
PREGÃO PRESENCIAL No 050/2018 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO 

 

“TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL” 

1 – DO OBJETO: 

Contratação de serviços de telefonia móvel celular, no sistema digital pós-pago com cobertura 3G e 

homologado pela ANATEL, e fornecimento em comodato de aparelhos celulares. 

2 – DAS DEFINIÇÕES: 

Para efeito deste Projeto Básico, em se tratando de Serviço Móvel Pessoal – SMP devem ser consideradas 

algumas definições importantes, tais quais: 

2.1 – ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações – entidade integrante da Administração Pública Federal 

indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de 

órgão regulador das telecomunicações. 

2.2 – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – entende-se por serviço de telecomunicações aquele que por meio de 

transmissão de voz e de outros sinais, destina-se a comunicação entre pontos fixos determinados, situados em 

áreas locais distintas no território nacional, dentro das regiões definidas no Plano Geral de Outorga. 

2.3 – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – empresa que detém a concessão para prestar serviço 

pessoal em uma determinada área de concessão. 

2.4 – SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – entende-se como sendo o serviço de telecomunicações terrestre, aberto a 

correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular, interconectado à rede 

pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis e veiculares de uso individual. 

2.5 – TÉCNICA CELULAR – técnica que consiste em dividir uma área geográfica em sub-áreas, denominadas 

células, atribuindo-se a cada célula uma frequência ou grupos de frequências, permitindo-se a sua reutilização 

em outras células. 

2.6 – INTERCONEXÃO – é a ligação entre redes de Concessionárias de STP e de empresa Exploradora de Troncos 

interestaduais e internacionais com o fim de cursar o tráfego entre suas redes, para realizar a comunicação 

entre usuários. 

2.7 – ÁREA DE CONCESSÃO – área geográfica delimitada pelo Ministério de Comunicações, na qual a 

concessionária de SMP deve explorar o serviço, nos termos do contrato de concessão, observando a 

regulamentação pertinente. 

2.8 – ÁREA DE CONTROLE – área geográfica em que o SMP é controlado por uma determinada central de 

computação e controle. 



2.9 – ÁREA DE COBERTURA – área geográfica em que uma Estação Móvel pode ser atendida pelo equipamento 

de uma estação rádio base. 

2.10 – ÁREA DE LOCALIZAÇÃO – área na qual uma estação móvel pode movimentar-se sem ser necessária a 

utilização dos registros de localização, podendo conter uma ou várias áreas de cobertura. 

2.11 – ÁREA DE REGISTRO – área de localização na qual uma estação móvel é registrada por ocasião de sua 

habilitação no SMP. 

2.12 – ÁREA DE SERVIÇO – conjunto de Áreas de cobertura, podendo conter uma ou várias Áreas de Controle, 

em que Estações Móveis têm acesso ao SMP e na qual uma Estação Móvel pode ser acessada, sem 

conhecimento prévio de sua exata localização, inclusive por um usuário do Serviço Telefônico Público. 

2.13 – ESTAÇÃO RADIOBASE – estação fixa de SMP usada para radiocomunicação com estações móveis. 

2.14 – ESTAÇÃO MÓVEL – estação de serviço móvel pessoal que pode operar quando em movimento ou 

estacionada em lugar não especificado. 

2.15 – ESTAÇÃO MÓVEL LOCAL – estação móvel que se encontra em sua área de Registro. 

2.16 – ESTAÇÃO MÓVEL VISITANTE – estação móvel que se encontra em área de Registro distinta aquela a que 

pertence. 

2.17 – PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação de serviço quanto ao seu 

acesso, manutenção do direito de uso, utilização de serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as 

tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e critério de aplicação. 

2.18 – PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e não 

discriminatória a todos os Usuários ou interessados no SMP. 

2.19 – ASSINANTE, VISITANTE – assinante responsável pela estação móvel visitante. 

2.20 – CENTRAL DE COMUTAÇÃO E CONTROLE (CCC) – conjunto de equipamentos destinados a controlar o 

sistema que executa o SMP a rede pública de telecomunicações ou a qualquer outra rede de telecomunicações, 

na forma da regulamentação vigente. 

2.21 – PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal estimado, em minutos, de ligações 

telefônicas efetuadas, em função do horário e das localidades de destino de maior ocorrência. 

2.22 – USUÁRIO – pessoa que se utiliza do serviço móvel independentemente de assinatura ou inscrição junto à 

prestadora do serviço celular. 

3 – DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

3.1 – A empresa contratada deverá executar o Serviço Móvel Pessoal –SMP, na Área de Concessão da 

Contratada, sistema digital pós-pago, dentro dos critérios definidos pela ANATEL e linhas de dados, conforme a 

seguir: 

- 70 linhas, contemplando as tarifações VC1, VC2, VC3, DSL1, DSL2, sendo todas de móvel-móvel e móvel-fixo, 

para todas operadoras de abrangência nacional (local e LDN), com fornecimento imediato. 



