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 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, através da Comissão Central Permanente de Licitação 
– COMPEL, constituída pela Portaria n.º 304/2019, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO, 
tipo menor preço, autorizada no processo n.º 10620/2019 - SEMGE, e de acordo com as 
condições estabelecidas neste edital, aprovado pelo Parecer Jurídico da RPGMS, de n.º 
042/2020. 
 
O Pregão será realizado em sessão pública, por meio dos recursos da tecnologia da informação - 
INTERNET, utilizando-se, para tanto, de métodos de autenticação de acesso e recursos de 
criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco 

do Brasil, sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei Municipal nº 6.148/02, Lei nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014 (ME e EPP), Decretos Municipais nºs 13.724/02 (alterado pelo Dec. nº 
15.814/2005), 15.611/05 (alterado pelo Dec. nº 20.200/2009), 15.814/05, 
15.984/05 e 24.900/2014 (alterado pelo Decreto nº 25.696/14), aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na 
sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber. 

2. OBJETO 
 

2.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação, na modalidade de Registro de 
Preços, de empresas especializadas para prestação de Serviços de Comunicação 
de Dados, através de tecnologia IP, nas modalidades de LINKS MPLS (Multi 
Protocol Label Switching), definidos pela RFC 4363, com topologia Full Mesh, 
LINKS IP DEDICADO via Internet, e Serviços de Acesso à Internet temporário, 
objetivando a interligação das redes locais de computadores das unidades da 
Prefeitura Municipal do Salvador – PMS e às infraestruturas de eventos à rede 
local da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, 
contemplando, de forma contínua, suporte à infraestrutura corporativa de 
comunicação de dados, voz e vídeo, com solução de segurança da informação, 
solução de rede wireless, além de serviços de operação, gerenciamento, 
manutenção e suporte técnico, conforme as especificações técnicas, cronogramas e 
condições contidas nos Anexos I e XI deste edital. 

 
2.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a 

firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de 
licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4.º do art. 15 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
2.3 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

licitacoes-e e as especificações constantes deste edital, prevalecerão às últimas. 
 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

3.1 Recebimento das propostas a partir das 08h00min do dia       18/02/2020.                               

3.2 Abertura das propostas                                           19/02/2020 às 09:00 horas. 

3.3 Início da sessão de disputa de preços              19/02/2020 às 10:00 horas. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.4 O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites 
para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o inicio 
da disputa. 

3.5 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
4. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 
4.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE. 
 
4.2 São participantes os seguintes órgãos: 

 
- Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador - ARSAL 
- Casa Civil 
- Defesa Civil de Salvador - CODESAL 
- Fundação Cidade Mãe – FCM 
- Fundação Gregório de Matos – FGM 
- FMLF – Fundação Mario Leal 
- Gabinete do Prefeiro - GABP 
- Gabinete do Vice-Prefeito - GABVP 
- Guarda Civil Municipal - GCM 
- Procuradoria Geral do Município do Salvador - PGMS 
- Secretaria Cidade Sustentável e Inovação – SECIS 
- Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM   
- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT 
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR 
- Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer – SEMTEL 
- Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ 
- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas – SEINFRA 
- Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade – SEMAN 
- Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE 
- Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB  
- Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEMOP 
- Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPRE 
- Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR  
- Secretaria Municipal de Educação - SMED  
- Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
- Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude – SPMJ 
- Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador – SUCOP 
- Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR 

 
5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1 Fica facultado ao Município do Salvador, permitir a utilização da Ata de Registro, 
durante a sua vigência, pelos órgãos e entidades da Administração Pública, desde 
que devidamente justificado. (Decreto Municipal nº 24.900/2014, alterado pelo 
Decreto Municipal nº 25.692/2014) 

5.1.1 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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6.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação ocorrerão pela dotação 
orçamentária dos órgãos relacionados no item 4.2 do Edital, para o presente 
exercício, devidamente ajustadas nas dotações do exercício subseqüente. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a 
todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado. 

7.2 Será permitida a participação de empresas em consórcio, desde que o faturamento 
siga a exigência contida no subitem 23.12 do Termo de Referência. 

7.3 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento 
diferenciado e favorecido em licitações previsto na Lei Complementar nº 123/06, 
desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo 
quarto do seu artigo terceiro. 

7.3.1 As empresas enquadradas nesta situação deverão apresentar a declaração de 
ME ou EPP – Anexo IV deste Edital. 

7.2.2 Não basta o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte para gozar do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 
123/2006. É necessário cumulativamente que a MPE/EPP não incida em 
nenhuma das vedações legais (artigo 3°, parágrafo 4°). 

7.4 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 
Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer 
órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 
8.666/93; 

b) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 
8.666/93. 

8. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

8.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com 
firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 
todos os demais atos e operações no sistema licitacoes-e do Banco do Brasil S/A. 

8.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico 
deverão dispor de chave de identificação, senha pessoal e intransferível, obtidas junto 
às agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País. 

8.3 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 

8.4 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 
utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado. 
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8.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

8.7 Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar a 
expressão “Empresa de Pequeno Porte” ou sua abreviação “EPP”, à sua firma ou 
denominação, conforme o caso. 

8.7.1 Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados 
acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu 
cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco do Brasil S/A. 

9. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

9.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar da Comissão Central Permanente de Licitação 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

9.2 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser protocolados na 
recepção da COMPEL/GEMAP, sito à Av. Vale dos Barris, nº 125 – Barris, Salvador, 
Bahia, ou encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o endereço 

compel.semge@gmail.com. 

9.3 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 
 
9.4 Caberá à Comissão Central Permanente de Licitação decidir sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

9.6 As consultas serão respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no 

campo “mensagens”, no link correspondente a este Edital. 

10. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

10.1 Caberá à interessada em participar do Pregão, na forma eletrônica, remeter, no prazo 
estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, quando 
for exigido neste edital, também os seus anexos. 

10.2 Caberá à licitante acompanhar no sistema eletrônico do Banco do Brasil, todas as 
fases externas do pregão - da disponibilização até a sua adjudicação, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens e atos do Pregoeiro registrados no sistema eletrônico, bem 
como pela sua desconexão. 

10.3 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e 
lances. 

mailto:compel.semge@gmail.com
http://www.licitacoes-e.com.br/
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10.4 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da 
etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 
recebimento dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

10.4.1 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos 
participantes. 

11. ENVIO DE PROPOSTA ELETRÔNICA E FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e 
aceitação, por parte da licitante, das exigências e condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 

11.2 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. 

11.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
referida no item 11.2 sujeitará a licitante às sanções previstas em lei. 

11.3 A proposta deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico, mediante a 
opção ”Acesso identificado”, na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, 
observado as datas e horários limites estabelecidos no item 3 deste Edital. 

11.4 As licitantes que quiserem usufruir os benefícios concedidos pela Lei Complementar 
nº 123/2006, ao apresentar sua proposta de preços, deverão registrar, 
expressamente, em campo próprio do sistema eletrônico sua condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11.5 A proposta e os lances formulados deverão indicar preço global, por lote, expresso 
em Real (R$), com no máximo duas casas decimais. 

11.6 Deverão ser observados os preços máximos definidos no item 30.4 deste 
Edital. 

11.7 Qualquer elemento que possa identificar à licitante, importará a 
desclassificação da proposta. 

11.8 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita 
consonância com as especificações e condições de fornecimento previstas no Edital. 

11.9 Até a abertura da proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

11.10 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta. 

11.11 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. 

11.12 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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11.13 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.14 O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar 
lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu 
último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 

11.15 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do 
lance aos demais participantes. 

11.16 A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo Pregoeiro, 
mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

11.17 O Sistema registrará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances. 

11.18 Encerrada a fase de lances e havendo participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os 
critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006. 

 
11.18.1 Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha 

sido ofertada por microempresa e empresa de pequeno porte e houver 
proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor 
até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da 
seguinte forma:  

 
a) A microempresa e empresa de pequeno porte será convocada a 

apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, 
atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o 
objeto desta licitação;  

 
b) Não sendo vencedora a microempresa e empresa de pequeno porte mais 

bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas 

propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
 

11.19 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.20 Ao final da sessão, o licitante vencedor deverá encaminhar nova planilha de custos, 
com os respectivos valores readequados ao valor ofertado e registrado de menor 
lance. 

11.21 A proposta final ajustada ao último lance ofertado e a documentação exigida neste 
edital deverão ser apresentadas pela licitante detentora da melhor oferta no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do encerramento da etapa 
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de lances, podendo essa comprovação se dar mediante o encaminhamento através 

do e-mail compel.semge@gmail.com, com posterior encaminhamento dos originais 

ou cópias autenticadas no prazo de 02 (dois) dias. 

11.21.1 A proposta e a documentação deverão ser encaminhadas em envelopes 
fechados ou lacrados, indicando na sua parte frontal: 

Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
Vale dos Barris, nº 125, Salvador/BA – CEP 40070-055 
Pregão Eletrônico Nº   027/2020 

 

12. PROPOSTA COMERCIAL 

12.1 A proposta deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida em 
papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e 
inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às 
especificações contidas neste Edital, assinada na última folha e rubricada nas 
demais pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado, nela 
constando, obrigatoriamente: 

a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato; 

b) Preços de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e por extenso, só 
reajustáveis na forma da lei, para entrega CIF Salvador, com valores expressos em 
moeda corrente nacional (R$), atualizados conforme lances eventualmente 
ofertados. Ocorrendo divergência entre o preço em algarismo e o expresso por 
extenso, será levado em conta este último; 

c) Prazo de entrega, conforme definido no item 13 do Termo de Referência;  

d) Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação, sendo facultado aos proponentes estender tal 
validade por prazo superior; 

e) Condições de garantia, suporte e manutenção, conforme previsão do item 14 do 
Termo de Referência. 

12.2 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer 
despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, 
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais 
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às 
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a 
erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 

12.3 Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no 
Pregão, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, 
considerar qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

12.4 Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os 
documentos exigidos no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos 
seus anexos. 

13. HABILITAÇÃO 

mailto:compel.semge@gmail.com
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13.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 
daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou 
publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou 
“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital. 

13.2 Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 

13.2.1 Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de Diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

13.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ); 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à 
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme 
Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante; 

 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de 
Situação/CRF; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2011) 

13.2.3 Qualificação Técnica  

a) A qualificação técnica da LICITANTE será aferida com base em atestados de 
capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, comprovando atividade pertinente e compatível, em características, 
quantidades e prazos, com o objeto desta Licitação, incluindo: 

a1) Prestação de serviços de Comunicação de Dados com características 
compatíveis com o objeto desta licitação, com uma rede de, no 
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mínimo, 500 (quinhentos) circuitos. Esta prestação deverá ter sido 
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, acompanhada da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT; 

 

a2) Prestação de serviços de Segurança da Informação, contemplando a 
disponibilização de múltiplos equipamentos; 

 

a3) Comprovação de que a LICITANTE é concessionaria ou autorizada 
pela ANATEL para prestação de serviços de telecomunicações no 
estado da Bahia; 

 

a4) Apresentação de contrato de utilização compartilhada de pontos de 
fixação de cabos de fibra óptica e recursos de telecomunicações em 
poste da concessionária do serviço público de distribuição de energia 
elétrica (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA). 
Caso contrário, a LICITANTE deverá comprovar a existência de postes 
próprios, redes enterradas ou, ainda, compartilhamento de 
infraestruturas com outras operadoras, como também as devidas 
autorizações das entidades para tal propriedade; 

 

a5) Comprovação de vínculo comercial e técnico com o fabricante das 
Soluções de Segurança e Redes Wireless, em nome da LICITANTE 
e/ou da Integradora a ser subcontratada. Deverá ser apresentado 
declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, e 
local para execução dos serviços. Deverão ser apresentados, no 
mínimo, 03 (três) técnicos, integrantes do quadro da empresa (sócio 
e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante, devendo 
estes treinamentos serem comprovados por certificados de 
qualificação técnica vigentes; 

 
a6) No caso da utilização de empresas subcontratadas, poderá ser 

apresentada a comprovação do fabricante, acompanhado de carta de 
solidariedade, comprovando o vínculo comercial com a proponente 
para esta Licitação; 

 
a7) Prestação de serviços de Service Desk, em regime de funcionamento 

24 x 7, com processos baseados nas melhores práticas do ITIL e 
fornecimento de portal WEB para abertura ou consulta de tickets; 

 
a8) Exclusivo para o Lote 01: 

 
I) Prestação de serviços de redes Wireless Indoor e Outdoor, 

contemplando a disponibilização de múltiplos equipamentos, nos 
quantitativos mínimos de 100 (cem) Access Points Indoor e 50 
(cinquenta) Access Points Outdoor; 

a9)  Exclusivo para o Lote 02: 
 

I) O backbone Internet da LICITANTE deverá interligar-se 
diretamente a, pelo menos, 03 (três) outros sistemas autônomos 
(AS – Autonomous Systems) sendo, no mínimo, 02 (dois) AS 
nacionais e 01 (um) AS internacional. A interligação deverá ser 
através de canais próprios e dedicados com capacidade combinada 
de tráfego de 10 (dez) Gbps. Estas comprovações deverão ser 
realizadas mediante apresentação de declarações ou atestados 
emitidos por entidades públicas ou privadas, ou por outras 
operadoras de telecomunicações. 

13.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
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a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
já exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da 
licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de 
encerrados a mais de 3 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a 
substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 

 
a1) O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo 

de abertura e de encerramento extraídos do livro Diário, devidamente 
registrado na Junta Comercial.  

 
a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à 

publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, c/c a Lei 
nº11.638/2007 cópias da publicação de: 

 
I balanço patrimonial; 
II demonstração do resultado do exercício;  
III demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 
IV notas explicativas do balanço.  

 
b) A licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor total indicado para o lote 
pertinente, admitida a atualização para a data da apresentação da 
proposta através de índices oficiais. 
 

c) Certidão negativa de concordata, falência ou recuperação judicial ou 
extrajudicial, ou execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante. 

13.2.5 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de cumprimento do disposto no Inc.XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 

13.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida no subitem 
13.2.2 deste instrumento, será assegurado a ME ou EPP o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarada vencedora 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 
regularização da documentação. 

13.3.1 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

13.4 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

13.4.1 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua 

autenticidade. 

13.5 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

13.6 O documento apresentado para habilitação produzido em língua estrangeira deverá 
estar autenticado por consulado brasileiro da correspondente jurisdição e traduzido 
para a língua Portuguesa por tradutor juramentado, como determina o § 4º do art. 32 
da Lei nº 8.666/93 
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13.7 A empresa licitante que ainda não tenha completado seu primeiro ano de exercício 
fiscal terá sua capacidade econômico-financeira comprovada por meio da 
apresentação do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial. 

13.8 A documentação relativa aos subitens 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.4 poderá ser substituída 
pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal de 
Gestão, sendo necessário que se encontre listada no CRC e dentro do prazo de 
validade. Caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-los no ato da 
apresentação da documentação habilitatória. 

13.8.1 Em caso de apresentação do CRC, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar 
declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

13.8.2 Na hipótese do item anterior, a habilitação dos proponentes ficará 
condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como à 

validade dos documentos cadastrais, por meio de consulta “on-line” ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas do Município do 
Salvador. 

 
14. OUTROS DOCUMENTOS 

14.1 Os documentos a seguir mencionados deverão ser apresentados pela licitante 
juntamente com os demais documentos exigidos neste instrumento. 

a) Termo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; (Anexo IV) 
(Para as MEs EPPs) 

 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

(Anexo V) (Para as empresas que apresentarem o CRC). 
 

c) Declaração de elaboração independente de proposta. (Anexo III) 
 

d) Dados do representante legal (nome, RG, CPF) com poderes específicos para 
assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento. (Anexo VI) 

 

15. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

15.1 A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação do preâmbulo 
deste Edital, com procedimento para Cota Principal e Cota Reservada, prevista na Lei 
Complementar 147/2014. 

15.2 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, 
sagrando-se vencedora a licitante que apresentar a proposta em conformidade com 
este edital e ofertar o menor preço global, por lote, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital. 

15.3 Para fins deste certame, considerar-se-á como preço global o valor correspondente ao 
somatório dos itens que compõem o lote. 

15.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O 
Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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15.4.1 Nas situações acima previstas, a condição de arrematante constitui 
convocação e abre prazo para o envio de proposta e documentação, a partir da 
desclassificação do arrematante anterior no sistema eletrônico. 

15.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

I não atenderem as condições e exigências deste Edital; 

II consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados 
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto 
do contrato; 

III incompletas ou divergentes do quanto especificado neste Edital e seus anexos. 

IV não contemplem todos os itens pertencentes ao lote. A desclassificação da 
proponente ocorrerá apenas no lote prejudicado. 

15.6 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto no art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006. 

15.6.1 Ocorrerá o empate ficto quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco 
por cento) superiores à proposta de menor preço. 

15.7 Para efeito do disposto no subitem 15.6 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão do direito, apresentar proposta de preço inferior à primeira 
classificada, situação em que passará à condição de primeira classificada do 
certame; 

b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na 
forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 15.6 deste edital, na ordem 
classificatória. 

15.8 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 15.7 deste edital, 
voltará à condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor 
preço originariamente apresentada. 

15.9 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos na 
presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, 
serão desclassificadas e/ou inabilitadas, cabendo ao Pregoeiro examinar a oferta e 
aceitabilidade da proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as exigências 
editalícias. 

16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1 Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, oportunidade em que 
deverá expressar a síntese imediata de suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. As demais licitantes 
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ficam, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente. 

16.1.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e 
quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor. 

16.1.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá 
manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento. 

16.1.3 O não oferecimento de razões no prazo previsto no subitem 16.1 fará deserto o 
recurso. 

16.1.4 A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas 
razões, ensejará a preclusão do direito de recorrer. 

16.2 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

16.3 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeitos suspensivos, sendo 
este restrito ao lote objeto das razões oferecidas. 

16.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

16.5 Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, 
protocolados no endereço citado no ponto 11.23.1, o qual deverá receber, examinar e 
submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência. 

16.5.1 As razões e contrarrazões de recurso poderão, facultativamente, serem 
enviadas para o e-mail compel.semge@gmail.com, com posterior envio do 
original, desde que observado, quanto a este último, o prazo de 3 (três) dias 
úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame. 

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre 
que não houver recurso. 

17.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

18. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

18.1 O Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura do 
Termo de Compromisso de Fornecimento podendo, a critério da Administração Pública 
Municipal, ser celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento aos 
órgãos municipais. 

 
19. TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

19.1 Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuado o registro dos preços mediante Termo de Compromisso de 
Fornecimento e Ata de Registro de Preços, a serem firmados entre a licitante 
vencedora e a SEMGE. 

