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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

1.1 Este documento foi elaborado com base nas normas legais em vigor, constituindo peça 

integrante e inseparável do procedimento licitatório, visando viabilizar a contratação de 

empresa especializada de prestação de serviços de acesso à internet através de link dedicado 

e link banda larga por parte da Administração Pública Municipal.  

 

2. DO OBJETO: 

2.1. O presente termo de referência tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA 

PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PA, de acordo com as especificações e 

quantidades constantes no Anexo I deste Termo, para atender às necessidades dos órgãos da 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré de acordo com as normas e diretrizes abaixo 

estabelecidas.  

 

3. JUSTIFICATIVA:  

3.1. Considerando as justificativas apresentadas nas solicitações encaminhadas pelas 

Secretarias Municipais, e ainda, considerando a necessidade premente da Administração 

Pública dá continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da 

Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da 

administração pública. 

3.2. A presente aquisição se justifica face ao interesse público, cujos serviços de acesso à 

internet através de link dedicado e link banda larga solicitados são essenciais para dar 

eficiência e agilidade nos serviços da Administração Pública, pelo período de 12 (doze) meses, 

para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais, vem promover 

processo licitatório nos termos da legislação vigente a fim de contratar empresa para a 

execução dos serviços. 

3.3. A Lei 8.666 /1993 e suas alterações posteriores ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI 

da Constituição Federal, estabelece norma gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a contratação de serviços e compras, locações no âmbito da esfera municipal e 

outros. 

3.4. A  licitação como  expressa o artigo 2º  da  Lei  de Licitações  destina-se  a garantir a 

observância do  princípio constitucional  da  isonomia,  a seleção  da proposta  mais vantajosa 

para a Administração e a promoção do  desenvolvimento  nacional sustentável  e será 
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processada e julgada em  estrita conformidade  com  os  princípios constitucionais  e  

administrativos,  a exemplo da legalidade e da vinculação  ao instrumento convocatório,  do 

julgamento  objetivo e dos  que  lhes  são  correlatos. Na Lei Geral do Pregão (Lei nº 

10.520/02) se exige que na fase preparatória do pregão deverá se basear na justificativa da 

necessidade de contratação pela autoridade competente. 

3.5. O acesso à rede mundial de computadores (internet) é imprescindível para o 

desenvolvimento das atividades diárias da prefeitura e de todos os órgãos ligados a gestão 

pública municipal.  Para prestar um serviço de qualidade e com a eficiência e eficácia 

necessário a gestão municipal necessita contratar um serviço de internet adequado a demanda 

de cada secretaria haja visto que o número de pontos e a quantidade de megas altera de uma 

para a outra dependendo das atividades desenvolvimento, possibilitando um melhor 

desempenho das suas atividades. 

3.6. A presente solicitação de contratação de empresa de internet através de link dedicado e 

link banda larga tem por justificativa melhorar a qualidade dos serviços que são prestados pelo 

poder municipal e deixar a execução das atividades diárias mais eficientes e eficazes para o 

bom andamento das atividades executadas pelas Secretarias e Fundos Municipais de Vigia de 

Nazaré. 

3.7. Esse cenário contempla o fato de que a Internet exerce papel preponderante para que a 

Prefeitura consiga satisfazer, com efetividade, sua missão institucional fornecendo diversos 

serviços, dentre eles: Informações, Serviços On Line, Acesso a Internet em todas as Unidades 

Administrativas Municipais, Consulta de Processos, Licitações, Área de Servidor/Intranet, 

Acessos aos Sistemas e outros. 

3.8. A presente solicitação de contratação de empresa de internet via fibra óptica tem por 

justificativa melhorar a qualidade dos serviços que são prestados pelo poder municipal e deixar 

a execução das atividades diárias mais eficientes e eficazes com implantação da tecnologia via 

fibra óptica. 

