ti@sescpantanal.com.br) 

 

11. PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em parcelas mensais pela prestação de serviços do 
mês. As notas fiscais deverão ser encaminhadas separadas por unidades em 
seus respectivos CNPJ.O crédito será em conta corrente até o 10º (décimo) dia 
útil após os recebimentos das NFs e nome nominal da CONTRATADA. 

 

12. DAS SANÇÕES 

As sanções por descumprimento de cláusulas deste Termo de Referência 
serão inscritas em termo de contrato. 
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13. DO SLA  (Service Level Agreement) 

Após a abertura de chamado a CONTRATADA deverá atender os seguintes 
prazos que ocasione falhas no link principal e substituição de equipamentos de 
sua responsabilidade: 

 

 

 
 

NÍVEL 

 
TEMPO DE 

ATENDIMENTO 
DO SUPORTE 

 
TEMPO PARA 
RESPOSTA 

DO 
DIAGNÓSTICO 

TEMPO PARA 
SOLUÇÃO 

DEFINITIVA  
DO  

PROBLEMA 
 

A 
 

 
Até 15 minutos 

 
Até 30 minutos 

 
Até 4 horas 

 
 

B 
 

 
Até 15 minutos 

 
Até 2 horas 

 
Até 6 horas 

 
 

C 
 

Até 15 minutos 
 

Até 8 horas 
 

Até 1 dia 
 

 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá manter o serviço por 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias ou 366 (trezentos e sessenta e seis) por ano, 07 (sete) dias por semana, 24 
horas por dia e prover alta disponibilidade; 

 

 
(A) 

EMERGENCIAL 
 

São consideradas como “Emergência” todas as falhas 
cujas consequências tenham impactos sobre os serviços, 
o tráfego, a tarifação e/ou recursos de manutenção que 
exigem ação corretiva imediata (independente da hora, do 
dia ou do dia da semana).  
 

 
(B) 

ALTA 
PRIORIDADE 

 
 

Problemas que não prejudicam significativamente o 
funcionamento dos serviços. São problemas graves ou 
perturbações que afetam um determinado ponto, sendo 
necessário análise técnica. Exemplo: Degradação da 
performance. 
 

 
(C) 

CONSULTA 
 

Consulta geral e problemas secundários que têm um 
efeito pequeno na funcionalidade dos serviços. Exemplo: 
Questionamentos operacionais. 
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Na realização de manutenção preventiva crítica, que possa ocasionar 
inoperância no serviço, é necessário a comunicação nos canais de atendimentos 
do Setor de Tecnologia em no mínimo 72 horas; já em caso de manutenção 
periódica programada  a comunicação poderá ser realizada em 120 horas. 

A CONTRATADA só poderá iniciar a cobrança após todos os testes necessários 
forem realizados em conjunto com o Setor de Tecnologia, posterior a isso será 
emitido pela CONTRATANTE O aceite. A data de testes não poderá ultrapassar 
30 (trinta dias) corridos após a liberação para realização dos testes pela 
CONTRATADA; 

A CONTRATADA deve-se responsabilizar-se pelos danos causados ao 
CONTRATANTE, ao ANUENTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do CONTRATO; 

A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo mau funcionamento de 
quaisquer equipamentos em comodato, caso haja necessidade de substituição 
o valor não poderá ser cobrado neste contrato; 

A CONTRATADA deve-se responsabilizar-se pela qualidade dos serviços 
prestados, bem como pela assunção de todas as obrigações sociais, civis, 
fiscais, tributárias e trabalhistas decorrentes da execução dos trabalhos sob sua 
responsabilidade, inclusive as contribuições para a Previdência Social e as 
demais despesas diretas e indiretas, necessárias à execução total para 
prestação dos serviços referente este objeto; 

A redundância deverá ser utilizada sempre na falha ou inoperância do link 
principal de forma automática, porém é necessário que a CONTRATADA informe 
a CONTRATATE; 

14. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E VISTORIA TÉCNICA 

A proposta vencedora dos lances deverá conter além da qualificação completa, 
todos os serviços com respectivos descritivos de forma inequívoca contendo  os 
valores devidamente ajustados. A comprovação da qualificação técnica o não 
cumprimento deste item poderá acarretar a desclassificação da licitante no 
certame licitatório; 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 
realizar vistoria nas instalações nas unidades, acompanhado por funcionário 
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, 
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone de contato 
constante neste Edital, podendo sua realização ser comprovada por: 

 Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para 
execução do objeto ou que realizou vistoria no local, ou caso opte por não 
a realizar, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por 
este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com o Sesc, na 
forma do modelo em anexo. 
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 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura 
da sessão pública. 

 

15. DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato para execução dos serviços será de 24 
meses a contar da data do aceite pelo Setor de Tecnologia, podendo ser 
prorrogado, por igual período ou fração, por interesse das Partes. 

 

16. DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou 
inadequada, a subcontratação total, assim como o descumprimento dos prazos 
e das condições estipulados para os serviços objeto deste Contrato implicarão, 
conforme o caso, a aplicação das seguintes penalidades:  

I. advertência;  

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial injustificada;  

III. rescisão unilateral do Contrato, na hipótese de ocorrer o previsto nos 
incisos II e II;  

IV. multa de 100% (cem por cento) do valor total atualizado do Contrato, sem 
prejuízo de pagar outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de 
responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar ao CONTRATANTE, 
no caso de rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADO, sem justa 
causa. 

Para a aplicação das penalidades aqui previstas, o CONTRATADO será 
notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, 
contados a partir da notificação. 

17. USO DA INFRAESTRUTURA LOCAL 

Na unidade Sesc Serra Azul e Hotel Sesc Porto Cercado, a CONTRATADA 
poderá utilizar a torre de comunicação já existente para prover a conectividade, 
ficando sob sua responsabilidade a manutenção dos recursos e sistemas 
relacionados ao link contratado.  

18. DENÚNCIA E/OU DISTRATO 

O acionamento da redundância deverá ser de forma automática, ao detectar a 
falha no link principal, devendo isso ser registrado no sistema para consulta da 
CONTRATANTE o tempo que ficou sem o link principal. 
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19. DAS LOCALIDADES 

Os endereços das unidades estão descritos abaixo: 

Base Administrativa 

Avenida Filinto Muller, número 218, Jardim Aeroporto, CEP: 78.125.044 Várzea 
Grande – Mato Grosso 

Sesc Poconé 

Avenida Generoso Ponce de Arruda, S/N, Centro, CEP: 78.175.000, Poconé 
Grande – Mato Grosso 

Hotel Sesc Porto Cercado 

Rodovia MT-370, KM 43,zona rural Porto Cercado, CEP: 78.175.000, Poconé 
Grande – Mato Grosso 

Sesc Serra Azul 

Zona Rural do Munícipio de Rosário Oeste, CEP: 78.470-000, Rosário Oeste – 
MT. 
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