 
19.2 A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços. 
 

mailto:compel.semge@gmail.com
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19.3 A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados 
da data de recebimento da convocação, assinar o Termo de Compromisso de 
Fornecimento e a Ata de Registro de Preços. 

 
19.4 É facultado à Administração, havendo recusa do licitante vencedor em atender a 

convocação no prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, 
na forma do art. 12, § 2º da Lei Municipal nº 6.148/2002, convocar os licitantes 
remanescentes, para, após feita a negociação, assinar o Termo de Compromisso de 
Fornecimento ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser 
examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências 
editalícias. 

 
19.5 São de responsabilidade exclusiva do promitente fornecedor as informações relativas a 

endereço, telefone e fax, bem como a modificação dos mesmos no período de vigência 
do Termo de Compromisso de Fornecimento, dando-se por intimada em caso de 
eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 
19.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada à realização de licitações 
para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário do registro terá preferência, nos termos do § 4º do art. 5 da Lei nº 
8.666/93. 

 
19.7 O Termo de Compromisso de Fornecimento não poderá ser objeto de cessão, 

transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 
anuência da SEMGE. 

 
19.8 Toda vez que for constatado, através de pesquisa de preços realizada pela Gerência 

Central de Material e Patrimônio – GEMAP, que os valores registrados no Termo de 
Compromisso de Fornecimento encontram-se divergentes dos praticados no mercado, 
a Administração Municipal poderá: 

 
I Cancelar os itens com preços registrados cujos valores estejam acima dos preços 

praticados e o fornecedor não aceite adequá-los ao mercado. 
 
II Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso 
II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação oficial, fundamentada e 
aceita pela Administração Municipal. 

 
20. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
20.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, 

será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme 
disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
20.2 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação. Este prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão 
contratante. 

 
20.3 O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o 

contrato pelo fornecedor registrado implicará na aplicação das sanções previstas neste 
Edital. 
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20.4 Será admitida subcontratação, conforme disposto no Termo de Referência, não 
eximindo a responsabilidade da futura CONTRATADA, observada a qualidade, a 
fidelidade ao objeto e a garantia sobre a totalidade dos serviços prestados, cabendo-
lhe também a devida supervisão e coordenação dessas atividades. 

 
20.5 Será permitida a participação de empresas em consórcio, desde que o faturamento 

siga a exigência contida no subitem 23.12 do Termo de Referência. 
 
20.6 Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

 
20.6.1  Para os itens do Lote 01, o prazo de vigência de cada contrato advindo de 

futura e eventual adesão a esta Ata de Registro de Preços – ARP, será de 36 
(trinta e seis) meses, a contar da data da sua assinatura, admitindo-se a 
sua prorrogação nos termos da base legal indicada pela Comissão de 
Licitação da SEMGE. 

 

20.6.2 Para os itens do Lote 02, por se tratar de acessos de dados para atendimento 
a eventos sazonais e/ou especiais, serão solicitados sob demanda pela 
CONTRATANTE. O prazo de vigência de cada contrato, advindo de futura e 
eventual adesão a esta Ata de Registro de Preços – ARP, será de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da data da ativação do acesso, devendo ser 
desinstalado automaticamente após esse prazo, caso não haja uma 
solicitação formal da CONTRATANTE para a sua permanência. 
 

20.6.3 Caberá à Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE proceder todos os 
contatos com a empresa vencedora do Pregão Eletrônico e emitir todos os 
demais contratos para os órgãos aderentes à futura ARP. 

 

20.7 Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, desde 
que justificados, observado o que dispõe o art. 65 da Lei nº 8666/1993. 

 
20.7.1 O percentual a ser utilizado de acréscimo deve recair sobre o contrato desde 

que esteja vigente, independentemente de a ARP ter expirado o seu prazo de 
validade, haja vista que a vigência dos contratos celebrados em decorrência da 
utilização da ARP é desvinculada desta. 

 
20.8 O órgão responsável pela Gestão Administrativa do Contrato será a Secretaria 

Municipal de Gestão – SEMGE e terá as atribuições fixadas no item 20.1 do Termo de 
Referência. 
 

20.9 O órgão responsável pela Gestão Tecnológica do Contrato será a Companhia 
Governança Eletrônica do Salvador – COGEL e terá as atribuições determinadas no 
item 20.2 do Termo de Referência. 

 
21. DOS SERVIÇOS 
 
21.1 A futura CONTRATADA deverá que observar todas as características dos serviços da rede 

corporativa multisserviços com tecnologia MPLS – LOTE 01, detalhadas no item 07 do 
Termo de Referência. 
 

21.2 A futura CONTRATADA terá que seguir o fixado no item 08 do Termo de Referência, 
referente às características do serviço de acesso a redes sem fio – LOTE 01. 

 
21.3 Terá, também, que seguir o comando do item 09 do Termo de Referência, no que tange às 

caracerísticas dos serviços de acessos IP de Internet dedicada – LOTE 01. 
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21.4 Para os serviços de acesso à internet com Banda Larga Seguro, deverão ser atendidos os 
requisitos técnicos e de prestação de serviços descritos no item 10 do Termo de Referência 
(Das características dos serviços de acesso à internet – LOTE 02). 

 
21.5 Deverá observar o quanto fixado no item 6 do Termo de Referência no que tange as 

definições dos serviços. 
 

22. DOS SISTEMA PARA GESTÃO DE CONTAS 
 

22.1  A futura CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema de gestão de contas online, sem 
ônus à CONTRATANTE, que ofereça, no mínimo, as funcionalidades previstas no item 12 
do Termo de Referência. 

 
23. DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA   

 

23.1 A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Detalhado da Rede, para o Lote 01, em até 20 

(vinte) dias corridos, após a assinatura do Contrato. 

23.2 A CONTRATADA deverá implantar a rede inicial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias corridos após aprovação do Plano Detalhado da Rede. 

23.3 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento do 

comunicado, para manifestar-se, através de relatório técnico de viabilidade, acerca das 

mudanças de endereço ou alterações de velocidade. Caso a CONTRATADA comprove no 

relatório técnico que não é possível atender a demanda da COGEL nas mesmas condições 

definidas neste Termo de Referência, a mesma deverá apresentar nova proposta técnica a 

ser avaliada pela COGEL. 

23.4 Para os pontos adicionais da rede de comunicação, não previstos inicialmente no Anexo 

B, incluindo acesso de dados e equipamento CPE, os prazos máximos de entrega serão de 

45 (quarenta e cinco) dias corridos para acessos metálicos e 60 (sessenta) dias corridos 

para acessos ópticos. 

23.5 Para os pontos adicionais de acesso público à Internet sem fio, não previstos inicialmente 

no Anexo B, incluindo acesso de dados e equipamento CPE, o prazo máximo de entrega 

será de 60 (sessenta) dias corridos. 

23.6 Para as solicitações do Lote 02, a CONTRATADA terá o prazo total de conclusão da 

entrega, incluindo acesso de dados e equipamentos, em 20 (vinte) dias corridos, a partir 

da formalização da solicitação pela CONTRATANTE, sendo 03 (três) dias úteis para 

resposta à CONTRATANTE quanto à viabilidade técnica para atendimento da respectiva 

solicitação. 

23.7 Pedidos de aumento (upgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos 

em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 

02 (duas) horas de interrupção do serviço. 

23.8 Pedidos de redução (downgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos 

em até 10 (dez) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 02 (duas) 

horas de interrupção do serviço. 

23.9 Pedidos de mudança de endereço deverão ser atendidos em até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos. A partir da data de solicitação do serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá interromper a cobrança do acesso até que seja devidamente concluída a mudança 

de endereço solicitada. 

23.10 A partir do recebimento da solicitação de cancelamento de qualquer tipo de serviço, um 

prazo de 15 (quinze) dias corridos será o exigido para a desativação de um serviço 

instalado. Para efeito de faturamento, será considerado o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas úteis, após a efetiva emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, para que 

ocorra o encerramento da cobrança do serviço. 
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23.11 As solicitações de alteração de configurações, incluindo ACL’s, em equipamentos CPE’s 

deverão ser atendidas em até 07 (sete) dias corridos. 

23.12 As solicitações de mudança interna de equipamentos da CONTRATADA deverão ser 

atendidas em até 30 (trinta) dias corridos. 

23.13 Será aplicado um desconto por circuito/dia, de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o 

valor unitário mensal em caso de não cumprimento dos prazos estipulados nos subitens 

13.3 a 13.12 do TR. Para efeito de cobrança, será considerado o primeiro dia após o fim do 

prazo estipulado para cada tipo de solicitação. 

23.14 Os atrasos ocorridos na execução dos serviços solicitados à CONTRATADA deverão ser 

apresentados através de relatório técnico e serão analisados pontualmente pela COGEL 

para consideração de isenção do desconto informado no subitem 13.13 do Termo de 

Referência. 

23.15 Os circuitos de comunicação de dados serão considerados instalados e disponíveis para 

uso somente após a realização de testes entre o Ponto Remoto (unidades da PMS) e o Ponto 

Concentrador (COGEL), conduzidos pela área técnica da CONTRATADA e supervisionados 

pelo setor de Telemática da COGEL. Todos os acessos de dados entregues deverão passar 

por período de homologação e aceite antes da ocorrência de qualquer faturamento. 

23.16 A COGEL deverá emitir um Termo de Aceite Individual, em modelo a ser definido 

posteriormente, após os testes e verificação, de acordo com os parâmetros de SLA 

definidos no Anexo A, de cada ponto de comunicação de dados entregue, em até 05 (cinco) 

dias úteis, após a informação de entrega do serviço pela CONTRATADA. Caso os 

equipamentos, acessórios e software apresentem defeitos nos testes, após a instalação, a 

COGEL solicitará, formalmente, o reparo ou a substituição dos mesmos, o que deverá ser 

efetuado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta última hipótese, o prazo de 

emissão do Termo de Aceite Individual será interrompido e um novo prazo de 05 (cinco) 

dias úteis será estabelecido. 

23.17 Após cada homologação final, a CONTRATADA deverá fornecer à COGEL as coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) da unidade da PMS contemplada com o novo acesso de 

dados, possibilitando que a CONTRATANTE realize o georreferenciamento de toda a planta 

da rede de comunicação de dados da Prefeitura Municipal de Salvador. 

23.18 Para os serviços de Acesso a Redes sem Fio, a CONTRATADA deverá efetuar as 

configurações necessárias em seus equipamentos que assegurem a conectividade da 

unidade da PMS à Internet. 

 
24. DA GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO 
 

24.1 O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações desde que as 
interrupções, quando houver, sejam mínimas e atendam os prazos de Tempo de 
Restauração presentes no Anexo A. 

 
24.2 O serviço deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 

semana, todos os dias do ano. Desta maneira, a PROMITENTE FORNECEDORA deverá 
estabelecer estrutura de operação para este nível de serviço. Entende-se por operar: 
manter os recursos e os serviços de telecomunicações (central de atendimento, centro de 
gerência e supervisão, estrutura de manutenção e equipamentos de comunicação de dados) 
necessários para a efetiva funcionalidade da rede, considerando o ambiente operacional da 
CONTRATANTE e as atividades desenvolvidas neste ambiente relacionadas aos serviços 
contratados 

 
24.3 A futura contratada obriga-se, durante o prazo de vigência do Contrato, a garantir os 

equipamentos que fazem parte da solução proposta, incluindo assistência técnica e 
manutenção. 
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24.4 A futura contratada deverá prestar manutenção técnica especializada com atendimento dos 
requisitos técnicos relacionados no item 14 do Termo de Referência. 

 
24.5  A futura contratada deverá cumprir as demais cláusulas fixadas no item 14 do Termo de 

Referência, referente à GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO. 
 

25. DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

25.1 A CONTRATADA deverá customizar o faturamento dos serviços contratados de acordo com 
as necessidades da Prefeitura Municipal do Salvador, sempre no padrão FEBRABAN, desde 
que em conformidade com a regulamentação da ANATEL. 
 

25.2 A CONTRATADA deverá fornecer, contas detalhadas por CNPJ de cada entidade 
contratante, especificando os serviços cobrados por acesso de dados e período de 
faturamento nas contas, de modo a permitir a gestão corporativa. 
 

25.3 Deverá também disponibilizar à SEMGE mensalmente através de acesso WEB, com login e 
senha, todo o detalhamento e valor faturado de pagamento por cada entidade, 
discriminando as tarifas cobradas, incluindo as assinaturas. 

 
25.4 Deverá a CONTRATADA enviar as faturas físicas com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias úteis ou 30 (trinta) dias corridos em relação à data do seu vencimento, para que o 
gestor de cada órgão ou entidade possa realizar o devido processamento, apondo seu aceite 
em caso de conformidade, para viabilizar o respectivo pagamento. 

 

25.5 Os serviços não previstos no Anexo D – Modelo de Proposta de Preços, não poderão ser 
faturados e cobrados em hipótese alguma, desde que sejam expressamente solicitados pela 
CONTRATANTE e passíveis de bloqueio ou desativação pela CONTRATADA. 

 
25.6 Na fatura, a ser enviada à CONTRATANTE, poderá constar um ou mais itens de cobrança 

mensal pelos serviços, desde que a soma destes itens seja igual ou inferior aos valores 
mensais unitários propostos na tabela do Anexo D – Modelo de Proposta de Preços. 

 
25.7 Para a formação e expansão da rede corporativa de dados não haverá cobrança de 

habilitação em quaisquer circunstâncias. 
 

25.8 O faturamento será efetuado até o décimo dia útil de cada mês, devendo, nas Notas Fiscais 
de Prestação de Serviços, constar o número do instrumento contratual. 
 

25.9 Caso a CONTRATANTE conteste valores das faturas de serviços, a cobrança da parcela 
impugnada será suspensa e deverá ser pago imediatamente o valor da parte incontroversa. 

 
25.10 A procedência da impugnação da parcela deverá ser verificada pela CONTRATADA, no 

prazo de 30 (trinta) dias após a contestação da CONTRATANTE. Constatado o acerto da 
fatura, a parcela, cuja cobrança tenha sido suspensa, torna-se exigível de imediato sem 
custo financeiro para a CONTRATANTE, com seu vencimento prorrogado consoante 
subitem 23.3 do Termo de Referência. 

 
25.11 A CONTRATANTE poderá contestar o valor da fatura após efetuado o pagamento, no prazo 

de até 90 (noventa) dias da data do respectivo vencimento. Caso seja procedente a 
contestação, a CONTRATADA devolverá à CONTRATANTE o valor cobrado indevidamente. 

 
25.12 A CONTRATANTE poderá, através do presente Contrato, solicitar aditamento, por 

escrito, para alteração nominal da fatura para outro órgão do Município do Salvador, 
descentralizando o pagamento, porém vinculando-o à dotação orçamentária da 
entidade correspondente. 

 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria de Logística e Patrimônio 
Gerência de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2020 – FL 19 

25.13 No caso de consórcio, não serão aceitas notas fiscais emitidas separadamente pelas 
empresas consorciadas, devendo TODO o faturamento ser realizado em nome do 
consórcio. 

 
26. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

26.1 A revisão dos preços registrados não poderá ultrapassar o preço praticado no 
mercado, devendo ser mantida a diferença percentual apurada entre o preço 
originalmente oferecido pelo promitente fornecedor e o preço de mercado vigente à 
época da licitação. 

 
26.2 O preço registrado poderá ser revisto a qualquer tempo, em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Gestão 
convocar os promitentes fornecedores para negociar o novo preço. 

 
26.3 O promitente fornecedor poderá solicitar revisão dos preços registrados, somente 

para que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato; 
 

26.3.1 O pedido de revisão, por escrito, deverá ser protocolado na Coordenadoria 
Central de Material e Patrimônio. 

 
26.4 A cada pedido de revisão de preço deverá o promitente fornecedor comprovar e 

justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da 
proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

 
26.5 No caso do promitente fornecedor ser revendedor ou representante comercial deverá 

demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com 
descrição das parcelas relativas ao valor da aquisição do produto com Notas Fiscais 
de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada 
item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

 
26.6 A Administração Pública Municipal poderá exigir do promitente fornecedor as listas 

de preços expedidas pelos fabricantes, contendo, obrigatoriamente, a data de início 
de sua vigência e numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de 
preços. 

 
26.7 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal 

adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que 
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte 
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade 
ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros 
adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação ou deferimento ou 
indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do 
critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo 
de 15 (quinze) dias. 

 
26.8 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento 

da licitação, devidamente apurado, e os propostos pelo promitente fornecedor será 
mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de 
forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 

 
26.9 A Representação da Procuradoria Geral do Município/SEMGE deverá, 

obrigatoriamente, emitir parecer sobre a revisão de preços dos itens registrados.  
 
26.10 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da 

publicação da deliberação no Diário Oficial do Município. 
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26.11 É vedado ao promitente fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o 
trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções 
previstas neste edital. 

 
26.12 Quando a Secretaria Municipal de Gestão, através de pesquisa trimestral ou 

impugnação de terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços 
praticados no mercado, convocará o promitente fornecedor, através de 
correspondência oficial, para adequar os preços registrados àqueles oficialmente 
reconhecidos pelo Município do Salvador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
a partir da notificação do documento. 

 
26.13 Na hipótese do promitente fornecedor não efetuar a adequação dos preços de 

mercado, o Município do Salvador, a seu critério poderá resilir, parcial ou 
totalmente, o Termo de Compromisso de Fornecimento. 

 
26.14 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, 

estaduais e municipais, que são soberanas às previstas neste Edital. 
 
 

27. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

27.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado pela Secretaria Municipal de Gestão 
quando: 

 
a) o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao Registro de 

Preços; 
 

b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa 
aceita pela Administração Municipal; 

 
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente 

do Termo de Compromisso de Fornecimento firmado; 
 

d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no 
mercado e o fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista no item 25 
deste edital. 

 
e) em razões de interesse público, devidamente justificado. 

 
27.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 

26.1 será feita por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços. 

 
27.2.1 No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço do promitente fornecedor, a 

comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, 
ou ainda pela internet, na página eletrônica, como forma adicional de 
divulgação, por uma vez, e afixado no quadro de aviso de amplo acesso, 
considerando-se cancelado o registro na data da publicação oficial. 

 
27.3 O Registro de Preços poderá ser cancelado pelo promitente fornecedor, quando, 

mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do edital e seus anexos que deram origem ao Registro de Preços. 

 
27.3.1 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa prévia e facultada à 
Administração Municipal a aplicação das sanções previstas no edital e na 
legislação vigente. 
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28. DO SIGILO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 
28.1 Todas as informações relativas à CONTRATANTE e constantes do cadastro da 

CONTRATADA deverão ser tratadas como confidenciais e somente poderão ser fornecidas 
quando solicitadas: 

a) Pela CONTRATANTE; 
b) Em decorrência de determinação judicial. 