3.9. Sugerimos a realização de procedimento licitatório na forma registro de preços com o 

objetivo de formalizar Ata de Registro de Preços, para que não seja necessário realizar-se 

outro processo licitatório para contratação deste serviço quando precisarmos do referido 

serviço para novas demandas que estão pretensas a surgir. Vale lembrar que a opção pela 

adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta licitação, deve-se ao fato de este 

sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um 

procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos para 

contratação de serviços, reduzindo a quantidade de licitações, propiciando e facilitando um 

maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, 

enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano em Ata para 

quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, entre 

outras vantagens. Assim, buscamos enquadramento no Decreto nº 7892/13, artigo 3º, inciso III: 

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá 

ser adotado nas seguintes hipóteses: IV – quando, 

pela natureza do objeto, não for possível definir 
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previamente o quantitativo a ser demandado pela 

administração”. 

3.10. Sistema de Registro de Preços pode ser adotado tanto nas contratações para aquisição 

de bens ou produtos, como para a prestação de serviços, desde que o objeto se enquadre em 

uma das hipóteses previstas no art. 3º do Dec. nº 7.892/2013: necessidade de contratações 

frequentes; aquisição de bens com previsão de entregas parceladas; contratação de serviços 

remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; aquisição de bens ou a 

contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de 

governo; ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração.  

3.11. O regulamento determina que as licitações para registro de preços podem ser realizadas 

nas modalidades concorrência e pregão. Como o objeto se enquadra em objeto de natureza 

comum, ou seja, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado (conforme dispõe a Lei nº 

10.520/2002), o objeto pode ser licitado, pela SRP visto que de adequa às hipóteses previstas 

no referido artigo 3º. 

3.12. O SRP, segundo Marçal Justen Filho1 , “apresenta diversas virtudes, propiciando a 

redução de formalidades e a obtenção de ganhos econômicos para a Administração Pública”. 

Tal o é que, diante de situação que se amolde às hipóteses previstas no art. 3º do 

Regulamento, a adoção do Sistema de Registro de Preços constitui-se em verdadeira 

obrigação para o gestor, devendo apresentar justificativa em caso de não adoção. 

3.13.  Jair Eduardo Santana2 nos lembra que a estabilização da moeda brasileira e a quase 

ausência de inflação são fatores que possibilitaram ser o SRP um sucesso. Nas décadas de 80 

e 90, com a inflação chegando à casa do terceiro dígito e os preços sendo reajustados 

diariamente, seria inimaginável a possibilidade de qualquer fornecedor manter seus preços 

congelados por até mais de um ano. Num cenário desses era extremamente complicado 

realizar um planejamento de contratações de médio e/ou longo prazo. 

 

3.14. ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/PMVN. 

 
3.14.1. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de 

Saúde, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

 4. DO QUANTITATIVO, DESCRIÇÃO E DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

4.1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
PMVN 

QUANT. 
SEMED 

QUANT. 
SEMMA 

QUANT. 
SEMSA 

QUANT. 
SEMTAS 
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1 
LINK DE INTERNET 
DEDICADO VIA 
FIBRA ÓPTICA 

MBPS/ANUAL  2.472 804 300 1896 1908 

QUANTIDADE TOTAL: 7.380 

 

4.2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.2.1. O Link Dedicado via fibra óptica deve ser entregue no Ponto determinado pela 

administração municipal. 

4.3. Características Mínimas solicitadas: 

4.3.1. Garantia de conexão 24 horas por dia e 7 dias por semana;  

4.3.2. Garantia total do serviço contratado  

4.3.3. Velocidade do Link de conexão com a Internet de no mínimo 300Mbps  

4.3.4. Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente da 

Prefeitura (Manhã: 8h às 11h30min – Tarde: 14 às 17h30min) com prazo máximo de 04 

horas para solução de problemas, após a abertura do chamado técnico;  

4.3.5. Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em contato 

com a Prefeitura para fins de análise do problema em no máximo 45 minutos;  

4.3.6. A empresa deverá possuir outorga da ANATEL para explorar os Serviços  

4.3.7. A taxa de transmissão deverá sempre estar disponível na totalidade do fluxo contratado  

4.3.8. A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as 

dependências da Prefeitura até a conexão à infraestrutura de comunicação da 

Contratada,  

4.3.9. A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento e instalação dos materiais e 

equipamentos necessários à prestação do serviço.  