- 32 linhas de dados, com os respectivos aparelhos, que devem ser entregues conforme necessidade e 

solicitação da contratante. 

- Até 25 linhas pacote de dados 3 GB de internet 

-Até 7 linhas pacote de dados 5 GB de internet 

- As linhas deverão ser fornecidas utilizando o código de área do município (55); 

-- Chamadas intragrupo gratuitas, para todas as linhas contratadas; 

3.2 – A homologação das linhas deverá ser executada em aparelhos da empresa contratada na forma de 

comodato, sem nenhum custo adicional. 

3.3 – A empresa contratada deverá fornecer equipamentos do tipo Aparelho Celular, conforme especificações 

abaixo: 

3.3.1 - 38 unidades de aparelho celular, conforme segue: 

 Compatível com a tecnologia 3G; 

 Tela com resolução mínima de 320x240 pixels; 

 Conexão Bluetooth; 

 Processador de no mínimo 245 MHz; 

 Câmera fotográfica de no mínimo 3 MP;  

 Conexão Wi-Fi; 

3.3.2 – Até 32 unidades de aparelho celular tipo SMARTPHONE, se for solicitada linha de dados, conforme 

segue: 

 Compatível com a tecnologia 3G; 

 Tela com resolução mínima de 320 x 480 pixels;  

 Teclado Qwerty (podendo ser virtual); 

 Conexão Bluetooth; 

 Processador de no mínimo 800 MHz; 

 Câmera fotográfica de no mínimo 3 MP; 

 Compatível com envio e recebimento de e-mail e SMS; 

 Conexão Wi-Fi 

4 – DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO: 



4.1 – A licitante deverá apresentar cobertura de sinal 3G na área urbana do Município de no mínimo 80%, 

comprovada através de mapas ou indicativos de locais, no ato de abertura das propostas. 

4.2 – Todas as linhas indicadas deverão ser homologadas, pela empresa contratada, em aparelhos com 

características mínimas descritas no item 3.3 deste Projeto Básico. 

4.2.1 – A marca e o modelo dos aparelhos indicados pela licitante deverão ser especificados na proposta de 

preços e atender as características mínimas constantes no edital. 

4.2.2 – A empresa vencedora do certame deverá entregar ao MUNICÍPIO, juntamente com os aparelhos 

celulares o seguinte Kit básico: 

- 01 (uma) bateria; 

- 01 (um) cartão chip SIM ; 

- 01 (uma) fonte de alimentação; 

- 01 (um) cabo USB; 

- 01 (um) cartão de memória micros com no mínimo 2GB (apenas se o aparelho não tiver esta capacidade de 

memória interna); 

- manuais de operação em português; 

- cabos e fones de ouvido. 

4.2.3- A contratada entregará ao MUNICÍPIO, os aparelhos. Bem como homologará as linhas telefônicas, sem 

nenhum custo a título de aquisição, habilitação ou taxa de serviço para ativação dos mesmos, efetuando o 

serviço de portabilidade numérica, referente aos números das linhas existentes. 

4.2.4 – A contratada deverá possibilitar aos usuários de telefone celular do MUNICÍPIO, na condição de 

assinante – viajante, receber a prestação do serviço móvel em redes de outras prestadoras de serviço, 

sujeitando-se, nesta hipótese, às condições de tarifas e preços, bem como, ainda, às condições técnicas e 

operacionais por elas estabelecidas, de acordo com a regulamentação vigente, responsabilizando-se por todas 

as despesas pelo uso do sistema móvel celular em ¨roaming”, que poderão ser incluídas na conta de serviços 

que emitir: 

a – o roaming a que refere o item anterior deverá ocorrer de forma automática, sem interveniência do usuário 

e sem custo para o recebimento de chamadas em todo território nacional; 

b – a empresa deverá apresentar relação dos países amigos ligados à empresa contratada, para acesso a 

roaming internacional. 

4.2.5- Deverá ser fornecido pacote de dados para uso nos smartphones, para até 32 das linhas contratadas, 

com a franquia mensal solicitada, sendo que ao ultrapassar o limite a velocidade poderá apenas ser reduzida, 

sem cobrança de excedente. 

4.2.6- A empresa contratada obriga-se a cumprir e executar os serviços SMP, de acordo com as regras 

estabelecidas pela ANATEL.  



4.2.7 – Havendo prorrogação do período de vigência do contrato o Município poderá solicitar a troca dos 

aparelhos, objeto deste Termo de Referência, por outros tecnologicamente atualizados ou se apresentar 

defeito de fabricação a troca deverá ser imediata. Não ocorrendo a solicitação pelo Município a empresa 

contratada deverá, obrigatoriamente, substituir os aparelhos a cada 24 meses. 