 
28.2  Observar as demais condições indicadas no item 19 do Termo de Referência. 
 

29 PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

29.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 
suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto 
Municipal nº 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 
4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 
 

 

30 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

30.1 Ao participar desta licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da 
inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 
ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente. 

 
30.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável 

dos termos deste edital e seus anexos. 
 

30.3 O valor total estimado para a presente licitação é de R$ 6.782.911,38 (seis milhões, 
setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e onze reais e trinta e oito centavos), 
resultante de pesquisa de mercado efetuada pela Administração, que será considerado 
valor máximo admissível para a contratação. 
 

30.4 Com base na pesquisa supracitada a licitante deverá observar os preços unitários 
máximos dos itens que compõem o(s) lote(s), conforme indicados a seguir: 

 

                     LOTE 01  
 

ITEM 
QTDE PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

01 500 1.260,25 630,125,00 

02 290 1.987,31 576.319,90 

03 260 2.700,00 702.000,00 

04 22 4.689,88 103.177,36 

05 24 6.933,77 166.410,48 

06 01 74.750,00 74.750,00 

07 180 3.288,31 591.895,80 

08 100 5.302,00 530.200,00 

09 20 11.194,88 223.897,60 

10 500 474,71 237.355,00 

11 790 1.987,31 1.569.974,90 

12 260 2.700,00 702.000,00 

13 22 4.689,88 103.177,36 

14 24 6.933,77 166.410,48 

TOTAL DO LOTE 6.377.693,88 

 
LOTE 02 
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ITEM 
QTDE PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

01 80 1.802,31 144.184,80 

02 50 3.306,37 165.318,50 

03 20 4.785,71 95.714,20 

TOTAL DO LOTE 405.217,50 

 
30.5 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Secretaria revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de 
fato superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. 

 
30.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 
constar originariamente da proposta ou da documentação. 

 
30.6.1 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 

 
30.7 É facultado ao Pregoeiro analisar as propostas apresentadas em conjunto com 

prepostos do órgão solicitante ou de outros órgãos do Município com capacidade 
técnica para tal, devendo estes emitir parecer próprio sobre o objeto ofertado pelas 
licitantes. 

 
30.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

30.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

30.10 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, 
telefone e fax, bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se 
por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

 
30.11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 

nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de 
compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

30.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Secretaria Municipal de Gestão/PMS, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

 

30.13 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados após os 
respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem 
recursos enviados via fax. 

 

30.14 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

30.15 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão 
da COMPEL, na Secretaria Municipal de Gestão, localizada no Vale dos Barris, nº 
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125 - Barris, Salvador/BA, mediante agendamento e confirmação através do email 
compel.semge@gmail.com. 

 

30.16 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Central 
Permanente de Licitação com base na legislação vigente. 

 

30.17 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, 
para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste Edital, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

31. Anexos do Edital 
 

Anexo I Proposta Comercial; 
Anexo II Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
Anexo III Declaração de elaboração independente de proposta; 
Anexo IV Termo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo V Declaração de inexistência de fato superveniente; 
Anexo VI Dados para assinatura do contrato; 
Anexo VII Termo de Compromisso de Fornecimento; 
Anexo VIII Ata de Registro de Preços; 
Anexo IX Minuta de contrato; 
Anexo X Autorização de Fornecimento de Material – AFM; 
Anexo XI Termo de Referência. 
 
 

Salvador, 05 de fevereiro de 2020. 
 
 

Luciano Brayner de Cerqueira 
Pregoeiro 

 
 

                                                    Amauri Guimarães Pires 
Presidente COMPEL 

mailto:compel.semge@gmail.com
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 027/2020 

ANEXO I 

PROPOSTA COMERCIAL  
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020  

PROCESSO Nº 

Data de abertura:  

Nome da empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:  

Telefone: (DDD)  

Fax: (DDD)  

E-mail:  

Validade de proposta: 

 

LOTE 01 
 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR MENSAL 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
MENSAL 
TOTAL 
(R$) 

REDE CORPORATIVA MULTISSERVIÇOS COM TECNOLOGIA MPLS E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA 

300004583 Acesso 02 Mbps 500   

300004584 Acesso 10 Mbps 290   

300004585 Acesso 20 Mbps 260   

300004586 Acesso 50 Mbps 22   

300004587 Acesso 100 Mbps 24   

300004588 Acesso 10 Gbps – Concentrador 01   

REDE DE ACESSOS IP DE INTERNET DEDICADA E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA 

300004613 Acesso 10 Mbps 790   

300004614 Acesso 20 Mbps 260   

300004615 Acesso 50 Mbps 22   

300004616 Acesso 100 Mbps 24   

SOLUÇÃO DE REDE WIRELESS 

300004589 Kit de Serviços Tipo 1 – Outdoor 180   

300004590 Kit de Serviços Tipo 2 – Outdoor 100   

300004591 Kit de Serviços Tipo 3 – Outdoor 20   

300004592 Kit de Serviço Tipo 4 – Indoor 500   
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LOTE 02 

 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR MENSAL 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
MENSAL 
TOTAL (R$) 

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET 

300004593 Acesso 20 Mbps 80   

300004594 Acesso 50 Mbps 50   

300004595 Acesso 100 Mbps 20   

 

*Para o objeto a ser contratado, a LICITANTE deverá apresentar as especificações referentes 

aos serviços propostos e suas respectivas quantidades por perfis de velocidade, e para os quais 

os preços deverão ser apresentados em valores unitários e totais, conforme Anexo D, 

independentemente de localidade de atendimento. 

 
 *Nos valores ofertados pela LICITANTE, conforme Anexo D, deverão estar incluídos os custos 

referentes aos serviços de instalação, reprogramação, mudança, desativação, entre outros. 

 

*Nos preços ofertados para os serviços da CONTRATADA, deverão estar incluídos todos os 

custos diretos e indiretos, despesas com salários, impostos, taxas, contribuições e encargos 

sociais necessários à completa prestação dos serviços de comunicação de dados, nada mais 

sendo lícito pleitear a esse título, de acordo com a planilha de preços apresentada. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº 027/2020 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 
 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 

n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
Salvador, ______ de _________________________ de _____. 
 
 
 
 
 

 

Licitante interessado 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
(Identificação da Licitação) 
 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para 
fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 
 
 
Cidade - UF, ______ de ____________________ de ___. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
 
Observações: 
 

Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 

 
 

ANEXO IV 
 
 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2020. 
 
 
Ao 
 
___________________________ 
(endereço) 
 
 
Prezado Senhor, 

 

A Empresa __________________________________com sede na cidade de ________________, na (rua, 

avenida etc) __________________________________, n.º ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

___________________________ , Conta Corrente: _____ Ag.: ______ Banco: ___________,neste ato 

representada por ___________________________, abaixo assinado, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, portador da carteira de identidade nº __________, DECLARA, sob as 

penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 

termos do art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir 

os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º do referido diploma legal. 

 
 
(Local e data) 
 
 
(representante legal) 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 

 
 
 

ANEXO V 
 

 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº 
________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até a presente data 
inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
 
      Local e data 
 
      Nome e identificação do declarante 
 
 
 
 
 
No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº 
________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até a presente data 
inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
      Local e data 
 
      Nome e identificação do declarante 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: em ambos os casos a presente declaração deverá ser assinada por representante 

legal do licitante. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 
 
NOME -  

 
N.º DE IDENTIDADE -  

 
ÓRGÃO EMISSOR -  

 
CPF -  

 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 
 

 
 

 
 
 

Salvador, _____ de _________________ de ____. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
 
 
 

OBS.:  Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 

 
 

ANEXO VII 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º ______/____ 
 
 
 

N.º do Processo: ________ 

N.º do Pregão Eletrônico: 027/2020 

_________________________________________________ 
NOME DO PROMITENTE FORNECEDOR 
____________________________________________________ 
ENDEREÇO 
 
CNPJ/MF sob o n.º ______________ através do seu representante legal, _____________________, 
R.G. n.º _________________ CPF n.º ______________, conforme instrumento em anexo, vem pelo 
presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com o MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da 
Secretaria Municipal de Gestão, CNPJ/MF sob o n.º 13.927.801/0003-00, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) Secretário(a) Municipal Dr.º ___________________, obrigar-se ao 
quanto segue: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 O objeto deste Termo de Compromisso de Fornecimento é o Registro dos Preços ofertados 
pela PROMITENTE FORNECEDORA, de empresas especializadas para prestação de 
Serviços de Comunicação de Dados, através de tecnologia IP, nas modalidades de 
LINKS MPLS (Multi Protocol Label Switching), definidos pela RFC 4363, com 
topologia Full Mesh, LINKS IP DEDICADO via Internet, e Serviços de Acesso à 
Internet temporário, objetivando a interligação das redes locais de computadores 
das unidades da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS e às infraestruturas de 
eventos à rede local da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, 
contemplando, de forma contínua, suporte à infraestrutura corporativa de 
comunicação de dados, voz e vídeo, com solução de segurança da informação, 
solução de rede wireless, além de serviços de operação, gerenciamento, manutenção 
e suporte técnico, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
devidamente quantificado e especificado na proposta apresentada em ___________, 
originária do Pregão Eletrônico n.º ___/__, e conforme Anexo I deste Termo de 
Compromisso de Fornecimento que consiste no Resumo Final da Licitação. 

 
1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados no Anexo I deste Termo de 

Compromisso de Fornecimento, ficam declarados registrados para fins de cumprimento 
deste instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE 
FORNECEDOR e o Município do Salvador, através das Secretarias Municipais. 

 
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 
condições. 

 
1.4 Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela 

Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
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acréscimos ou supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado 
entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
1.5 As alterações deverão ser devidamente justificadas e, quando se tratar de modificação do 

valor em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto, além de outros 
requisitos legais, deverá haver a solicitação formal do dirigente máximo da unidade (s) 
municipal (is) interessada, a comprovação de que houve aumento ou diminuição da 
demanda inicialmente prevista e a indicação dos recursos suficientes para fazer face ao 
aumento da despesa. 

 
1.6 As alterações serão processadas e formalizadas nos mesmos autos do processo de 

licitação, de forma que fique registrado todo o histórico da contratação. 
 

1.7 Fica facultado ao Município do Salvador, permitir a utilização da Ata de Registro, durante 
a sua vigência, pelos órgãos e entidades da Administração Pública, desde que 
devidamente justificado. (Decreto Municipal nº 24.900/2014, alterado pelo Decreto 
Municipal nº 25.692/2014) 

1.7.1 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 
 
2.1 O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

condições avençadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
supramencionado, que se regerá pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93 (alterada pela 
Lei n.° 12.440/2011) e Lei Municipal nº 4.484/92, no que couber, Decretos Municipais 
nºs 15.984/05 e 24.900/2014 (alterado pelo Decreto nº 25.696/14), além do que mais for 
exigido no Edital e em seus Anexos. 

 
2.2 As especificações técnicas, obrigações e penalidades constantes no Edital e Termo de 

Referência do Pregão Eletrônico nº ____/____ integram este Termo de Compromisso de 
Fornecimento, independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta dos recursos 

consignados ao orçamento dos órgãos/entidades abaixo indicados, do presente exercício, 
devidamente ajustadas nas dotações do exercício subseqüente. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS 
 
4.1 A futura CONTRATADA deverá que observar todas as características dos serviços da rede 

corporativa multisserviços com tecnologia MPLS – LOTE 01, detalhadas no item 07 do 
Termo de Referência. 
 

4.2 A futura CONTRATADA terá que seguir o fixado no item 08 do Termo de Referência, 
referente às características do serviço de acesso a redes sem fio – LOTE 01. 

 
4.3 Terá, também, que seguir o comando do item 09 do Termo de Referência, no que tange às 

caracerísticas dos serviços de acessos IP de Internet dedicada – LOTE 01. 
 
4.4 Para os serviços de acesso à internet com Banda Larga Seguro, deverão ser atendidos os 

requisitos técnicos e de prestação de serviços descritos no item 10 do Termo de Referência 
(Das características dos serviços de acesso à internet – LOTE 02). 
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4.5 Deverá observar o quanto fixado no item 6 do Termo de Referência no que tange as 

definições dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA 

 
5.1 A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Detalhado da Rede, para o Lote 01, em até 20 

(vinte) dias corridos, após a assinatura do Contrato. 
 
5.2 A CONTRATADA deverá implantar a rede inicial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias corridos após aprovação do Plano Detalhado da Rede. 
 
5.3 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento do 

comunicado, para manifestar-se, através de relatório técnico de viabilidade, acerca das 
mudanças de endereço ou alterações de velocidade. Caso a CONTRATADA comprove no 
relatório técnico que não é possível atender a demanda da COGEL nas mesmas condições 
definidas neste Termo de Referência, a mesma deverá apresentar nova proposta técnica a 
ser avaliada pela COGEL. 

 
5.4 Para os pontos adicionais da rede de comunicação, não previstos inicialmente no Anexo B, 

incluindo acesso de dados e equipamento CPE, os prazos máximos de entrega serão de 45 
(quarenta e cinco) dias corridos para acessos metálicos e 60 (sessenta) dias corridos para 
acessos ópticos. 

 
5.5 Para os pontos adicionais de acesso público à Internet sem fio, não previstos inicialmente 

no Anexo B, incluindo acesso de dados e equipamento CPE, o prazo máximo de entrega 
será de 60 (sessenta) dias corridos. 

 
5.6 Para as solicitações do Lote 02, a CONTRATADA terá o prazo total de conclusão da entrega, 

incluindo acesso de dados e equipamentos, em 20 (vinte) dias corridos, a partir da 
formalização da solicitação pela CONTRATANTE, sendo 03 (três) dias úteis para resposta à 
CONTRATANTE quanto à viabilidade técnica para atendimento da respectiva solicitação. 

 
5.7 Pedidos de aumento (upgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos em 

até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 02 
(duas) horas de interrupção do serviço. 

 
5.8 Pedidos de redução (downgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos 

em até 10 (dez) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 02 (duas) 
horas de interrupção do serviço. 

 
5.9 Pedidos de mudança de endereço deverão ser atendidos em até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos. A partir da data de solicitação do serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá interromper a cobrança do acesso até que seja devidamente concluída a mudança 
de endereço solicitada. 

 
5.10 A partir do recebimento da solicitação de cancelamento de qualquer tipo de serviço, um 

prazo de 15 (quinze) dias corridos será o exigido para a desativação de um serviço 
instalado. Para efeito de faturamento, será considerado o prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas úteis, após a efetiva emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, para que 
ocorra o encerramento da cobrança do serviço. 

 
5.11 As solicitações de alteração de configurações, incluindo ACL’s, em equipamentos CPE’s 

deverão ser atendidas em até 07 (sete) dias corridos. 
5.12 As solicitações de mudança interna de equipamentos da CONTRATADA deverão ser 

atendidas em até 30 (trinta) dias corridos. 
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5.13 Será aplicado um desconto por circuito/dia, de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o 
valor unitário mensal em caso de não cumprimento dos prazos estipulados nos subitens 
13.3 a 13.12 do TR. Para efeito de cobrança, será considerado o primeiro dia após o fim 
do prazo estipulado para cada tipo de solicitação. 

 
5.14 Os atrasos ocorridos na execução dos serviços solicitados à CONTRATADA deverão ser 

apresentados através de relatório técnico e serão analisados pontualmente pela COGEL 
para consideração de isenção do desconto informado no subitem 13.13 do Termo de 
Referência. 

 
5.15 Os circuitos de comunicação de dados serão considerados instalados e disponíveis para 

uso somente após a realização de testes entre o Ponto Remoto (unidades da PMS) e o 
Ponto Concentrador (COGEL), conduzidos pela área técnica da CONTRATADA e 
supervisionados pelo setor de Telemática da COGEL. Todos os acessos de dados 
entregues deverão passar por período de homologação e aceite antes da ocorrência de 
qualquer faturamento. 

 
5.16 A COGEL deverá emitir um Termo de Aceite Individual, em modelo a ser definido 

posteriormente, após os testes e verificação, de acordo com os parâmetros de SLA 
definidos no Anexo A, de cada ponto de comunicação de dados entregue, em até 05 (cinco) 
dias úteis, após a informação de entrega do serviço pela CONTRATADA. Caso os 
equipamentos, acessórios e software apresentem defeitos nos testes, após a instalação, a 
COGEL solicitará, formalmente, o reparo ou a substituição dos mesmos, o que deverá ser 
efetuado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta última hipótese, o prazo de 
emissão do Termo de Aceite Individual será interrompido e um novo prazo de 05 (cinco) 
dias úteis será estabelecido. 

 
5.17 Após cada homologação final, a CONTRATADA deverá fornecer à COGEL as coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) da unidade da PMS contemplada com o novo acesso de 
dados, possibilitando que a CONTRATANTE realize o georreferenciamento de toda a 
planta da rede de comunicação de dados da Prefeitura Municipal de Salvador. 

 
5.18 Para os serviços de Acesso a Redes sem Fio, a CONTRATADA deverá efetuar as 

configurações necessárias em seus equipamentos que assegurem a conectividade da 
unidade da PMS à Internet. 

 
CLÚSULA SEXTA – DAS FASES DE IMPLANTAÇÃO 

 
6.1 Os serviços de instalação serão solicitados à futura CONTRATADA, por meio de Ordens de 

Serviço emitidas pelos representantes definidos pela CONTRATANTE. 
 
6.2 O início da operação, pela futura CONTRATADA, da solução proposta para o Ponto 

Concentrador deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos após a 
aprovação do Plano Detalhado da Rede. 

 
6.3 A futura CONTRATADA deverá incluir cada um dos circuitos no sistema de gestão dos 

acessos de dados em até 05 (cinco) dias úteis após a ativação do circuito. 
 
6.4 O prazo máximo de implantação da solução proposta atendendo a TODOS os acessos de 

dados das unidades da PMS deverá ser de 180 (cento e oitenta) dias corridos após a 
assinatura do Contrato, sem prorrogação deste prazo. 

 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO 
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7.1  A PROMITENTE FORNECEDORA deverá customizar o faturamento dos serviços contratados 
de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal do Salvador, sempre no padrão 
FEBRABAN, desde que em conformidade com a regulamentação da ANATEL. 

 
7.2 A PROMITENTE FORNECEDORA deverá fornecer, contas detalhadas por CNPJ de cada 

entidade contratante, especificando os serviços cobrados por acesso de dados e período de 
faturamento nas contas, de modo a permitir a gestão corporativa. 

 
7.2.1 Deverá também disponibilizar à SEMGE mensalmente através de acesso WEB, com 

login e senha, todo o detalhamento e valor faturado de pagamento por cada 
entidade, discriminando as tarifas cobradas, incluindo as assinaturas. 