4.3.10. Após a implantação do link, solicitações de instalação, retirada e alteração de 

características físicas já existentes, incluindo as configurações em equipamentos de 

comunicação de dados decorrentes dessas mudanças, dar-se-ão através de solicitações 

formais por parte do Contratante, sendo que estas solicitações deverão ser executadas 

pela Contratada em, no máximo, 30 (trinta)dias.  

4.3.11. Após o início oficial de operação do link contratado, quaisquer demandas de 

configuração em equipamento de comunicação de dados, não decorrentes de solicitações 

descritas na subcláusula anterior, deverão ser realizadas pela Contratada em, no 

máximo, 24 (vinte e quatro) horas;  

4.3.12. A contratada se responsabilizará por eventuais adaptações nas instalações físicas nas 

dependências do contratante, assim como a infraestrutura externa, para a implantação 

dos serviços contratados (passagem de cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação 

de tomadas etc). 

4.3.13. A Contratada deverá monitorar e supervisionar os links da sua malha principal 

(backbone), diagnosticando e solucionando falhas mesmo antes do desencadeamento da 

notificação pelo cliente. Ficará, a Contratada, encarregada de prestar esclarecimentos a 

Contratante, sobre os itens supracitados, sempre que este julgar necessário 
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4.3.14. • A Contratada, sempre que necessitar realizar manutenções preventiva ou de 

ampliação em sua estrutura (Links de Acesso, substituição de meio físico, dentre outros), 

que possam acarretar a paralisação ou baixa de performance na comunicação do Link 

Central e/ou Unidades Remotas, deverá comunicar a Contratante com no mínimo 05 

(cinco) dias de antecedência. 

4.3.15. A Contratada se responsabiliza pela substituição dos equipamentos em caso de defeitos 

(queima por descarga elétrica, superaquecimento, falha do equipamento). A substituição 

deverá ser feita em no máximo 2 (duas) horas após aberto o chamado. 

4.3.16. Os equipamentos, necessários à interligação das redes, serão fornecidos pela 

Contratada.  

4.3.17.  Contratada deverá fornecer um número de telefone para Suporte Técnico de 

Emergência – 24 horas (fora do horário de expediente, finais de semana e feriados), para 

casos de pane ou defeito nos equipamentos que provoquem a paralisação do serviço. 

4.3.18. Em caso de indisponibilidade dos links causada por defeitos nos materiais, rompimento, 

defeitos em fusões ou outros problemas de natureza física, os links afetados deverão ser 

restabelecidos em, no máximo, 4 (quatro) horas; 

4.3.19. Durante e vigência do contrato, deverá ser disponibilizado um número de telefone que 

possibilite um atendimento de 24 (vinte e quatro) horas/dia, 7 (sete) dias por semana, 

para eventuais chamados técnicos. Este número atuará como central de atendimento das 

ocorrências do serviço; as ligações para ele efetuadas. Se necessário, a prefeitura abrirá 

as ocorrências diretamente com o consultor responsável a ser designado pela 

CONTRATADA. Para cada ocorrência de serviço, a licitante deverá disponibilizar um 

identificador único (número de chamado) para facilidade no acompanhamento das 

soluções; 

4.3.20. A abertura dos chamados técnicos poderá ser efetuada por toda a Equipe de 

TI(Tecnologia e Informação) e o seu fechamento ficará condicionado ao aceite daquele 

departamento; 

4.4. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

4.4.1. O serviço prestado deverá ter sua qualidade medida mensalmente, para fins de 

pagamento, por meio dos seguintes critérios:  

4.4.2. Disponibilidade do link de comunicação de dados conforme critérios estabelecidos;  

4.4.3. Latência, Tempo de Resposta, Taxa de erro e perda de pacotes, de acordo com critérios 

estabelecidos.  