4.2.8 – O especificado no subitem acima não se aplica aos danos causados por mau uso do aparelho, ficando a 

cargo do contratante o ônus do Conserto. 

4.2.9 – Para a aplicação do subitem acima, será estabelecido, ao MUNICÍPIO, termo de responsabilidade 

quanto aos aparelhos sob sua guarda. 

5 – DA HABILITAÇÃO E ENTREGA DOS APARELHOS: 

5.1 – A habilitação da linha e entrega dos aparelhos deverá acontecer no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, a 

contar da assinatura do contrato pelo MUNICÍPIO. 

6 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DE VALORES:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT UNITÁRIO VALOR 

1.  ASSINATURA Unidade 70 R$ 7,00 R$ 490,00 

2.  TARIFA ZERO Unidade 70 R$ 7,00 R$ 490,00 

3.  VC1 Mesma Operadora Minuto 3500 R$ 0,30 R$ 1.050,00 

4.  VC1 Móvel Fixo Minuto 3500 R$ 0,30 R$ 1.050,00 

5.  VC1 Móvel Outras Minuto 3500 R$ 0,30 R$ 1.050,00 

6.  VC2 Mesma Operadora Minuto 700 R$ 0,60 R$ 420,00 

7.  VC2 Móvel Fixo Minuto 700 R$ 0,90 R$ 630,00 

8.  VC2 Móvel Outras Minuto 700 R$ 1,20 R$ 840,00 

9.  VC3 Mesma Operadora Minuto 350 R$ 0,60 R$ 210,00 

10.  VC3 Móvel Fixo Minuto 350 R$ 0,90 R$ 315,00 

11.  VC3 Móvel Outras Minuto 350 R$ 1,20 R$ 420,00 

12.  AD1 – dentro do Estado Minuto 1000 R$ 0,10 R$ 100,00 

13.  AD 2 – Outros Estados Minuto 1000 R$ 0,10 R$ 100,00 

14.  Deslocamento (DSL1)Dentro RS Minuto 1000 R$ 0,10 R$ 100,00 

15.  Deslocamento (DSL2)Outros Estados Minuto 1000 R$ 0,10 R$ 100,00 

16.  Serviços de Mensagens (torpedos SMS) Unidade 1000 R$ 0,30 R$ 300,00 

17.  Para linhas com 3GB de internet Unidade 25 R$ 54,90 R$ 1.372,50 

18.  Para linhas com 5GB de internet Unidade 7 R$ 79,90 R$ 559,30 

 Valor Mensal R$ 9.596,80 

 Valor Anual R$ 115.161,60 

 

7 – DO PAGAMENTO: 

7.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de nota fiscal de serviços/fatura, 

discriminando os serviços efetivamente executados, subsequente em que foram prestados os serviços, a qual 

deverá ser atestado pelo usuário contendo a discriminação de valores de cada linha telefônica móvel, emitida 

pela prestadora no mês. 



7.2 – Os valores estabelecidos poderão ser reajustáveis de acordo com as definições estabelecidas pela 

ANATEL. 

8 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

8.1 – Caberá à empresa, além do cumprimento às disposições da Lei nº9.472/97, do contrato de 

concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços 

a serem prestados: 

a – responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços; 

b – responder pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Órgão Contratante; 

c – arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos 

durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do MUNICÍPIO; 

d – responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem 

como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 

ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados; 

e – zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

f – prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, norma e legislação; 

g – implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de forma a obter operação correta e 

eficaz; 

h – prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 

i – designar um funcionário da empresa para ser o responsável direto pelas contas deste contrato, 

disponibilizando contato direto entre o representante do Município e da empresa; 

j – atender prontamente quaisquer exigências do representante do MUNICÍPIO, inerentes ao objeto deste 

Projeto Básico; 

k – fornecer, na forma solicitada pelo MUNICÍPIO, o demonstrativo de utilização dos serviços, por linha 

telefônica; 

l – comunicar ao MUNICÍPIO, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

m – manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação; 

n – assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez os seus empregados 

não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO; 



o – assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da PREFEITURA 

MUNICIPAL; 

p – assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a serviços 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

q – assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais; 

r  - executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom 

desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da 

contratante, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem prestados; 

s – controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 

t – assumir as responsabilidades por clonagens, em que por ventura venham a ser identificadas nas linhas 

homologadas, sem nenhum prejuízo ao MUNICÍPIO; 

u – Providenciar, no prazo de até 24(vinte e quatro) horas, os serviços referentes a bloqueio e permuta de 

número, sem qualquer ônus extra para o MUNICÍPIO; 

9 – DA VIGÊNCIA: 

9.1 – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos de legislação 

vigente. 