 
7.3 Deverá a PROMITENTE FORNECEDORA enviar as faturas físicas com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias úteis ou 30 (trinta) dias corridos em relação à data do seu 
vencimento, para que o gestor de cada órgão ou entidade possa realizar o devido 
processamento, apondo seu aceite em caso de conformidade, para viabilizar o respectivo 
pagamento. 

 
7.4 Os serviços não previstos no Anexo D – Modelo de Proposta de Preços, não poderão ser 

faturados e cobrados em hipótese alguma, desde que sejam expressamente solicitados pela 
CONTRATANTE e passíveis de bloqueio ou desativação pela PROMITENTE 
FORNECEDORA. 

 
7.5 Na fatura, a ser enviada à CONTRATANTE, poderá constar um ou mais itens de cobrança 

mensal pelos serviços, desde que a soma destes itens seja igual ou inferior aos valores 
mensais unitários propostos na tabela do Anexo D – Modelo de Proposta de Preços. 

 
7.6 Para a formação e expansão da rede corporativa de dados não haverá cobrança de 

habilitação em quaisquer circunstâncias. 
 
7.7 O faturamento será efetuado até o décimo dia útil de cada mês, devendo, nas Notas Fiscais 

de Prestação de Serviços, constar o número do instrumento contratual. 
7.8 Caso a CONTRATANTE conteste valores das faturas de serviços, a cobrança da parcela 

impugnada será suspensa e deverá ser pago imediatamente o valor da parte incontroversa. 
 
7.9 A procedência da impugnação da parcela deverá ser verificada pelo PROMITENTE 

FORNECEDOR, no prazo de 30 (trinta) dias após a contestação da CONTRATANTE. 
Constatado o acerto da fatura, a parcela, cuja cobrança tenha sido suspensa, torna-se 
exigível de imediato sem custo financeiro para a CONTRATANTE, com seu vencimento 
prorrogado consoante subitem 23.3 do Termo de Referência. 

 
7.10 A CONTRATANTE poderá contestar o valor da fatura após efetuado o pagamento, no prazo 

de até 90 (noventa) dias da data do respectivo vencimento. Caso seja procedente a 
contestação, a CONTRATADA devolverá à CONTRATANTE o valor cobrado indevidamente. 

 
7.11 A CONTRATANTE poderá, através do presente Contrato, solicitar aditamento, por escrito, 

para alteração nominal da fatura para outro órgão do Município do Salvador, 
descentralizando o pagamento, porém vinculando-o à dotação orçamentária da entidade 
correspondente. 

 
7.12 No caso de consórcio, não serão aceitas notas fiscais emitidas separadamente pelas 

empresas consorciadas, devendo TODO o faturamento ser realizado em nome do 
consórcio. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO  

8.1  O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações desde que as 

interrupções, quando houver, sejam mínimas e atendam os prazos de Tempo de Restauração 
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presentes no Anexo A. 

 

8.2 O serviço deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, todos os dias do ano. Desta maneira, a PROMITENTE FORNECEDORA deverá 
estabelecer estrutura de operação para este nível de serviço. Entende-se por operar: manter 
os recursos e os serviços de telecomunicações (central de atendimento, centro de gerência e 
supervisão, estrutura de manutenção e equipamentos de comunicação de dados) 
necessários para a efetiva funcionalidade da rede, considerando o ambiente operacional da 
CONTRATANTE e as atividades desenvolvidas neste ambiente relacionadas aos serviços 
contratados 

 

8.3 A PROMITENTE FORNECEDORA obriga-se, durante o prazo de vigência do Contrato, a 
garantir os equipamentos que fazem parte da solução proposta, incluindo assistência 
técnica e manutenção. 

 

8.4 A PROMITENTE FORNECEDORA deverá prestar manutenção técnica especializada com 
atendimento dos requisitos técnicos relacionados no item 14 do Termo de Referência. 

 
8.5  A PROMITENTE FORNECEDORA deverá cumprir as demais cláusulas fixadas no item 14 

do Termo de Referência, referente à GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO. 
 

CLÁUSULA NONA - INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
9.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 

formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.2 O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação. Este prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão 
contratante. 

 
9.3 O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o 

contrato pelo fornecedor registrado implicará na aplicação das sanções previstas neste 
Edital. 

 

9.4 Será admitida subcontratação, conforme disposto no Termo de Referência, não 
eximindo a responsabilidade da CONTRATADA, observada a qualidade, a fidelidade 
ao objeto e a garantia sobre a totalidade dos serviços prestados, cabendo-lhe 
também a devida supervisão e coordenação dessas atividades. 

 
9.5 Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

 
9.6 Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, desde que 

justificados, observado o que dispõe o art. 65 da Lei nº 8666/1993. 
 

9.6.1 O percentual a ser utilizado de acréscimo deve recair sobre o contrato desde que 
esteja vigente, independentemente de a ARP ter expirado o seu prazo de validade, 
haja vista que a vigência dos contratos celebrados em decorrência da utilização da 
ARP é desvinculada desta. 

 
9.7 Observar as demais condições previstas nos itens 20 (da gestão), 21 (da vigência 

contratual) e 19 (do sigilo) do Termo de Referência. 
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9.8 Será permitida a participação de empresas em consórcio, desde que o faturamento siga a 

exigência contida no subitem 23.12 do Termo de referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1 O Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura do 

Termo de Compromisso de Fornecimento, podendo, a critério da Administração Pública 
Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para atendimento aos 
órgãos e entidades municipais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 
 
11.1 Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados, 

sob pena de cancelamento do presente Termo de Compromisso de Fornecimento. 
 
11.2 Estar apto a executar os serviços imediatamente após assinatura deste instrumento. 
 
11.3 Manter atualizado o endereço, telefone e fax da empresa, dando ciência à Administração 

Municipal das modificações que venham a ocorrer no período de vigência do Termo de 
Compromisso de Fornecimento, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa 
frustrada de comunicação. 

 
11.4 Responsabilizar-se pela qualidade do produto/serviço entregue, especialmente para efeito 

de substituição imediata ou refazimento, no caso de não atendimento ao solicitado. 
 

11.5 Manter durante a vigência do Termo de Compromisso de Fornecimento, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
11.6 Cumprir integralmente as cláusulas previstas no item 18 do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
12.1 As condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços e seus Anexos, deverão ser mantidas pelo fornecedor beneficiário durante toda a 
vigência da presente Ata, ficando facultado à Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, a 
qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos 
apresentados quando daquelas fases. 

 
12.2 Quando do fornecimento dos produtos, o fornecedor beneficiário deverá manter 

atualizadas a Regularidade Fiscal e a Habilitação Jurídica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REVISÃO DE PREÇOS 
 
13.1 Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa da detentora do Registo de Preços, 

somente para que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato; 
 

13.1.1 O pedido deverá ser dirigido para Gerência Central de Material e Patrimônio. 
 

13.2 A cada pedido de revisão de preço deverá o PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e 
justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da 
proposta, demonstrando a nova composição do preço. 

 
13.3 No caso do PROMITENTE FORNECEDOR ser revendedor ou representante comercial 

deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, 
com descrição das parcelas relativas ao valor da aquisição do produto com Notas Fiscais 
de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em 
relação ao preço final (Planilha de Custos). 
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13.4 A Administração Municipal poderá exigir do PROMITENTE FORNECEDOR listas de preços 

expedidas pelos fabricantes, contendo, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e 
numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

 
13.5 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal 

adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o 
pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, 
utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, 
devendo a deliberação ou deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para 
decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias. 

 
13.6 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da 

licitação, devidamente apurado, e os propostos pelo PROMITENTE FORNECEDOR será 
mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de 
forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro. 

 
13.7 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da 

deliberação no Diário Oficial do Município. 
 
13.8 É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda 

o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções 
previstas neste edital. 

 
13.9 Quando a Secretaria Municipal de Gestão, através de pesquisa trimestral ou impugnação 

de terceiros, verificar que o valor registrado está acima dos preços praticados no mercado, 
convocará o PROMITENTE FORNECEDOR, através de correspondência oficial, para 
adequar os preços registrados àqueles oficialmente reconhecidos pelo Município do 
Salvador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento. 

 
13.10 Na hipótese da PROMITENTE FORNECEDOR não efetuar a adequação dos preços de 

mercado, o Município do Salvador, a seu critério poderá resilir, parcial ou totalmente, o 
Termo de Compromisso de Fornecimento. 

 
13.11 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais, 

estaduais e municipais, que são soberanas à previsão desta Cláusula Oitava. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1 O Registro de Preços poderá ser cancelado pela Secretaria Municipal de Gestão quando: 

 
a) o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao Registro de Preços; 
 
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela 
Administração Municipal; 

 
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente do 

Termo de Compromisso de Fornecimento firmado; 
 
d) os preços registrados apresentarem variações superiores aos praticados no mercado e o 

fornecedor se recusar a adequá-los na forma prevista na cláusula nona deste 
instrumento. 

 
e) em razões de interesse público, devidamente justificado. 
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14.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por correspondência, com 
aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro 
de Preços. 

 
14.2.1 No caso de ser inacessível ou ignorado o endereço do promitente fornecedor, a 

comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, ou 
ainda pela internet, na página eletrônica, como forma adicional de divulgação, por 
uma vez, e afixado no quadro de aviso de amplo acesso, considerando-se cancelado 
o registro na data da publicação oficial. 

 
14.3 O Registro de Preços poderá ser cancelado pelo promitente fornecedor, quando, mediante 

solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital 
e seus anexos que deram origem ao Registro de Preços. 

 
14.3.1 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa prévia e facultada à 
Administração Municipal a aplicação das sanções previstas no edital e na legislação 
vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 

suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto 
Municipal nº 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, sem 
prejuízo das demais cominações legais, nas situações a seguir: 

 
15.1.1 Advertência, quando ocorrer atraso na entrega de materiais ou do início da 

prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data fixada. 
 
15.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 

(doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, 
quando o fornecedor deixar de atender as especificações técnicas relativas a 
materiais ou serviços, previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente; 

 
15.1.3 Nos casos de retardamento imotivado no fornecimento de materiais ou na 

execução de serviços, quando houver reincidência de atraso por mais de 15 
(quinze) dias, no caso de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias no caso de 
execução de serviços: 

 
a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, sobre o valor da fatura o fornecimento de materiais ou serviços não 
realizados, além de suspensão de 3 (três) meses; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura 

do fornecimento de materiais ou execução de serviços, realizados com atrasos 
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota 
de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses, a 
depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 

materiais ou execução de serviços realizados com atrasos superiores a 30 
(trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

 
15.1.4 Paralisar serviços ou fornecimento de materiais, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por 
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cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a 
depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 

 
15.1.5 Entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, deteriorada 

ou danificada: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou 
empenho e declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano. 

 
15.1.6 Recusar-se a assinar o contrato ou a receber o empenho: multa de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 
 

15.1.7 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no 
âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, 
adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva 
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: 
declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano. 

 
15.1.8 Dar causa ao retardamento da execução do certame ou não manter a proposta: 

suspensão por um prazo de até 01 (um) ano. 
 
15.1.9 Deixar de comunicar, formalmente, à Administração Municipal as alterações que 

venham a ocorrer no endereço, telefone e fax da empresa, no período de vigência 
do contrato: suspensão de 6 (seis) meses. 

 
15.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 

Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi 
imposta. 

 
15.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
15.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, 
serviço ou obra, após prévio processo administrativo, ou cobrado judicialmente, a critério 
da Secretaria Municipal de Gestão. 
 

15.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do 
grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração 
Pública Municipal. 

 
15.6 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste 

instrumento, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à 
contratante ou a terceiros em conseqüência do inadimplemento das condições 
contratuais. 

 
15.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 
 

15.8 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 
a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

 
15.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO 
 
16.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente 

para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Termo de Compromisso de 
Fornecimento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Salvador, ___ de ________________ de ____. 

 
______________________________________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 
 
 

FORNECEDOR/PROMITENTE 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 
 

ANEXO VIII 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020 
PROCESSO DE COMPRA N.º____________ 
 
EMPRESA (razão social): 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 

Item 
Código 

un Especificação 

    

 

Preço ofertado Preço de mercado % Diferença preço de mercado 

   

Locais pesquisados: Data da pesquisa: 

1  

2  

3  

 
 

Item 
Código 

un Especificação 

    

 

Preço ofertado Preço de mercado % Diferença preço de mercado 

   

Locais pesquisados: Data da pesquisa: 

1  

2  

3  

 
 

 
_____________________ 

SEARP 
_____________________ 

AQMS 
_____________________ 

CMP 

Salvador, ________ de ___________________ de ____ 
 
 

SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO 
 
 
 

CONTRATADO 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 
 
 

ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da XXXXXXXXX, com sede XXXXXXXX, nesta Capital, 
Inscrita no CNPJ/MF n.º XXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. Secretário, Dr. 
XXXXXXXX, nomeado por Decreto Simples, publicado no DOM de XX/XX/XXXX, e em 
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto Simples, publicado no 
DOM de XX/XX/XXXX doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ. sob n.º XXXXXXXXX, neste ato 
representada pelo Sr. XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXX, RG n.º 
XXXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, têm entre si acordados os termos deste contrato, cuja 
celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. XXXX do processo administrativo 
nº XXXXX/XXX - XXXX, sujeitando-se as partes às Leis nº 8.666/93, atualizada, Lei Municipal 
nº 4.484/92, esta no que couber, e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e 
condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independentemente 
de transcrição, os documentos: 
 
a) Edital de Pregão Eletrônico de __ de ____________ de _____. 
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA em __________________ 
c) Termo de Compromisso de Fornecimento firmado em ___/___/___. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste instrumento a contratação, sob o regime de Registro de Preços, de 

de empresas especializadas para prestação de Serviços de Comunicação de Dados, 
através de tecnologia IP, nas modalidades de LINKS MPLS (Multi Protocol Label 
Switching), definidos pela RFC 4363, com topologia Full Mesh, LINKS IP DEDICADO 
via Internet, e Serviços de Acesso à Internet temporário, objetivando a interligação 
das redes locais de computadores das unidades da Prefeitura Municipal do Salvador – 
PMS e às infraestruturas de eventos à rede local da Companhia de Governança 
Eletrônica de Salvador – COGEL, contemplando, de forma contínua, suporte à 
infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo, com solução de 
segurança da informação, solução de rede wireless, além de serviços de operação, 
gerenciamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 A despesa deste contrato ocorrerá pela dotação da Secretaria ______, no Projeto/Atividade 

______________, Elemento de Despesa ________________, Fonte ____, no orçamento relativo 
ao exercício de _____. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
3.1   A CONTRATADA deverá customizar o faturamento dos serviços contratados de acordo 

com as necessidades da Prefeitura Municipal do Salvador, sempre no padrão FEBRABAN, 
desde que em conformidade com a regulamentação da ANATEL. 

 

3.2 A CONTRATADA deverá fornecer, contas detalhadas por CNPJ de cada entidade 
contratante, especificando os serviços cobrados por acesso de dados e período de 
faturamento nas contas, de modo a permitir a gestão corporativa. 
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3.2.1 Deverá também disponibilizar à SEMGE mensalmente através de acesso WEB, com 
login e senha, todo o detalhamento e valor faturado de pagamento por cada 
entidade, discriminando as tarifas cobradas, incluindo as assinaturas. 

 
3.3 Deverá a CONTRATADA enviar as faturas físicas com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias úteis ou 30 (trinta) dias corridos em relação à data do seu vencimento, para que o 
gestor de cada órgão ou entidade possa realizar o devido processamento, apondo seu 
aceite em caso de conformidade, para viabilizar o respectivo pagamento. 

 
3.4 Os serviços não previstos no Anexo D – Modelo de Proposta de Preços, não poderão ser 

faturados e cobrados em hipótese alguma, desde que sejam expressamente solicitados 
pela CONTRATANTE e passíveis de bloqueio ou desativação pela CONTRATADA. 

 
3.5 Na fatura, a ser enviada à CONTRATANTE, poderá constar um ou mais itens de cobrança 

mensal pelos serviços, desde que a soma destes itens seja igual ou inferior aos valores 
mensais unitários propostos na tabela do Anexo D – Modelo de Proposta de Preços. 

 
3.6 Para a formação e expansão da rede corporativa de dados não haverá cobrança de 

habilitação em quaisquer circunstâncias. 

3.7 O faturamento será efetuado até o décimo dia útil de cada mês, devendo, nas Notas 
Fiscais de Prestação de Serviços, constar o número do instrumento contratual. 

3.8 Caso a CONTRATANTE conteste valores das faturas de serviços, a cobrança da parcela 
impugnada será suspensa e deverá ser pago imediatamente o valor da parte 
incontroversa. 

3.9 A procedência da impugnação da parcela deverá ser verificada pela CONTRATADA, no 
prazo de 30 (trinta) dias após a contestação da CONTRATANTE. Constatado o acerto da 
fatura, a parcela, cuja cobrança tenha sido suspensa, torna-se exigível de imediato sem 
custo financeiro para a CONTRATANTE, com seu vencimento prorrogado consoante 
subitem 23.3 do Termo de Referência. 

3.10 A CONTRATANTE poderá contestar o valor da fatura após efetuado o pagamento, no 
prazo de até 90 (noventa) dias da data do respectivo vencimento. Caso seja procedente a 
contestação, a CONTRATADA devolverá à CONTRATANTE o valor cobrado indevidamente. 

3.11 A CONTRATANTE poderá, através do presente Contrato, solicitar aditamento, por escrito, 
para alteração nominal da fatura para outro órgão do Município do Salvador, 
descentralizando o pagamento, porém vinculando-o à dotação orçamentária da entidade 
correspondente. 

3.12 No caso de consórcio, não serão aceitas notas fiscais emitidas separadamente pelas 
empresas consorciadas, devendo TODO o faturamento ser realizado em nome do 
consórcio. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS FASES DE IMPLANTAÇÃO 
 
4.1 Os serviços de instalação serão solicitados à CONTRATADA, por meio de Ordens de 

Serviço emitidas pelos representantes definidos pela CONTRATANTE. 
 

4.2 O início da operação, pela CONTRATADA, da solução proposta para o Ponto 
Concentrador deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos após a 
aprovação do Plano Detalhado da Rede. 
 

4.3 A CONTRATADA deverá incluir cada um dos circuitos no sistema de gestão dos acessos 
de dados em até 05 (cinco) dias úteis após a ativação do circuito. 
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4.4 O prazo máximo de implantação da solução proposta atendendo a TODOS os acessos de 
dados das unidades da PMS deverá ser de 180 (cento e oitenta) dias corridos após a 
assinatura do Contrato, sem prorrogação deste prazo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E PROCEDIMENTO DE ENTREGA 
 

5.1 A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Detalhado da Rede, para o Lote 01, em até 20 
(vinte) dias corridos, após a assinatura do Contrato. 
 