4.4.4. Disponibilidade da Central de Atendimento conforme períodos e horários exigidos;  

4.4.5. Agilidade, cortesia e presteza no atendimento do suporte técnico;  

4.4.6. Eficiência das soluções definitivas apresentadas;  

4.4.7. Nenhuma penalidade aplicada à Contratada no período;  

4.4.8. Atendimento às demais exigências contratuais 

4.5. INOPERÂNCIA:  
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4.5.1. Tempo de inoperância: Será considerado como tempo de inoperância a partir da 

abertura do chamado técnico com a contratada até o restabelecimento do link às 

condições normais de operação, computado em minutos.  

4.5.2. Quando da ocorrência de inoperância e a responsabilidade for da contratada, será 

considerada a contagem de inoperância no período de 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, todos os dias do ano. A contagem da inoperância será sempre a partir do 

primeiro minuto do primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do último dia do 

mês, incorrendo em penalidade.  

4.5.3. Tempo TOTAL de inoperância: É a soma dos tempos de inoperância no intervalo de 

um mês, por link, acumulados em minutos. A contagem total da inoperância será sempre 

a partir do primeiro minuto do primeiro dia de cada mês até as vinte e quatro horas do 

último dia do mês.  

4.5.4. O tempo total de inoperância máximo permitido será de 259 minutos por ano. 

 

5. DA ENTREGA DO OBJETO: 

5.1.  A entrega do serviço será realizada na forma do contrato a ser pactuado, de acordo com 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré e/ou Fundos Municipais. 

 
5.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
Autoridade Superior, até 05 (cinco) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega 
estipulado. 
 

6. DO PAGAMENTO:  

6.1. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após o recebimento do serviço com a 

apresentação e o ateste da nota fiscal/fatura, na forma contratual. 

6.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA se encontrar 

adimplente com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal; 

6.3. O pagamento será realizado, após a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes 

documentos: 

6.3.1. Nota Fiscal devidamente preenchida; 

6.3.2. Indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor da 

prestação do serviço; 

6.3.3. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.1. Entregar o serviço dentro das quantidades, qualidade, local, prazos especificados e nas 

especificações técnicas constantes neste Termo de Referência;  
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7.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Vigia de 

Nazaré, estando incluídos no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como 

tributos e outras; 

7.3. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do representante da 

Administração, inerentes ao objeto da contratação; 

7.4. Comunicar as Secretarias, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade 

de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

7.5. Substituir todo ou em parte e às suas expensas, objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular do serviço ou 

desconformes com as especificações;  

7.6. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré ou terceiros; 

7.7. Emitir fatura no valor pactuado, apresentando-a a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 

para ateste e pagamento. 

7.8. Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que todas 

as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão 

de responsabilidade da contratada; 

7.9. Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;  

7.10. O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-

se-á como infração contratual;  

7.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;  

7.12. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados 

por escrito;  

7.13. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 

compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 

previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento 

necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo;  

7.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, 

consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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8.1. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA; 
8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como, atestar na Nota Fiscal a 
efetiva execução do objeto; 
8.3. Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as 
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, 
nocivo ou prejudicial à saúde dos servidores; 
8.4. Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos 
do objeto contratado, ou rejeitá-lo;  
8.5. Receber provisória ou definitivamente o objeto; 
8.6. Fornecer à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do contrato; 
8.7. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis. 
 

9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

9.1. A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, 

pertencente ao quadro funcional da Prefeitura e devidamente designado para tal fim.  

9.2. O (a) servidor (a) designado (a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto e apresentará à CONTRATANTE, relatório comunicando qualquer 

inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto 

acerca do serviço prestado; 

9.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da Empresa 

Contratada. 

9.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 

também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 

9.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato; 

9.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das 

especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 

9.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais 

condições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

9.8. O fiscal poderá suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de 

inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela 

fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no cumprimento do objeto do contrato; 

9.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não infrinja 

nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações 

quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais; 

9.10 A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no 

Contrato. 

