SMP (Serviço Móvel Pessoal)
OBJETO: SMP (serviço móvel pessoal)
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:
1.2. A especificações tem por objeto prestar informações e estabelecer as
características técnicas e requisitos mínimos necessários para apresentação de
proposta de serviço de telefonia móvel.
1.3. O sistema de comunicação móvel deverá estar enquadrado nas
características abaixo:
1.3.1. Tecnologia Digital GSM ou 3G;
1.3.2. SMP (Serviço Móvel Pessoal).
2. DOS SERVIÇOS
2.2. O sistema de comunicação móvel deverá estar apto a prestar os serviços
abaixo:
2.2.1. No sistema de telefonia celular a minutagem/mês total contratada deve ser
compartilhada por todas as linhas com detalhamento do consumo mensal que
deverá ser enviado separadamente para controle da Prefeitura.
2.2.2. Recursos adicionais que deverão estar inclusos nos serviços prestados:
a) Envio de mensagens de texto;
b) Serviço de caixa postal; e,
c) Permitir ao usuário de aparelho com linha telefônica habilitada receber e
originar chamadas telefônicas para qualquer outro usuário do SMP, SMC, SME
ou telefonia fixa.
2.3. Os serviços deverão ser prestados durante 24 (vinte e quatro) horas por dia,
07 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do termo de
contrato.
2.4. Sempre que solicitado pela Prefeitura, os números dos telefones deverão
ser modificados, sem cobrança de taxas ou tarifas adicionais.
2.5. As ligações entre os aparelhos pertencentes ao Plano Corporativo
contratado são de valor intragrupo zero, para uso ILIMITADO, para as chamadas
originadas dentro da área de registro (014).
2.6. Havendo excedentes em relação aos quantitativos dos serviços previstos
neste projeto básico, os valores poderão ser diferenciados, devendo neste caso
a empresa apresentar em sua proposta os valores unitários que serão cobrados
dos serviços excedentes, sendo que a não apresentação na proposta do preço
de tarifação para serviços excedentes significa que os valores cobrados pelos
serviços excedentes serão os mesmos da proposta.
2.7. No caso de acréscimos dos quantitativos inicialmente contratados, nos
limites definidos pelo § 1° artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, os eventuais adendos
também deverão manter os valores iniciais de tarifação apresentados na
proposta inicial, inclusive quanto aos valores excedentes.
2.8. A empresa contratada assegurará e disponibilizará a Prefeitura de
BARBOSA/SP, sistema de gestão e gerenciamento da comunicação móvel via
web e atendimento via telefone de forma a possibilitar o acompanhamento do
uso de cada celular, bem como definir perfis de uso, controlando os horários para
originar chamadas e o consumo de cada celular.

2.9. A empresa contratada deverá oferecer serviço de internet com franquia
mensal de dados de no mínimo 1 GB, sem cobrança de Megabytes excedentes,
para as linhas dos aparelhos tipo “smartphone”. O Pacote de Dados deverá ter
velocidade nominal de 1 Mbps e a empresa contratada deverá garantir no
mínimo 10% da velocidade nominal contratada, exceto quanto aos excedentes.
2.10. A empresa contratada assegurará a portabilidade numérica de linhas de
telefonia móvel existente na PREFEITURA caso esta ache necessário. Ficará a
critério da PREFEITURA a manutenção de alguns ou de todos os números
habilitados atualmente.
2.11. A empresa contratada assegurará a PREFEITURA DE BARBOSA-SP o
repasse dos descontos porventura disponibilizados ao mercado, para clientes de
perfil e porte similar ao da PREFEITURA, mediante solicitação expressa desta,
sempre que esses forem mais vantajosos do que o Plano de Serviços constantes
no contrato, desde que devidamente homologados pela ANATEL.
2.12. A empresa contratada prestará todas as informações necessárias sobre as
linhas, contas, plano, quando solicitadas pela PREFEITURA através do gestor
do contrato. As informações serão prestadas através de funcionário ou preposto
credenciado pela operadora, nos prazos e normas estabelecidos pela ANATEL.
2.13. Qualquer transtorno técnico, modificativo ou administrativo acidental, ou
decorrente de caso fortuito ou de força maior na prestação dos serviços, deverá
ser comunicado e justificado a PREFEITURA DE BARBOSA-SP dentro dos
prazos e normas estabelecidos pela ANATEL. A empresa contratada será
responsável pela regularização.
2.14. A empresa contratada não poderá alterar ou modificar os serviços e
números sem antes comunicar a PREFEITURA DE BARBOSA-SP, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
2.15. Para os itens que compreendem os tipos de ligações VC2 e VC3 poderá
haver a subcontratação pela licitante vencedora, que deverá disponibilizar
através do sistema de gestão a possibilidade da escolha da operadora a ser
utilizada nas ligações nas modalidades desses itens. Os quantitativos expressos
2.16. Nos itens na planilha com os tipos de ligações VC2 e VC3 representam
estimativas de utilização e poderão sofrer alterações na execução do contrato.
2.17. A empresa a ser contratada deverá ter uma cobertura de no mínimo 70%,
tanto no município quanto no estado, sendo que esta exigência poderá ser
averiguada pelo Pregoeiro no site da ANATEL no dia estipulado para a abertura
das propostas das empresas participantes do certame.
3. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
3.2. A habilitação das linhas e chips e o consequente início da prestação dos
serviços contratados deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, podendo ser prorrogados por mais 15 dias mediante justificativa,
contados a partir da data de entrega dos Chips e caso a Prefeitura solicite a
portabilidade das linhas o prazo será 41 o mínimo previsto pela ANATEL.
4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.2. O contrato terá vigência por doze (12) meses, iniciando-se a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARBOSA-SP, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e legislações
posteriores.

5. O PERFIL E QUANTIDADE OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL (SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) REGIDO PELA
ANATEL.
5.2. O Perfil de trafego e quantitativo deverá ser considerado conforme Tabela 4
- Anexo VIII.