5.2 A CONTRATADA deverá implantar a rede inicial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias corridos após aprovação do Plano Detalhado da Rede. 

 
5.3 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento do 

comunicado, para manifestar-se, através de relatório técnico de viabilidade, acerca das 
mudanças de endereço ou alterações de velocidade. Caso a CONTRATADA comprove no 
relatório técnico que não é possível atender a demanda da COGEL nas mesmas condições 
definidas neste Termo de Referência, a mesma deverá apresentar nova proposta técnica a 
ser avaliada pela COGEL. 
 

5.4 Para os pontos adicionais da rede de comunicação, não previstos inicialmente no Anexo B, 
incluindo acesso de dados e equipamento CPE, os prazos máximos de entrega serão de 45 
(quarenta e cinco) dias corridos para acessos metálicos e 60 (sessenta) dias corridos para 
acessos ópticos. 

 
5.5 Para os pontos adicionais de acesso público à Internet sem fio, não previstos inicialmente 

no Anexo B, incluindo acesso de dados e equipamento CPE, o prazo máximo de entrega será 
de 60 (sessenta) dias corridos. 

 
5.6 Para as solicitações do Lote 02, a CONTRATADA terá o prazo total de conclusão da entrega, 

incluindo acesso de dados e equipamentos, em 20 (vinte) dias corridos, a partir da 
formalização da solicitação pela CONTRATANTE, sendo 03 (três) dias úteis para resposta à 
CONTRATANTE quanto à viabilidade técnica para atendimento da respectiva solicitação. 

 
5.7 Pedidos de aumento (upgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos em 

até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 02 
(duas) horas de interrupção do serviço. 

 
5.8 Pedidos de redução (downgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos em 

até 10 (dez) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 02 (duas) horas de 
interrupção do serviço. 
 

5.9 Pedidos de mudança de endereço deverão ser atendidos em até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos. A partir da data de solicitação do serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá interromper a cobrança do acesso até que seja devidamente concluída a mudança de 
endereço solicitada. 

 
5.10 A partir do recebimento da solicitação de cancelamento de qualquer tipo de serviço, um 

prazo de 15 (quinze) dias corridos será o exigido para a desativação de um serviço instalado. 
Para efeito de faturamento, será considerado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, 
após a efetiva emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, para que ocorra o 
encerramento da cobrança do serviço. 
 

5.11 As solicitações de alteração de configurações, incluindo ACL’s, em equipamentos CPE’s 
deverão ser atendidas em até 07 (sete) dias corridos. 
 

5.12 As solicitações de mudança interna de equipamentos da CONTRATADA deverão ser 
atendidas em até 30 (trinta) dias corridos. 
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5.13 Será aplicado um desconto por circuito/dia, de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o 
valor unitário mensal em caso de não cumprimento dos prazos estipulados nos subitens 
13.3 a 13.12 do Termo de Referência. Para efeito de cobrança, será considerado o 
primeiro dia após o fim do prazo estipulado para cada tipo de solicitação. 

5.14 Os atrasos ocorridos na execução dos serviços solicitados à CONTRATADA deverão ser 

apresentados através de relatório técnico e serão analisados pontualmente pela COGEL 

para consideração de isenção do desconto informado no subitem 13.13. 

5.15 Os circuitos de comunicação de dados serão considerados instalados e disponíveis para 

uso somente após a realização de testes entre o Ponto Remoto (unidades da PMS) e o Ponto 

Concentrador (COGEL), conduzidos pela área técnica da CONTRATADA e supervisionados 

pelo setor de Telemática da COGEL. Todos os acessos de dados entregues deverão passar 

por período de homologação e aceite antes da ocorrência de qualquer faturamento. 

5.16 A COGEL deverá emitir um Termo de Aceite Individual, em modelo a ser definido 

posteriormente, após os testes e verificação, de acordo com os parâmetros de SLA 

definidos no Anexo A, de cada ponto de comunicação de dados entregue, em até 05 (cinco) 

dias úteis, após a informação de entrega do serviço pela CONTRATADA. Caso os 

equipamentos, acessórios e software apresentem defeitos nos testes, após a instalação, a 

COGEL solicitará, formalmente, o reparo ou a substituição dos mesmos, o que deverá ser 

efetuado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta última hipótese, o prazo de 

emissão do Termo de Aceite Individual será interrompido e um novo prazo de 05 (cinco) 

dias úteis será estabelecido. 

5.17 Após cada homologação final, a CONTRATADA deverá fornecer à COGEL as coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) da unidade da PMS contemplada com o novo acesso de 

dados, possibilitando que a CONTRATANTE realize o georreferenciamento de toda a planta 

da rede de comunicação de dados da Prefeitura Municipal de Salvador. 

5.18 Para os serviços de Acesso a Redes sem Fio, a CONTRATADA deverá efetuar as 

configurações necessárias em seus equipamentos que assegurem a conectividade da 

unidade da PMS à Internet. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS  

 
6.1 A CONTRATADA deverá que observar todas as características dos serviços da rede 

corporativa multisserviços com tecnologia MPLS – LOTE 01, detalhadas no item 07 do 
Termo de Referência. 

 
6.2 A CONTRATADA terá que seguir o fixado no item 08 do Termo de Referência, referente às 

características do serviço de acesso a redes sem fio – LOTE 01. 
 
6.3 Terá, também, que seguir o comando do item 09 do Termo de Referência, no que tange às 

caracerísticas dos serviços de acessos IP de Internet dedicada – LOTE 01. 
 
6.4 Para os serviços de acesso à internet com Banda Larga Seguro, deverão ser atendidos os 

requisitos técnicos e de prestação de serviços descritos no item 10 do Termo de 
Referência (Das características dos serviços de acesso à internet – LOTE 02). 

 
6.5 Deverá observar o quanto fixado nos itens 6 e 16 do Termo de Referência no que tange as 

definições dos serviços e quanto a disponibilidade e desempenho. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO 
 
7.1 O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações desde que 

as interrupções, quando houver, sejam mínimas e atendam os prazos de Tempo de 
Restauração presentes no Anexo A. 
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7.2     O serviço deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, todos os dias do ano. Desta maneira, a CONTRATADA deverá estabelecer 
estrutura de operação para este nível de serviço. Entende-se por operar: manter os 
recursos e os serviços de telecomunicações (central de atendimento, centro de gerência e 
supervisão, estrutura de manutenção e equipamentos de comunicação de dados) 
necessários para a efetiva funcionalidade da rede, considerando o ambiente operacional 
da CONTRATANTE e as atividades desenvolvidas neste ambiente relacionadas aos 
serviços contratados. 

 
7.3   A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigência do Contrato, a garantir os 

equipamentos que fazem parte da solução proposta, incluindo assistência técnica e 
manutenção. 

 
7.4     A CONTRATADA deverá prestar manutenção técnica especializada com atendimento dos 

requisitos técnicos abaixo relacionados: 
 

7.4.1 Disponibilizar uma Central de Atendimento especializada e exclusiva, através de 
número telefônico de tarifação reversa (serviço 0800), podendo ser o mesmo 
número, e-mail e interface web, para que os usuários façam registros de 
ocorrências, solicitações de reparo, bem como o acompanhamento da solução dos 
problemas, disponibilizando um número de ocorrência sempre que um chamado 
for efetuado. A CONTRATADA deverá sempre propor melhorias no atendimento da 
Central, visando agilizar a abertura das solicitações, atendendo satisfatoriamente 
a demanda de atendimento à CONTRATANTE. Esse atendimento deverá estar 
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, durante 
todo o ano. 

 
7.4.1.1 Para efeito de dimensionamento deste serviço, as LICITANTES deverão 

considerar uma média estimada em 01 (um) chamado/mês por Ponto 
Remoto para resolução de problemas. 

 
7.4.1.2  A CONTRATADA deverá gerenciar o atendimento, possibilitando aos 

clientes verificar os parâmetros na Intranet da COGEL, permitindo que 
sejam emitidos relatórios gerenciais para análise e verificação do nível de 
serviço prestado. 

7.4.1.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios e arquivos que permitam 
ao gestor técnico avaliar e auditar a performance do serviço. 

7.4.1.4 Todos os custos operacionais da Central, inclusive de mão de obra, 
equipamentos, softwares, mobiliários e espaço físico serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, sendo essa estrutura de atendimento 
em ambiente externo à PMS, não sendo exigida exclusividade, mas que 
seja localizada na cidade de Salvador, a fim de facilitar as atividades de 
gerenciamento e fiscalização por parte da CONTRATANTE. 

7.4.1.5 Para os chamados ainda sem solução, a CONTRATADA deverá manter a 
atualização do sistema gerencial de atendimento aos clientes a cada 
intervalo de 30 (trinta) minutos, mostrando o status da resolução do 
problema. 

7.4.1.6 Este serviço deverá obedecer às melhores práticas de Gerenciamento de 
Serviços, adotando-se como modelo o ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library). 

7.4.1.7 Visando melhorias no nível de serviço prestado, a CONTRATANTE pode, 
quando oportuno, solicitar evoluções no sistema de gestão da Central. 
Tais implementações não estarão relacionadas com arquiteturas da 
solução ou características estruturantes do sistema, mas sim 
correspondentes a mudanças de visões de relatórios, adição de tabelas 
e/ou campos, visando atender necessidades específicas. 
 

7.4.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica para manutenção e restabelecimento 
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dos acessos de comunicação de dados necessários à prestação do serviço em regime 24 x 

07 x 365, sendo que durante o horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h, de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados, como também em regime de sobreaviso durante o 

restante do período. Este serviço deverá ser feito remotamente por profissionais 

especializados e, quando for o caso, através de atendimento presencial em até 30 (trinta) 

minutos. Todos os custos referentes a este serviço, incluindo equipe, eventuais 

deslocamentos, custos de comunicação, hora-extra, sobreaviso ou qualquer outro, 

deverão estar incluídos na proposta de preços apresentada. 

 

7.4.2.1 A equipe técnica residente deverá ser capaz de operar, configurar, manter e 

atualizar todos os equipamentos, dispositivos, servidores fornecidos, incluindo 

equipamentos CPE’s, solução de segurança e solução de Rede Wireless, objetos 

do presente escopo de fornecimento. 

 

7.4.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos para realizar atividades de suporte à 

conectividade, isto é, disponibilizar recursos especializados para resolver problemas 

específicos de desempenho/integração, alterações das características e configurações, 

dentre outros serviços de comunicação de dados, em horário comercial. Caso seja 

necessária a realização dessas atividades fora do horário comercial, será negociado pela 

COGEL com a CONTRATADA. 

 

7.4.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar à COGEL a base de dados, contendo o roteiro e um 

checklist que serão seguidos no atendimento às unidades da PMS, assim como o registro 

de problemas mais frequentes com suas respectivas soluções, com o objetivo de facilitar e 

agilizar o atendimento técnico. Todos esses dados deverão ser disponibilizados para a 

COGEL em formato eletrônico. 
 

7.4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar para a CONTRATANTE um sistema denominado de 

Sistema de Acompanhamento Digital (SAD). Todos os usuários que utilizam o SAD 

deverão ser cadastrados através de Login e Senha, de forma que possam ser identificadas 

todas as ações realizadas. O SAD deverá ter como principais funcionalidades o 

acompanhamento das solicitações de Ordem de Serviço e a emissão de relatórios. 

 

7.4.5.1 A concepção do sistema, forma de armazenamento das informações, estratégia de 

implementação e demais aspectos de desenvolvimento do sistema serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

7.4.5.2 Este sistema (SAD) deverá ter a sua API (Application Program Interface) executada 
em um browser. Esta API deverá executar nos navegadores (browsers): Internet 
Explorer e Firefox. A API do sistema (SAD) deverá ser atualizada para sempre estar 
compatível com as versões dos referidos browsers disponíveis no mercado. 

 
7.4.5.3 Cada relatório deverá ser gerado para: 

• Visualização em tela; 
• Arquivo PDF; 
• Arquivo texto que possa ser aberto em Word; 
• Arquivo texto, extensão CSV, com campos separados por vírgulas, para que possa 

ser aberto em uma planilha com a mesma estrutura de linhas e colunas 
apresentada no relatório de tela. 

 
7.4.5.4 Os relatórios visarão gerenciar o andamento das ordens de serviço, todas as 

informações dos pontos remotos e a gerência do serviço. 
 
7.4.5.5 A base dos acessos de dados deverá estar plenamente atualizada e fidedigna com a 

planta de comunicação de dados instalada em toda a rede da PMS. 
7.4.5.6 O SAD deverá atender aos seguintes requisitos: 
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• Portal de Serviços de Gerência de Rede de Clientes disponível na Internet, 

garantindo transparência no tratamento de eventos e ações de recuperação, além 
de permitir a visualização dos parâmetros da rede contratada; 

• Informações on-line de topologia da rede; 
• Relatórios de disponibilidade e estatísticas de desempenho; 
• Gerência de falhas de indisponibilidade, iniciando o processo de recuperação e 

provendo o acompanhamento da solução através do portal; 
• Manutenção e melhorias no desempenho da rede; 
• Recuperação, no menor tempo possível, em caso de falhas, de acordo com as 

informações técnicas presentes no Anexo A deste Termo de Referência; 
• Canal 0800 exclusivo de contato com profissionais qualificados; 
• Ilhas dedicadas para atendimento e esclarecimentos sobre as redes, sem 

exclusividade. 
7.4.5.7 Com as especificações do subitem 14.4.5.6, deverão ser garantidas as 

necessidades de gerenciamento da rede contratada e permitir à CONTRATANTE: 
 

• Monitoração constante; 
• Proatividade na detecção de falhas; 
• Garantia de recuperação no menor tempo possível em caso de falhas; 
• Agilidade e transparências nas ações; 
• Aumento da eficiência operacional; 
• Redução de custos operacionais (TCO – Total Cost of Ownership); 
• Otimização de investimentos; 
• Melhorias no desempenho da rede. 

 

7.5 O prazo para atendimento às chamadas técnicas, durante a vigência do Contrato, para 
situações de indisponibilidade nos serviços, incluindo a reparação dos serviços, deverá 
ser de acordo com o Anexo A do Termo de Referência. 

 
7.6 A CONTRATADA comprometer-se-á a designar profissionais plenamente capacitados para 

prestar suporte técnico à COGEL. Na época da contratação e durante o período 
contratual, a CONTRATADA deverá apresentar o responsável/supervisor técnico que irá 
atender a CONTRATANTE. 

 
7.7 A execução de qualquer serviço pela CONTRATADA que possa interferir no funcionamento 

da Rede Corporativa da PMS a qualquer tempo, deverá ser comunicada à COGEL com, 
pelo menos, 05 (cinco) dias úteis de antecedência e receber autorização formal, com o 
aceite expresso da COGEL, levando-se sempre em consideração o interesse desta. 

 
7.8 Eventuais mudanças dos endereços e/ou velocidades dos acessos de dados instalados 

durante a vigência contratual, por solicitação formal da COGEL, deverão ser realizadas 
pela CONTRATADA, considerando as condições e exigências pactuadas, tanto em prazos, 
quanto em valores. As demandas não previstas neste Termo de Referência serão alvo de 
aditivo contratual. 

 
7.9 Caso a CONTRATADA detecte alguma falha e/ou inoperância de qualquer circuito e/ou 

equipamento (hardware e/ou software) instalado, a mesma deverá independente do 
registro do chamado técnico pela CONTRATANTE, tomar as devidas providências para a 
solução da anomalia. 

 
7.10 A CONTRATADA, quando solicitado pela CONTRATANTE, deverá disponibilizar relatórios 

de tráfego nas portas WAN para os circuitos de comunicação de dados. 
7.11 A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente à COGEL, relatórios de atendimento 

técnico por Unidade da PMS, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
• Unidade afetada; 
• Data e hora do registro da ocorrência; 
• Problema reportado; 
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• Data e hora da resolução do problema; 
• Solução apresentada ao problema; 
• Ofensor do incidente; 
• Causa raiz; 
• Ação de mitigação. 

 
7.12 As informações referentes aos chamados efetuados deverão estar disponíveis para 

consultas durante toda a vigência do Contrato. 
 
7.13 O ingresso de pessoas não pertencentes ao corpo técnico da CONTRATADA, nas 

dependências da COGEL e unidades da PMS, deverá ser comunicado via e-mail, com 
antecedência de, pelo menos, 02 (dois) dias úteis. 

 
7.14 A cada visita técnica realizada nas dependências da COGEL e nas unidades da PMS, a 

CONTRATADA deverá emitir um relatório de execução das atividades, relacionando os 
serviços executados e a lista de equipamentos que, eventualmente, sejam deixados ou 
retirados, além de realizar a atualização da Documentação Técnica no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

 
7.15 A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA vistorias preventivas nos circuitos de 

dados, quando identificar problemas de desempenho, tendo a CONTRATADA obrigação de 
realizá-las e apresentar relatórios técnicos em, no máximo, 05 (cinco) dias úteis após 
cada solicitação. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 Designar 02 (dois) prepostos com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, 

principalmente no tocante à eficiência e agilidade na execução dos serviços objeto da 
contratação, além das atribuições abaixo elencadas, devendo preferencialmente utilizar a 
Central de Atendimento da CONTRATADA e interagir por e-mail: 
 
8.1.1 Substituir equipamentos; 
8.1.2 Configurar equipamentos CPE’s; 
8.1.3 Prestar manutenções preventivas em acessos de dados; 
 
8.1.4 Dirimir dúvidas em relação às funcionalidades dos equipamentos e serviços da 

CONTRATADA, diretamente com os gestores da conta da CONTRATANTE; 
 
8.1.5 Disponibilizar treinamento à COGEL e aos principais órgãos usuários da futura 

rede de dados da CONTRATADA, quanto aos serviços contratados para uma 
equipe de, no máximo, 15 (quinze) pessoas, com carga horária, recursos e 
condições imprescindíveis para o perfeito aproveitamento, incluindo o 
fornecimento de toda documentação didática para cada participante, sem custos 
para a CONTRATANTE, abordando os seguintes tópicos: 

 
• Descrição geral dos componentes tecnológicos envolvidos na prestação dos 

serviços; 
• Conhecimento e usabilidade dos recursos (hardwares e softwares) envolvidos 

no ambiente de gerência da rede; 
• Operação e configuração dos recursos e equipamentos de telemática utilizados 

na solução; 
• Operação e configuração do sistema web para emissões dos diversos relatórios. 