 

10. DA GARANTIA: 
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10.1.  O prazo de garantia dos serviços deverá estar expresso na proposta de preços da (s) 

licitante (s); 

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

11.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de sua assinatura. Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme 

as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao 

disposto no Art. 57 da Lei Nº 8.666 de 1993. Contudo, a publicação do referido extrato na 

Imprensa Oficial nos termos do Art. 61, Parágrafo Único da lei de licitações, será condição 

indispensável para sua eficácia. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a 

Administração poderá, desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as 

seguintes sanções: 

12.2. Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do Contratado sobre o 

descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das 

necessárias medidas de correção; 

12.3. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a)                0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor dos itens solicitados e não entregues; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

c)         20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos 

ou fora das especificações contratadas; 

12.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 

7º Da Lei nº 10.520/2002;  

12.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública Estadual pelos 

prejuízos resultantes de sua ação ou omissão. 

 

13. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

13.1.  Menor Preço por item. 
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14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

14.1.  Fundamenta-se esta aquisição na lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892 de 

23/01/2013 e Decreto nº 8.250 de 23/05/2014, e alterações posteriores. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

15.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/PA o direito de, no interesse 

da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;  

15.2. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré não será, em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;  

15.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

 

Vigia de Nazaré, 03 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Ana Rita Barros Almeida 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Dec. 006 de 0101/2021 

 

 

 

 

 
Mariane do Socorro Moraes Pereira 

Secretária Municipal de Trabalho e 
Assistência Social 

Decreto nº:011/2021 
 

 

Josicléa Barata Pinheiro Palheta 
Secretária Municipal de Educação 

Dec. 001 de 01/01/2021 
 

Patrícia do Socorro Soeiro Feitosa 
Secretaria Municipal de Saúde 

Dec. nº 009 de 01/01/2021 
 

 

 
 
 
 

Maria Lucilene Nogueira Palheta 
Secretária Municipal de Governo e Articulação Institucional 

Decreto nº 002-2021 
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QUANTITATIVO POR SECRETARIA 

SECRETARIAS ADMINISTAÇÃO 
QUANT. MBPS 

(ANUAL) 
QUANT. MBPS 

(MENSAL) 

CULTURA 396 33 

SEFIN 252 21 

SEMTRANSP 144 12 

SEMAD 348 29 

SEPLAN 204 17 

SEINFRA 300 25 

GABINETE 192 16 

SEGOV 240 20 

SECRETARIA DE PESCA 396 33 

TOTAL 2.472 206 

     

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
QUANT. MBPS 

(ANUAL) 
QUANT. MBPS 

(MENSAL) 

SEMED 600 42 

ESCOLA (AEE) 204 25 

TOTAL 804 67 

   
 

     

SECRETARIAS MEIO AMBIENTE 
QUANT. MBPS 

(ANUAL) 
QUANT. MBPS 

(MENSAL) 

SEMMA 300 25 

TOTAL 300 25 

   
 

     

SECRETARIAS SAÚDE 
QUANT. MBPS 

(ANUAL) 
QUANT. MBPS 

(MENSAL) 

SEMSA 696 58 

SAMU 120 10 

POSTO VILA NOVA 120 10 

POSTO DO PORTO SALVO 120 10 

POSTO DO SOL NASCENTE 120 10 

POSTO DO ARAPIRANGA 120 10 

HOSPITAL TOLOSA 120 10 

POSTO DO NOVO HORIZONTE 120 10 

POSTO DA CASTANHEIRA  120 10 
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POSTO DO MACAPÁ DA BARRETA 120 10 

POSTO DE SANTA ROSA 120 10 

 TOTAL 1896 158 

   
 

     

SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
QUANT. MBPS 

(ANUAL) 
QUANT. MBPS 

(MENSAL) 

SEMTAS / NAF / GABINETE 408 34 

CONSELHOTUTELAR / CMAS / 
CMDCA 

396 33 

CRAS SOL NASCENTE 204 17 

CRAS / CREAS / VILA NOVA 204 17 

PLATAFORMA MAIS BRASIL 492 41 

IDENTIDADE 204 17 

TOTAL 1908 159 

TOTAL GERAL  7.380 615 
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