8.1.6 Disponibilizar treinamento aos gestores da CONTRATANTE, acerca da 
ferramenta de gestão, a ser disponibilizada pela CONTRATADA, sem custos para 
a CONTRATANTE; 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria de Logística e Patrimônio 
Gerência de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2020 – FL 51 

8.1.7 Auxiliar no processo de verificação das faturas (tarifas acordadas, identificação 
de valores, metodologia de cobrança), bem como operacionalização do programa 
disponibilizado, via WEB, pela CONTRATADA para controle do faturamento; 

8.1.8. Facilitar a interação com o Consultor de Relacionamentos da CONTRATADA; 

8.1.9 Agir sempre que solicitado em situações que surgirem, considerando o objetivo 
do Contrato; 

8.1.10 Permitir comunicação com a CONTRATADA através de, no mínimo, 02 (dois) 
gestores credenciados, via e-mail e celular. 

 

8.2 Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos serviços e materiais necessários 
à sua execução, nos prazos, nas quantidades e nos padrões de qualidade exigidos. 

 
8.3 Providenciar a correção das falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE 

na execução dos serviços, de acordo com os níveis de SLA exigidos pela CONTRATANTE. 
 
8.4 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como 

zelar pela integridade da comunicação. 
 
8.5 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter 

uma operação correta e eficaz. 
 
8.6 Projetar, dimensionar (hardwares, softwares e recursos humanos), implantar (instalar, 

ativar, configurar e ajustar), operacionalizar, gerenciar e manter os equipamentos de 
conectividade, telecomunicações e segurança utilizados na prestação de todos os 
serviços contratados. 

 
8.7 Disponibilizar à CONTRATANTE um atendimento diferenciado através de consultoria 

especializada e central de atendimento, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, todos os dias do ano, com atendimento personalizado específico a 
grandes clientes. 

 
8.8 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual 

ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações 
estabelecidas por regulamentação da ANATEL. 

 
8.9 Fornecer mensalmente à CONTRATANTE as faturas com detalhamento individual de 

cada circuito de comunicação de dados contendo todas as despesas realizadas previstas 
no Contrato, cobrando os serviços efetivamente utilizados. 

 
8.10 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar 

todos os esclarecimentos julgados necessários. 
 
8.11 Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Pregão Eletrônico. 
 
8.12 Não veicular em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca 

da prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
 
8.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita 

fiscalização, atendendo as reclamações formuladas. 
 
8.14 Atender prontamente às solicitações de serviços de instalação, mudança de endereço, 

mudança interna, ampliação ou redução de velocidade do acesso ou qualquer outro tipo 
de serviço eventualmente requisitado através de, no mínimo, 02 (dois) gestores 
nomeados pela CONTRATANTE. 
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8.15 Atender prontamente às convocações de reuniões presenciais e semanais para tratar de 
eventuais melhorias na prestação dos serviços objeto desta contratação, assim como 
para acompanhamento das solicitações de serviços e de reparos dos acessos de dados 
da CONTRATANTE. 

8.16 Fornecer todos os equipamentos de acesso utilizados para a operação de todos os canais 
de comunicação aqui referenciados, providenciando instalação, configuração e 
manutenção com as devidas substituições, quando necessárias. Todos os equipamentos 
deverão estar acompanhados dos cabos, softwares, interfaces, adaptadores e demais 
acessórios necessários à realização dos serviços de comunicação de dados descritos 
neste Termo de Referência. Os equipamentos CPE’s e modens ofertados deverão possuir 
capacidade de velocidade e processamento compatíveis com os circuitos de dados 
disponibilizados. 

 
8.17 Disponibilizar, durante a vigência do Contrato, todos os serviços básicos especificados 

no Termo de Referência. 
 
8.18 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. 

 
8.19 Em todas as instalações de circuitos de dados, a CONTRATADA deverá fixar etiqueta 

térmica com a designação do acesso, para devida identificação por parte da 
CONTRATANTE, nas fiações metálicas e cabos ópticos instalados nos quadros de 
entrada das unidades da PMS. 

8.20 Todos os equipamentos de comunicação de dados instalados nas dependências das 

unidades da PMS deverão ser devidamente identificados pela CONTRATADA através de 

etiquetas autoadesivas, conforme padrão indicado no item 18.20 do Termo de 

Referência. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Fiscalizar a execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA, através da 
Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE e da Companhia de Governança Eletrônica de 
Salvador – COGEL, aplicando as sanções administrativas quando cabíveis, assegurado à 
CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório. 

9.2 Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento de serviços em desacordo com o apresentado 
no Anexo D – Modelo de Proposta de Preços. 

9.3 Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas 
ou incorretas, ficando suspenso o pagamento da parcela impugnada, sendo pago o valor da 
parte incontroversa, na forma da regulamentação em vigor. 

9.4 Observar a legislação e a regulamentação relacionadas à utilização dos serviços, inclusive 
no que se refere à sua segurança e a de terceiros, observando, ainda, os procedimentos 
relacionados ao uso dos Serviços de Telecomunicações divulgados pela CONTRATADA. 

9.5 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. 

9.6 Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários a execução deste Contrato. 

 
9.7  Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA. 
 
9.8 Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários ao fornecimento e instalação do objeto do Termo de Referência. 
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9.9 Possibilitar o acesso da equipe técnica da CONTRATADA ao local de instalação dos 
equipamentos, orientando-a sobre dúvidas referentes às características técnicas do 
ambiente de instalação. 

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

 
9.11. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 
9.12 Realizar diligência às dependências da CONTRATADA para comprovar o cumprimento ou 

não das exigências do Contrato. 
 
9.13 Disponibilizar postes e energia elétrica em locais públicos para a Solução de Acesso à 

Internet sem fio. 
 
9.14 Indenizar os equipamentos da Solução de Acesso à Internet sem fio instalados em locais 

públicos em casos de vandalismo, acidente, furto ou qualquer outro incidente nos 
equipamentos da Solução. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento 

de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei nº 10.520/02, Lei Municipal nº 
6.148/02, Decreto Municipal nº 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei 
Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais, nas situações a 
seguir: 

 
10.1.1 Advertência, quando ocorrer atraso na entrega de materiais ou do início da 

prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data fixada. 
 
10.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 

(doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal, quando o fornecedor deixar de atender as especificações técnicas 
relativas a materiais ou serviços, previstas no edital, contrato ou instrumento 
equivalente; 

 
10.1.3 Nos casos de retardamento imotivado no fornecimento de materiais ou na 

execução de serviços, quando houver reincidência de atraso por mais de 15 
(quinze) dias, no caso de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias no caso 
de execução de serviços: 

 
a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, sobre o valor da fatura o fornecimento de materiais ou serviços não 
realizados, além de suspensão de 3 (três) meses; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

fatura do fornecimento de materiais ou execução de serviços, realizados com 
atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e 
suspensão de 3 (três) meses, a depender do prejuízo causado à 
Administração Pública Municipal; 

 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 

materiais ou execução de serviços realizados com atrasos superiores a 30 
(trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 
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10.1.4 Paralisar serviços ou fornecimento de materiais, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a depender 
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 

 
10.1.5 Entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, deteriorada 

ou danificada: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho 
e declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano. 

 
10.1.6 Recusar-se a assinar o contrato ou a receber o empenho: multa de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 
 
10.1.7 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no 

âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, 
adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva 
por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: 
declaração de inidoneidade, por um prazo de 1 (um) ano. 

 
10.1.8 Dar causa ao retardamento da execução do certame ou não manter a proposta: 

suspensão por um prazo de até 01 (um) ano. 
 
10.1.9 Deixar de comunicar, formalmente, à Administração Municipal as alterações que 

venham a ocorrer no endereço, telefone e fax da empresa, no período de vigência do 
contrato: suspensão de 6 (seis) meses. 

 
10.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 

Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi 
imposta. 

 

10.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou 
contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da apenação ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
10.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 

(cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de 
materiais, serviço ou obra, após prévio processo administrativo, ou cobrado 
judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestão. 

 
10.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 

depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal. 

 
10.6 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste 

instrumento, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar 
à contratante ou a terceiros em conseqüência do inadimplemento das condições 
contratuais. 

 
10.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena 
de multa. 
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10.8 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

 
10.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
11.1 O órgão responsável pela Gestão Administrativa do Contrato será a Secretaria Municipal 

de Gestão – SEMGE e terá as seguintes atribuições: 
 

11.1.1 Exercer a gestão corporativa dos contratos; 
 

11.1.2 Elaborar, formalizar, acompanhar e controlar os instrumentos contratuais; 
11.1.3 Gerenciar o contrato principal e seus respectivos termos aditivos de adesão junto 

aos órgãos e entidades aderentes ao contrato principal; 
 

11.1.4 Controlar a execução financeira dos serviços efetivamente executados pela 
CONTRATADA; 

 

11.1.5 Controlar os fluxos contratuais junto aos órgãos de controle do Município, bem 
como junto à CONTRATADA e aos clientes (CONTRATANTES); 

 

11.1.6 Prestar assessoramento no dimensionamento dos valores físicos e financeiros 
dos serviços contratados pelos clientes. 

 
11.2  O órgão responsável pela Gestão Tecnológica do Contrato será a Companhia Governança 

Eletrônica do Salvador – COGEL e terá as seguintes atribuições: 
 

11.2.1 Gerenciar e dar suporte tecnológico na implantação e operacionalização de todos 
os serviços de infraestrutura de rede contratados; 
 

11.2.2 Prestar assessoramento nas questões de qualidade, desempenho e inovações 
tecnológicas correlatas; 

 
11.2.3 Avaliar e aprovar os planos de implantação e dimensionamento dos recursos 

técnicos para o atendimento às solicitações de serviços; 
 

11.2.4 Realizar abertura dos chamados de manutenção junto à Central do Atendimento 
da CONTRATADA; 

 
11.2.5 Acompanhar e analisar os registros das ocorrências dos fatos relevantes e dos 

níveis de qualidade contratados, utilizando-se de Sistema Gerencial previsto na 
solução ofertada; 

 

11.2.6 Atender e gerenciar as demandas dos serviços de teleinformática; 

11.2.7 Controlar e efetuar avaliações técnicas dos serviços solicitados através de 

mecanismos formais, bem como o acompanhamento da execução técnica desses 

serviços, verificando, registrando, controlando a conclusão das mesmas e os 

eventos e ocorrências, sendo a interlocutora entre os clientes e a CONTRATADA; 

11.2.8 Apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da PMS; 

11.2.9 Prover informações gerenciais referentes aos serviços operacionalizados junto aos 

órgãos e entidades da PMS; 

11.2.10 Avaliar e notificar qualquer irregularidade referente aos serviços contratados em 

conformidade com os acordos de níveis de serviços (SLA); 
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11.2.11 Manter as unidades da PMS informadas sobre os andamentos dos serviços 

solicitados e penalidades aplicáveis no caso do não cumprimento do prazo 

contratual; 

 

11.2.12 Ser a responsável, junto à CONTRATADA, pelas solicitações de todos os serviços 

de acessos. 
 

11.2.13 Ser a responsável pela designação dos endereços IP envolvidos na solução; 

11.2.14 Auditar os serviços de instalação e configuração das soluções de conectividade, 

segurança e acesso no Ponto Concentrador, a ser instalado na COGEL, e nos 

Pontos Remotos; 

11.2.15 Supervisionar as implementações de segurança e acesso; 

11.2.16 Analisar os requisitos técnicos para novas demandas tecnológicas; 

11.2.17 Normatizar e padronizar as demandas da rede corporativa de comunicação de 

dados da PMS; 

11.2.18 Avaliar as necessidades de capacitação de pessoal para garantir o melhor uso 

das ferramentas de gestão da rede; 

11.2.19 Estabelecer a sistematização de entrega, recepção e operacionalização dos 

serviços da rede; 

11.2.20 Prover a interoperabilidade e racionalização dos recursos, através de soluções 

compartilhadas e integradas em informática, conectividade, segurança de redes e 

acessos e demais serviços correlatos; 

11.2.21 Analisar as questões relacionadas com o desenvolvimento, implantação e 

operacionalização dos serviços prestados, identificando eventuais problemas, 

diagnosticando e propondo medidas preventivas e corretivas; 

11.2.22 Prestar apoio técnico e prover informações gerenciais à SEMGE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTAS  
 
12.1 A  CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema de gestão de contas online, sem ônus 

à CONTRATANTE, que ofereça, no mínimo, as funcionalidades previstas no item 12 do 
Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE 
 
13.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 
14.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 

hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades 
pertinentes. 

 
14.2 A rescisão do presente contrato será restrita ao quantitativo previsto neste instrumento, 

não afetando o Termo de Compromisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO DE 
CONSÓRCIOS 
 
15.1 Será admitida subcontratação, conforme disposto no Termo de Referência, não eximindo a 

responsabilidade da CONTRATADA, observada a qualidade, a fidelidade ao objeto e a 
garantia sobre a totalidade dos serviços prestados, cabendo-lhe também a devida 
supervisão e coordenação dessas atividades. 
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15.2 Será permitida a participação de empresas em consórcio, desde que o faturamento siga a 
exigência contida no subitem 23.12 do Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
16.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido nas normas aplicáveis à espécie. 

 
16.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os 

tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as 
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
16.3 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a 

CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais não 
incidentes sobre a compra contratada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o 
reembolso do valor porventura pago à CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
17.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA 

qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se 
caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO 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: 

 Pela CONTRATANTE; 

 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 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: 

 

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

 Repassá-los a terceiros e empregados não vinculados diretamente ao objeto proposto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
 19.1 Para os itens do Lote 01, o prazo de vigência de cada contrato advindo de futura e 

eventual adesão a esta Ata de Registro de Preços – ARP, será de 36 (trinta e seis) meses, a 
contar da data da sua assinatura, admitindo-se a sua prorrogação nos termos da base 
legal indicada pela Comissão de Licitação da SEMGE. 

 
19.2. Para os itens do Lote 02, por se tratar de acessos de dados para atendimento a eventos 

sazonais e/ou especiais, serão solicitados sob demanda pela CONTRATANTE. O prazo de 
vigência de cada contrato, advindo de futura e eventual adesão a esta Ata de Registro de 
Preços – ARP, será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da ativação do acesso, 
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devendo ser desinstalado automaticamente após esse prazo, caso não haja uma 
solicitação formal da CONTRATANTE para a sua permanência. 

 
19.3. Caberá à Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE proceder todos os contatos com a 

empresa vencedora do Pregão Eletrônico e emitir todos os demais contratos para os 
órgãos aderentes à futura ARP. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO ENCERRAMENTO ABRUPTO DO CONTRATO 
 
20.1 Em caso de encerramento abrupto do contrato deverá ser realizada nova pesquisa no 

mercado e dar início imediato ao planejamento de nova contratação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
21.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, como o competente 

para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes 
a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes contratantes, o presente 
instrumento contratual em 3 (três) vias de igual forma e teor. 

Salvador, ___ de ________________ de ____. 
 

_____________________________________________ 
CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE Nº   027/2020 
 

ANEXO X 
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1. OBJETO 

1.1. Contratação, na modalidade de Registro de Preços, de empresas especializadas para prestação de 
Serviços de Comunicação de Dados, através de tecnologia IP, nas modalidades de LINKS MPLS (Multi 
Protocol Label Switching), definidos pela RFC 4363, com topologia Full Mesh, LINKS IP DEDICADO via 
Internet, e Serviços de Acesso à Internet temporário, objetivando a interligação das redes locais de 
computadores das unidades da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS e às infraestruturas de eventos à 
rede local da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, contemplando, de forma 
contínua, suporte à infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo, com solução de 
segurança da informação, solução de rede wireless, além de serviços de operação, gerenciamento, 
manutenção e suporte técnico, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A execução de uma solução integrada para a Administração Pública Municipal, através do 
compartilhamento dos serviços e recursos envolvidos, disponibilizando infraestrutura corporativa 
convergente para comunicação segura de dados, voz e vídeo com tecnologia, serviços de gerenciamento, 
manutenção e operação dos recursos de TIC da PMS, pretende assegurar aos usuários desta solução 
tarifas viáveis e uniformes, aderência aos marcos regulatórios, compartilhando os custos com qualidade 
nos serviços prestados. 

 
3. MOTIVAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A Prefeitura Municipal de Salvador mantém em atividade uma Rede Corporativa com o objetivo de 
permitir que os computadores das suas unidades administrativas possam se conectar aos seus 
datacenters e à Internet, viabilizando o acesso aos sites e sistemas internos, sendo tal solução de 
fundamental importância para as atividades dessas unidades. 

3.2. Com a expectativa de aumento da demanda de serviços computacionais exigida pelos diversos órgãos da 
Administração Pública, se faz necessário que o novo Contrato de prestação de Serviços de Comunicação 
de Dados proporcione melhor adequação do ambiente para processamento e transporte de dados em 
toda a rede corporativa da Prefeitura Municipal do Salvador – PMS. 

 
4. OBJETIVOS 

4.1. Gerenciar e prover suporte tecnológico na implantação e operacionalização de todos os serviços de 
comunicação de dados contratados de forma segura. 

4.2. Ofertar solução de segurança da informação ponta a ponta, tanto durante o trânsito das informações a 
partir das diversas unidades da Administração Municipal, quanto na centralização das comunicações no 
datacenter da CONTRATANTE. 

4.3. Assegurar que os incidentes e problemas sejam prontamente identificados e solucionados. 

4.4. Oferecer serviço de infraestrutura de acesso. 

4.5. Manter os enlaces de comunicação de dados. 

4.6. Disponibilizar informações dos serviços contratados, relatórios, status e utilização na rede. 

4.7. Manter acessibilidade aos sistemas corporativos da PMS. 

4.8. Provisionar serviço de Wi-Fi gerenciado. 
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5. BENEFÍCIOS ESPERADOS 

5.1. A eficácia da solução será alcançada garantindo-se às unidades da PMS a disponibilidade e continuidade 
do acesso à rede corporativa em toda a Administração Municipal. 

5.2. A eficiência na prestação dos serviços será dada pelo apoio técnico necessário por parte da 
CONTRATADA, a qual deverá garantir a segurança da rede na comunicação entre as unidades da PMS e o 
datacenter da CONTRATANTE, e solucionar quaisquer demandas técnicas relacionadas aos serviços 
estabelecidos, dentro dos prazos acordados, incluindo falhas e serviços de manutenção. 

5.3. Esta contratação visa permitir agilidade nos serviços de comunicação e transporte de dados entre as 
unidades, servidores, estações de trabalho e demais equipamentos ativos da rede de dados da Prefeitura 
Municipal do Salvador – PMS, incluídos na solução proposta, provendo garantia de um ambiente seguro 
e estável para o pleno funcionamento dos serviços corporativos e atendimento ao cidadão. 

 
6. DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS 

6.1. A CONTRATADA deverá fornecer os Serviços de Comunicação de Dados, conforme definido pela Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL e pelo Instrumento Convocatório. 

6.2. A CONTRATADA deverá possuir licença SCM (Serviço de Comunicação Multimídia), junto à ANATEL, para 
a prestação de serviços de comunicação de dados. 

6.3. A solução contratada deverá ser provida por Prestadora de Serviço e/ou Operadora de Telecomunicações 
que será composta pelos serviços de Rede Corporativa Multisserviços com tecnologia MPLS, Acessos 
Wireless (Wi-Fi) e Rede de Acessos IP de Internet Dedicada. 

6.4. A contratação da rede proposta deverá garantir à Rede Corporativa da Prefeitura Municipal do Salvador 
– PMS um atendimento com qualidade, em todas as etapas de sua implementação, tais como: 
planejamento e projeto, contratação de equipamentos, implantação, fornecimento de meios, operação, 
manutenção e garantia de evolução tecnológica, para o Ponto Concentrador e para todos os Pontos 
Remotos contidos no Anexo B. 

6.5. A COGEL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar desativação, modificação de velocidade de transmissão 
ou ativação de circuitos, previstos neste Termo de Referência, para atender as demandas não previstas 
inicialmente ou ainda decorrentes de alterações em processos de trabalho ou no perfil de tráfego da nova 
rede. Qualquer alteração não prevista no projeto inicial será objeto de aditivo contratual, desde que exista 
viabilidade técnica e econômica para atendimento à mesma. 

6.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos novos e de primeiro uso, não sendo admitido a 
reutilização ou aproveitamento de equipamentos atualmente em uso. 

 
7. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DA REDE CORPORATIVA MULTISSERVIÇOS COM 

TECNOLOGIA MPLS – LOTE 01 

7.1. O projeto para a rede corporativa da Prefeitura Municipal de Salvador – PMS, a ser proposto pela 
CONTRATADA, deverá permitir a interligação do ambiente computacional do Ponto Concentrador 
(COGEL) com as redes LAN de TODAS as unidades da PMS relacionadas no Anexo B deste Termo de 
Referência, com garantia de desempenho, segurança, suporte a diversos protocolos e utilização de 
endereçamento IP privativo. 

7.2. As velocidades dos acessos do Ponto Concentrador ao Ponto remoto a serem fornecidas serão: 
 

VELOCIDADES 

02 Mbps 

10 Mbps 

20 Mbps 

50 Mbps 

100 Mbps 

10 Gbps – Concentrador 
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7.3. A tecnologia MPLS da CONTRATADA deverá possibilitar tráfego de dados, voz e vídeo, permitindo 
aplicações multimídia e outras aplicações críticas dos serviços de comunicação de dados da PMS com 
segurança, confiabilidade, flexibilidade e performance, garantidas através de classificação (CoS – Class of 
Service) e priorização (QoS – Quality of Service), com o emprego de VPN, realizando o isolamento e o 
tratamento otimizado das informações. 

7.4. Não será permitido a entrega de múltiplos links para alcançar as velocidades previstas, exemplo MLPPP 
(MultiLink Point-to-Point Protocol) ou Link Agregation. 

7.5. Os serviços de comunicação de dados da rede da PMS deverão obrigatoriamente ser prestados pela 
CONTRATADA por uma rede IP Multisserviços que permita a criação de VPN (Virtual Private Network) e 
possibilite a configuração de QoS sobre VPN de modo fim-a-fim. 

7.6. O serviço de comunicação de dados deverá ser implementado pela CONTRATADA, através do Backbone 
IP, de forma escalável, conforme a demanda de expansão e das aplicações da COGEL, possibilitando que 
a PMS possa formar suas redes corporativas com desempenho e segurança com velocidades de acesso a 
partir de 02 Mbps. 

7.7. O protocolo de transporte entre o equipamento CPE da CONTRATANTE e o equipamento CPE do 
backbone da CONTRATADA deverá ser PPP (Point-to-Point Protocol) ou Ethernet (FastEthernet ou 
GigaEthernet). 

7.8. O backbone da CONTRATADA deverá disponibilizar a função de QoS, através de até 05 (cinco) classes 
diferentes. A CONTRATADA deverá implementar o padrão DSCP (Differentiated Services Code Point – 
RFC 2474). A COGEL poderá escolher quais as aplicações deverão ser tratadas ou não, e, com isso, 
garantir: 

7.8.1. Voz sobre IP (VoIP) e videoconferência com qualidade, independente da ocupação dos acessos 
pelo tráfego de dados; 

7.8.2. A utilização das aplicações corporativas sem a preocupação de gargalos nos links, através do uso 
otimizado dos recursos de rede; 

7.8.3. Escalabilidade: Os serviços de comunicação de dados deverão suportar o crescimento e o uso da 
rede de dados da PMS, inclusive com novos tipos de aplicações, sem causar impacto na sua 
implementação; 

7.8.4. Opções de Topologia: Os serviços de comunicação de dados deverão utilizar tecnologia que 
permita a adequação da topologia lógica da VPN ao perfil de tráfego em cada ponto da rede, seja 
ela full-mesh (malha), hub-and-spoke (estrela) ou mista. 

 
7.9. A topologia básica da Rede WAN deverá considerar como PONTO CONCENTRADOR (local provedor de 

serviços corporativos e de internet) a sede da COGEL, localizada na Rua Macapá, 271, Ondina, Salvador – 
BA, CEP: 40.170-150 e, como PONTOS REMOTOS (clientes dos serviços corporativos e de internet) todas 
as demais unidades da Prefeitura Municipal do Salvador. 

7.10. A CONTRATADA deverá prover a conexão entre o Ponto Concentrador e a Rede da COGEL com tecnologia 
Gigabit Ethernet (802.3z), garantindo a capacidade de banda de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do 
total da somatória de todas as velocidades nominais dos circuitos dispostos no Anexo B. Deverá garantir, 
ainda, que a utilização total da banda do Ponto Concentrador não ultrapasse 80% (oitenta por cento) da 
banda disponibilizada neste circuito. Quando isso ocorrer, a CONTRATADA deverá aumentar a banda do 
Ponto Concentrador, preservando uma reversa mínima de 20% (vinte por cento) da nova capacidade 
nominal ofertada, sem custo adicional à CONTRATANTE. Para isso, a CONTRATANTE realizará 
regularmente a medição das médias de picos da banda utilizada no Ponto Concentrador dos últimos 30 
(trinta) dias e, em se constatando valores acima de 80%, fará a solicitação de upgrade à CONTRATADA. 

7.11. As redes locais das unidades da PMS serão interligadas ao Ponto Concentrador, através do backbone 
MPLS da CONTRATADA garantindo que estas unidades tenham acesso completo e permanente às 
aplicações corporativas da PMS, seus recursos e facilidades, com o propósito de viabilizar a utilização, 
dentre outras, das seguintes aplicações: 

 Serviço de Correio Eletrônico e Intranet; 

 Acesso a Sistemas Corporativos (comunicação interativa entre as unidades da PMS); 
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 Serviços de Voz sobre IP para tráfego de voz corporativa; 

 Videoconferência; 

 Solução de CFTV; 

 Aplicações TCP/IP e de Banco de Dados corporativos; 

 Aplicações corporativas em ambiente Web; 

 Transmissão de streaming de áudio e vídeo; 

 Transferência, armazenamento e manutenção de aplicações, software e arquivos de dados entre 
as unidades da PMS. 

 
7.11.1. A solução a ser contratada deverá ser provida por uma rede IP multisserviços logicamente 

independente e isolada de qualquer outra rede, incluindo a Internet. 

7.11.2. A rede IP multisserviços deverá suportar a tecnologia MPLS definida na RFC 4364, com topologia 
flexível, podendo ser oferecida desde a arquitetura Full Mesh até a arquitetura Hub and Spoke, 
ou em misto das duas, sem que dependa do dispositivo CPE para esta configuração. 

 
7.12. Os circuitos de comunicação MPLS deverão ser compostos de acessos dedicados determinísticos e 

simétricos (download = upload), através de meios físicos terrestres (par metálico para circuitos de 02 
Mbps ou fibra óptica), nos atendimentos de última milha, de acordo com as características, peculiaridades 
e necessidades de cada localidade a ser conectada, sem prejuízo dos prazos de implantação, restrições e 
critérios de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência. 

7.13. Nos casos de utilização de sistema de radiofrequência, deverão ser utilizadas frequências licenciadas pela 
ANATEL, não sendo permitido o uso de rádios de frequência aberta ou terminais SMP/SME (tecnologias 
3G ou 4G). Neste caso, as localidades atendidas com essas tecnologias ficam, desde já, limitadas a 3% (três 
por cento) do total de circuitos de dados de toda a rede da PMS, devendo, no caso de utilização, serem 
expressamente autorizadas pela COGEL. O circuito de acesso de cada localidade provida pela solução não 
poderá ser compartilhado com nenhum outro cliente da CONTRATADA. 

7.14. Será permitida subcontratação de terceiros para o acesso a última milha, ou seja, para o acesso entre a 
CONTRATADA e o local de prestação do serviço, sendo vedada a subcontratação do link ou da rede de 
dados parcial ou total com outra operadora de telecomunicações. A subcontratação de terceiros para o 
acesso a última milha fica, desde já, limitada a 30% (trinta por cento) do total de circuitos de dados de 
toda a rede da PMS. A subcontratação não eximirá a responsabilidade da CONTRATADA, observada a 
qualidade, a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a totalidade dos serviços prestados. 

7.15. Será permitida a subcontratação do link ou da rede de dados com outra operadora de telecomunicações, 
apenas na modalidade satélite, no limite de 5% (cinco por cento) do total de circuitos de dados de toda a 
rede da PMS. Nestes casos, deverão ser previamente e expressamente autorizados pela COGEL. A 
subcontratação não eximirá a responsabilidade da CONTRATADA, observada a qualidade, a fidelidade ao 
objeto e a garantia sobre a totalidade dos serviços prestados. 

7.16. Será permitida a subcontratação de Integradores da Solução de Segurança da Informação e Redes 
Wireless. Nestes casos, o integrador subcontratado deverá estar credenciado pelo fabricante da solução 
que irá compor a oferta, possuir sede ou filial na cidade do Salvador e possuir equipe técnica própria 
certificada e credenciada. Nestes casos, a SUBCONTRATADA deverá comprovar capacidade técnica para 
executar a parcela do objeto que lhe será imputada, bem como comprovar o vínculo com o fabricante da 
solução. As comprovações da SUBCONTRATADA serão previamente avaliadas e expressamente 
autorizadas pela COGEL. No caso de subcontratação, a CONTRATADA, para efeito de habilitação no Edital, 
deverá apresentar documentação da SUBCONTRATADA com respectiva carta de solidariedade para 
atendimento ao escopo da subcontratação. 

7.17. A CONTRATADA deverá fornecer os recursos de hardware (equipamentos) de interconexão e segurança 
da informação que farão a interface com a Rede Local em todas as unidades envolvidas da PMS, com 
atendimento do transporte dos serviços, garantia de QoS, através do CoS que define padrões de latência, 
jitter e perda de pacotes a serem garantidos para cada uma das classes de serviço, bem como todas as 
subscrições de segurança da informação. Destaca-se que as garantias, subscrições e assinaturas de 
segurança da informação deverão ser provisionadas e entregues no prazo total do Contrato. 
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7.18. Para o Link Concentrador, a CONTRATADA deverá garantir que a última milha do link de redundância 
seja distinta, ou seja, que não possua o mesmo encaminhamento físico da do link principal. Deverá 
garantir redundância com 02 (dois) acessos ópticos com a última milha independente, com chaveamento 
automático e através de POP’s distintos e com equipamentos CPE’s para cada acesso (principal e 
redundância) no Ponto Concentrador, a fim de possibilitar a redundância em 03 (três) camadas (CPE, 
acesso e estação) e garantir a alta disponibilidade do Concentrador da rede de comunicação de dados da 
PMS. 

7.19. Todos os circuitos das unidades da PMS deverão suportar aumento de velocidade, de forma escalar e 
compatível com o Ponto Concentrador. 

7.20. A CONTRATANTE deverá ter total permissão de acesso de leitura aos dispositivos CPE’s, por meio de 
senha previamente pactuada com a CONTRATADA, para ter acesso às configurações e regras de acesso 
aplicadas. 

7.21. A CONTRATADA deverá apresentar um Projeto Detalhado da Rede, a ser aprovado pela COGEL, 
mostrando a topologia, os serviços oferecidos e quais tecnologias de rede de acesso, transporte e 
segurança da informação serão utilizadas na solução, de maneira a garantir o uso das aplicações 
corporativas e serviços da COGEL e PMS. 

7.22. Na sede da COGEL, a CONTRATADA deverá incluir na solução todos os recursos de conectividade, tais 
como modems, conversores, equipamentos CPE’s, racks (44 U’s, conforme padrão a ser definido pela 
CONTRATANTE), bem como TODA a infraestrutura para instalações de equipamentos de transmissão 
necessária à prestação dos serviços e a integração com o ambiente operacional da COGEL. A alimentação 
e aterramento elétricos e condicionamento de ar serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Para 
atender a este subitem, a CONTRATADA deverá realizar um “Site Survey” em até 72 (setenta e duas) horas 
úteis antes do certame. 

7.23. A Solução de Segurança da Informação que integrará a oferta deverá ser totalmente integrada e 
compatível com os Sistemas de Segurança da Informação, Sistemas de Gerência, Repositório de Logs, 
Sistema de Gerenciamento de Identidade e demais equipamentos existentes e utilizados pela PMS, 
instalados na COGEL. Ficará facultado à LICITANTE interessada, realizar vistoria na sede da COGEL para 
tirar todas as dúvidas e tomar conhecimento pleno das condições técnicas para a efetiva realização da 
entrega do solicitado. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições 
necessárias e requerimentos de compatibilidade à execução dos serviços. A vistoria deverá ser feita pela 
empresa interessada em participar do processo licitatório, devendo ser agendada a visita técnica pelo 
telefone (71) 3202-4221, na pessoa do Diretor Técnico, até 72 (setenta e duas) horas antes da data do 
certame. 

7.24. A Solução de Rede Wireless que integrará a oferta deverá ser totalmente integrada e compatível com os 
Sistemas de Controle, Analíticos, Base de Inteligência, Sistema de Gerenciamento de Identidade e demais 
componentes utilizados pela PMS, instalados na COGEL e unidade da PMS que já possuem Redes Wireless 
#conectasalvador. O atual ambiente de Rede Wireless da PMS é composto por Controladora Centralizada 
em Cluster, fabricante Fortinet, modelo FortiGate 1500D, e Pontos de Acesso, também do fabricante 
Fortinet, modelos FortiAp 221C, FortiAp 221E, FortiAp 421E, FortiAp 222C e FortiAp 222E. Ficará 
facultado à LICITANTE interessada, realizar vistoria na sede da COGEL para tirar todas as dúvidas e tomar 
conhecimento pleno das condições técnicas para a efetiva realização da entrega do solicitado. Não serão 
aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias e requerimentos de 
compatibilidade à execução dos serviços. A vistoria deverá ser feita pela empresa interessada em 
participar do processo licitatório, devendo ser agendada a visita técnica pelo telefone (71) 3202-4221, na 
pessoa do Diretor Técnico, até 72 (setenta e duas) horas antes da data do certame. 

7.25. A CONTRATADA será responsável pela instalação e manutenção dos circuitos de dados, incluindo o 
fornecimento dos equipamentos CPE’s, Solução de Segurança e Redes Wireless necessários para 
atendimentos dos seus serviços nas unidades da PMS. Caberá à CONTRATANTE fornecer o local de 
instalação dos equipamentos da CONTRATADA, bem como a alimentação e aterramento elétrico em 
conformidade com as normas ABNT NBR-5410 e NBR-13571. 

7.26. A CONTRATADA deverá oferecer todos os equipamentos, garantias, subscrições e acessórios, vinculados 
à contratação dos correspondentes serviços de acesso, em conformidade com as especificações 
(características técnicas e funcionalidades) relacionadas neste Termo de Referência. 



 

 Revisões Código do documento Página 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  7/118 

 

7.27. A solução proposta pela CONTRATADA poderá ser fornecida em 01 (um) ou mais equipamentos, desde 
que todas as características e funcionalidades requeridas neste Termo de Referência sejam 
contempladas. A CONTRATADA deverá descrever no Projeto Detalhado da Rede, exigido no subitem 13.1, 
quais e quantos equipamentos serão fornecidos por acesso e indicar quais equipamentos atenderão as 
funcionalidades requeridas neste Termo de Referência. 

7.28. Os equipamentos propostos pela CONTRATADA deverão ser padronizados, a serem avaliados pela 
COGEL. 

7.29. A responsabilidade pela instalação e manutenção de todos equipamentos vinculados ao Contrato será 
única exclusivamente da CONTRATADA. 

7.30. Deverão estar inclusos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, atualização de firmware, 
atualização de licenças e base de assinaturas de todos os equipamentos que comporão cada circuito da 
rede, a serem prestados pela CONTRATADA. 

7.31. Os equipamentos deverão ter facilidades de configuração através de porta serial, da console de 
monitoramento ou da interface de administração via web no próprio dispositivo. 

7.32. Os equipamentos destinados à Solução de Segurança deverão ter facilidades de configuração através de 
solução centralizada de gerenciamento existente na COGEL para as funcionalidades de Políticas de 
Firewall, Controle de Aplicações, Prevenção de Ameaças, Filtros de URL, Identificação de Usuários e VPN. 

7.33. A COGEL já possui instalado em sua infraestrutura um conjunto de Solução de Segurança da Informação, 
composto por 02 (dois) FortiGate 1500D, 02 (dois) FortiGate 500D, Solução de Gerenciamento 
FortiManager 1000D, Solução de Relatórios e Logs FortiAnalyzer 2000E e Solução de Autenticação de 
Usuários FortiAuthenticator 3000D, com serviços de suporte técnico, subscrições e garantia sob sua 
responsabilidade. Essas soluções combinadas irão permitir à COGEL controlar e assegurar, no parque de 
dispositivos que serão fornecidos, a conformidade do tráfego de dados e detectar e bloquear todos os 
acessos espúrios e que descumpram as Políticas de Segurança da Informação da Prefeitura Municipal de 
Salvador do parque de dispositivos. 

7.34. As funcionalidades dos equipamentos CPE’s, necessários para o perfeito funcionamento da solução a ser 
contratada, estão descritas a seguir: 

7.34.1. EQUIPAMENTO CPE PARA O PONTO CONCENTRADOR 

Topologia detalhada da solução de rede corporativa no Ponto Central 
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7.34.1.1. Características de Hardware: 

 Deverá permitir ser montado em rack padrão de 19” (dezenove polegadas), sendo 
fornecido com todos os acessórios indispensáveis para sua instalação e 
funcionamento; 

 Deverá suportar, no mínimo, 02 (duas) fontes de energia internas, para Corrente 
Alternada (AC – Alternating Current), com chaveamento automático e capacidade 
de operação em 100 V a 240 V (50/60 Hz), conforme abaixo: 

 As fontes de energia deverão permitir a utilização de circuitos elétricos 
distintos; 

 As fontes de energia deverão ser do tipo substituível (hot-swap), permitindo 
instalação e/ou substituição sem a necessidade de remoção do equipamento; 

 As fontes de energia deverão ser suficientes para manter todas as operações 
do equipamento, mesmo no caso de falha de uma das fontes de energia, 
independentemente da quantidade de interfaces em uso ou funcionalidades 
habilitadas; 

 As fontes de energia deverão vir acompanhadas com cabos de energia com 
1,80 m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento mínimo; 

 Os sistemas de fonte de alimentação deverão ser os de maior capacidade 
oferecidos pelo fabricante para o equipamento. 

 Deverá possuir memória não-volátil com capacidade suficiente para armazenar, 
no mínimo, uma nova versão de sistema operacional que tenha o tamanho de 02 
(duas) vezes o sistema operacional na versão mais recente, atendendo 
simultaneamente a todas as funcionalidades exigidas nesta especificação, em 
conformidade com as recomendações do fabricante; 

 Deverá possuir configuração de CPU e memória RAM suficiente para a 
implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 

 Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9, ou porta de console 
com interface USB; 

 Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a porta de console do 
equipamento; 

 Deverá operar entre as temperaturas de 0°C e 40°C; 

 Deverá ser destinado ao uso normal em ambiente tropical com umidade relativa 
na faixa de 10 a 85% (sem condensação); 

 Deverá suportar temperatura ambiente de armazenamento entre -10°C e 60°C; 

 Deverá possuir unidades de ventilação redundantes (pelo menos, N+1), 
permitindo que o fluxo de ar (exaustão) ocorra em direção à parte traseira do rack; 

 O sistema operacional / firmware dos equipamentos fornecidos deverá, dentro 
das características solicitadas, ser a versão atual mais estável no momento da 
instalação; 

 O equipamento deverá implementar, no momento da entrega, todas as 
características exigidas nesta Especificação sem a necessidade de inclusão de 
nenhum componente, módulo ou dispositivo extras; 

 Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) interfaces 1 Gigabit Ethernet no padrão SFP, 
e 02 (duas) interfaces 10 Gigabit Ethernet no padrão SFP+ para o tráfego de dados. 
Essas interfaces deverão ser fornecidas com, pelo menos, 02 (dois) transceptores 
10/100/1000 Mbps UTP RJ45, e 02 (dois) transceptores 10G de fibra ótica padrão 
SX ou SR; 

 Deverá suportar módulos com portas do tipo: OC-192, OC-48, OC-12, OC-3, E3, E1 
e V.35 serial; 

 Deverá permitir operar simultaneamente todas as interfaces, mantendo a mesma 
capacidade e as características descritas nesta especificação; 
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 Todas as interfaces deverão ser internas ao equipamento, não sendo aceitos 
conversores externos para nenhum tipo de interfaces exigidas; 

 Deverá permitir a reinicialização de interfaces do equipamento sem afetar o 
funcionamento do mesmo; 

 Deverá possuir LEDs de diagnóstico que forneçam informações de alimentação e 
atividade do equipamento; 

 Deverá possuir LEDs de diagnósticos que forneçam informações e atividades das 
portas. 

 
7.34.1.2. Funcionalidades Gerais: 

 Deverá permitir a configuração, em cada porta, de um texto possibilitando ao 
administrador a inclusão de informações que identifiquem o que está conectado 
na respectiva porta; 

 Deverá possuir suporte à tradução de endereços de rede (Network Address 
Translation – NAT), em conformidade com a RFC 1631 e RFC 3022; 

 Deverá possuir suporte à tradução de endereços de porta (Port Address 
Translation – PAT); 

 Deverá suportar o protocolo de tunelamento GRE (Generic Routing 
Encapsulation), em conformidade com o padrão RFC 2784, contemplando, no 
mínimo, os seguintes recursos: 

 Permitir a associação do túnel GRE a uma tabela virtual de roteamento 
específica; 

 Operação em modo multiponto (“multipoint GRE”); 

 Possibilidade de configuração de “Keepalive” nos túneis; 

 Suporte a QoS – deverá ser possível preservar as marcações no cabeçalho do 
pacote original para os pacotes transportados com encapsulamento GRE; 

 Deverá permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de 
configuração utilizados no equipamento via interface Ethernet e serial; 

 Deverá permitir a criação de versões de configuração e suporte a “rollback” da 
configuração para versões anteriores; 

 Deverá ter a capacidade de atualização de software via FTP e via TFTP, em 
conformidade com as RFCs 783 e 1350; 

 Deverá permitir a transferência segura de arquivos para o equipamento através 
do protocolo SCP (Secure Copy) e SFTP (Secure FTP); 

 Deverá implementar a opção local de carga do sistema do equipamento via 
memória Flash; 

 Deverá permitir que a sua configuração seja feita através de terminal assíncrono; 

 Deverá permitir a gravação de log externo (syslog), devendo ser possível definir o 
endereço IP de origem dos pacotes syslog gerados pelo equipamento; 

 Deverá permitir consultas de DNS com resolução de nomes em endereços IPv6; 

 Deverá implementar ICMPv6, em conformidade com a RFC 4443; 

 Deverá possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível 
para IPv4 e IPv6, implementando, ao menos, testes ICMP, debug, trace e log de 
eventos; 

 Deverá suportar o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um 
grupo de portas e de VLANs para um endereço IP, devendo ser possível definir o 
sentido do tráfego a ser espelhado: somente tráfego de entrada, somente tráfego 
de saída e ambos simultaneamente; 

 Deverá permitir o espelhamento do tráfego total de uma porta e de um grupo de 
portas para outra porta localizada no mesmo equipamento; 

 Deverá suportar mecanismo de extensão de Layer 2 sobre redes IP sem a 
necessidade de extensão do domínio Spanning-Tree entre sites diferentes e com a 
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supressão de broadcast de ARP-requests sobre a rede IP de transporte. Este 
mecanismo não deverá necessitar de uma rede MPLS de transporte; 

 Deverá suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo 
equipamento contemplando, no mínimo, as seguintes informações: IP de 
origem/destino, parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP, marcação de QoS, 
portas TCP/UDP de origem/destino e interface de entrada do tráfego; 

 Deverá ser possível especificar o uso de tal funcionalidade somente para tráfego 
de entrada, somente para tráfego de saída e também para ambos os sentidos 
simultaneamente, em cada uma das interfaces do equipamento; 

 A informação coletada deverá ser automaticamente exportável em intervalos pré- 
definidos através de um protocolo IPFIX padronizado, para, no mínimo: Net Flow, 
Sflow, JFlow ou Hflow; 

 Deverá responder a pacotes para teste da implementação dos níveis de serviço 
especificados (SLA). Deverão ser suportadas, no mínimo, as seguintes operações 
de teste: ICMP echo, estabelecimento de conexão TCP (em porta TCP configurável) 
e UDP echo (em porta UDP configurável); 

 Deverá suportar o envio de traps SNMP em função do resultado dos testes 
ultrapassarem limiares pré-configurados ou no caso de falha; 

 O equipamento deverá suportar, ao menos, 2.000 (duas mil) destas operações de 
testes simultaneamente; 

 Deverá implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol versão 3). 
Deverá ser suportada autenticação entre os peers NTP, conforme definições da 
RFC 1305; 

 Deverá suportar o protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol), em 
conformidade com o padrão RFC 4330 ou 5905; 

 Deverá suportar a implementação da funcionalidade de DHCP Relay e DHCP 
Server; 

 Deverá possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, permitindo a 
definição de portas ativas/inativas; 

 Deverá possibilitar a implementação de LAN Virtual (VLAN) por porta e 
compatíveis com o padrão IEEE 802.1Q e IEEE 802.1Q-in-Q; 

 Deverá implementar, no mínimo, 4.000 (quatro mil) VLANs simultaneamente; 

 Deverá permitir o roteamento nível 3 entre as VLANs; 

 Deverá implementar o protocolo de controle de agregação de enlace (LACP), 
conforme o padrão IEEE 802.3ad, permitindo agrupar, no mínimo, 04 (quatro) 
interfaces do mesmo tipo; 

 Deverá permitir o encaminhamento de “jumbo frames” (pacotes de 9.016 bytes); 

 Deverá implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), em 
conformidade com o padrão RFC 2338; 

 Deverá suportar mecanismo de autenticação MD5 entre os peers VRRP; 

 Deverá implementar, no mínimo, 100 (cem) grupos VRRP. 
 

7.34.1.3. Roteamento: 

 Deverá suportar a pilha de protocolos TCP/IP; 

 Deverá suportar o protocolo roteável IPv4; 

 Deverá suportar o protocolo roteável IPv6; 

 Deverá implementar mecanismo de pilha dupla (IPv4 e IPv6), para permitir o 
funcionamento simultâneo dos protocolos IPv4 e IPv6; 

 Deverá permitir a configuração de rotas estáticas para IPv4 e IPv6; 

 Deverá implementar o protocolo de roteamento RIPv2, em conformidade com, no 
mínimo, os padrões RFC: 2453 e 2082; 
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 Deverá implementar o protocolo de roteamento OSPF, em conformidade com, no 
mínimo, os padrões RFC: 2328, 3101, 3137, 3623, 2370 e 4750; 

 Deverá implementar o protocolo de roteamento BGPv4, em conformidade com, no 
mínimo, os padrões RFC: 1997, 2858, 2439, 2842, 2918, 4271, 3065, 4456, e 2385; 

 Deverá implementar mecanismo de controle de multicast, conforme os protocolos: 
IGMPv1, IGMPv2 e IGMPv3; 

 Deverá implementar roteamento multicast PIM-SM (Protocol Independent Mode- 
Sparse Mode) e PIM-DM (Protocol Independent Mode-Dense Mode), em 
conformidade com, no mínimo, os padrões RFC: 1112, 1349, 1256, 2236, 3376 e 
2362; 

 Deverá suportar o protocolo MPLS (Tag Distribution Protocol, Label Distribution 
Protocol, MPLS Virtual Private Network, MPLS QoS e MPLS Traffic Engineering), 
em conformidade com, no mínimo, os padrões RFC: 4364, 2702, 3031, 3443, 3036, 
3037, 3107, 3215 e 3270; 

 Deverá implementar roteamento dinâmico RIPng, em conformidade com o padrão 
RFC 2080; 

 Deverá suportar roteamento dinâmico OSPFv3 para IPv6, em conformidade com o 
padrão RFC 5340; 

 Deverá implementar Multiprotocol BGP (MP-BGP) com suporte a IPv6; 

 Deverá suportar, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) rotas IPv4; 

 Deverá suportar, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) rotas IPv6; 

 Deverá permitir a virtualização das tabelas de roteamento (camada 3). As tabelas 
de roteamento virtuais deverão ser completamente segmentadas; 

 Deverá suportar a criação de, no mínimo, 8.000 (oito mil) tabelas de roteamento 
virtuais (VRF) para IPv4 e IPv6; 

 Deverá implementar roteamento baseado em uma condição de origem, inclusive 
dentro das VRFs; 

 Deverá permitir a possibilidade de alterações de roteamento automatizadas 
baseadas em métricas de desempenho dos enlaces, para no mínimo, perda de 
pacotes, atraso e jitter. 

 Deverá possuir suporte nativo, no mínimo, aos 02 (dois) grupos básicos de RMON, 
a saber: alarms e events, em conformidade com os padrões RFC 1757 ou RFC 2819; 

 Deverá suportar o protocolo de gerenciamento SNMP e MIB-II, em conformidade 
com os padrões RFC 1157 e RFC 1213; 

 Deverá suportar os protocolos SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps; 

 Deverá implementar, pelo menos, os seguintes níveis de segurança para SNMP 
versão 3: 

 Sem autenticação e sem privacidade (no AuthNoPriv); 

 Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv); 

 Com autenticação e com privacidade (authPriv) utilizando algoritmo de 
criptografia AES; 

 Deverá suportar SNMP sobre IPv6; 

 Deverá implementar MIB privativa que forneça informações relativas ao 
funcionamento do equipamento; 

 Deverá possuir descrição completa da MIB implementada no equipamento, 
inclusive a extensão privativa; 

 Deverá possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do 
protocolo SNMP; 

 Deverá possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e 
desempenho da CPU, memória e portas; 
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 Deverá permitir ser configurável e gerenciável via interface gráfica (GUI), linha de 
comando (CLI), SNMP, Telnet, SSH, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 15 (quinze) 
sessões simultâneas e independentes 

 Deverá permitir a inserção de um certificado digital PKI para autenticação do 
protocolo SSH e túneis IPSEC; 

 O equipamento deverá suportar a configuração com um único endereço IP para 
gerência e administração, para uso dos protocolos: SNMP, NTP, HTTPS, SSH, 
TELNET, TACACS+ e RADIUS, provendo identificação gerencial única ao 
equipamento; 

 Deverá permitir a configuração de endereços IPv6 para gerenciamento; 

 Deverá proteger a interface de gerência do equipamento através de senha. 
 

7.34.1.4. Desempenho: 

 Deverá possuir backplane com capacidade configurada por licença de software 
com capacidade mínima de 10 Gbps, podendo chegar a até 20 Gbps com aquisição 
de licenças de software, sem que seja necessário acrescentar ou alterar qualquer 
hardware; 

 Deverá ser fornecido com capacidade mínima de backplane de 5 Gbps; 

 Deverá suportar, no mínimo, 5 Gbps de throughput com todas as funcionalidades 
de roteamento e segurança ativas simultaneamente; 

 Deverá suportar uma taxa de comutação de pacotes de, no mínimo, 6 Mpps, 
considerando-se pacotes de 64 bytes. 

 
7.34.1.5. Qualidade de Serviço: 

 Deverá suportar o padrão IEEE 802.1p para cada porta; 

 Deverá possuir a facilidade de priorização de tráfego através do padrão IEEE 
802.1p; 

 Deverá possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em 
relação às demais classes, dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para 
tratamento do tráfego “real-time” (voz e vídeo); 

 Deverá suportar a classificação de pacotes de dados (QoS), baseados em: 

 Protocolos da camada de rede (IPv4 e IPv6) do Modelo OSI (Endereços IP 
origem e destino); 

 Protocolos da camada de transporte do Modelo OSI (TCP e UDP); 

 Endereços MAC de origem e destino; 

 VLAN; 

 Deverá suportar a classificação, marcação e remarcação baseadas em CoS (“Class 
of Service”) para a camada de enlace; 

 Deverá suportar a classificação, marcação e remarcação baseados em “IP 
precedence” e DSCP (Differentiated Services Code Point) para a camada de rede, 
em conformidade com os padrões RFC 3260; 

 Deverá permitir a marcação de tráfego baseado no campo ToS (Type of Service), 
conforme RFC 2474; 

 Deverá prover as funcionalidades de priorização de tráfego nas interfaces através 
da utilização de First In First Out (FIFO), Priority Queuing (PQ), Custom Queuing 
(CQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Class-Based Weighted Fair Queueing 
(CBWFQ) e Low Latency Queueing (LLQ); 

 Deverá suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shapping”; 

 Deverá suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Policing”; 

 Deverá ser possível a especificação de garantia de banda por classe de serviço; 

 Deverá possuir mecanismos de descarte de pacotes que evitem o 
congestionamento nas filas do equipamento, tais como: RED (Random Early 
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Detection) ou WRED (Weighted Random Early Detection); 

 Para os pacotes que excederem a especificação, deverá ser possível configurar 
ações, para, no mínimo: transmissão do pacote sem modificação, transmissão com 
remarcação do valor de DSCP e descarte do pacote; 

 O equipamento deverá suportar o mapeamento das prioridades nível 2 (802.1p) 
em prioridades nível 3 (IP Precedence e DSCP) e vice-versa; 

 Deverá suportar a priorização do tráfego de rede, com, no mínimo, 10 (dez) filas 
por interface (processamento distribuído) ou 16.000 (dezesseis mil) filas 
(processamento centralizado), permitindo uma integração transparente de dados, 
voz e vídeo; 

 Deverá implementar RSVP (Resource Reservation Protocol) em conformidade ̀  

 Deverá suportar o padrão IEEE 802.3x (Flow Control). 

 
7.34.2. EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE LOGS (COMPLEMENTAR) 

7.34.2.1. Funcionalidades Gerais: 

 Deverá permitir a análise Forense e correlação de Logs das políticas de segurança 
implementadas de todas as unidades da PMS; 

 A solução deverá ser capaz de armazenar logs pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses; 

 Deverá ser totalmente integrado e compatível com a Solução Existente na COGEL 
e demais equipamentos do Ponto Concentrador e Pontos Remotos; 

 Deverá possuir a capacidade de processar, no mínimo, 3.000 GB de logs/dia; 

 Deverá possuir a capacidade de processar, no mínimo, 40.000 logs/s; 

 Deverá possuir um storage mínimo de 40 TB; 

 Deverá possuir, no mínimo, 02 (duas) portas 10 GE – SFP+. 

 
7.34.3. EQUIPAMENTO CPE PARA OS PONTOS REMOTOS 

7.34.3.1. A CONTRATADA deverá implantar, nos circuitos, equipamentos com as funcionalidades 
abaixo, podendo ser, no máximo, 02 (dois) appliances, com as seguintes 
funcionalidades: 

 Deverá possuir suporte a 4.094 (quatro mil e noventa e quatro) VLAN Tags 802.1q; 

 Deverá possuir suporte a Policy Based Routing ou Policy Based Forwarding; 

 Deverá possuir suporte a roteamento multicast (PIM-SM e PIM-DM); 

 Deverá possuir suporte a DHCP Relay e DHCP Server; 

 Deverá possuir suporte a Jumbo Frames; 

 Deverá suportar subinterfaces Ethernet lógicas; 

 Deverá suportar: 

 NAT dinâmico (Many-to-1); 

 NAT dinâmico (Many-to-Many); 

 NAT estático (1-to-1); 

 NAT estático (Many-to-Many); 

 NAT estático bidirecional 1-to-1; 

 Tradução de porta (PAT); 

 NAT de Origem; 

 NAT de Destino; 

 NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente; 

 Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo problemas de 
roteamento assimétrico; 

 NAT64 e NAT46; 
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 Deverá implementar o protocolo ECMP; 

 Deverá implementar balanceamento de link por hash do IP de origem ou de origem 
e destino; 

 Deverá implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção, deverá ser 
possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. 
Deverá suportar o balanceamento de, no mínimo, 03 (três) links; 

 Deverá permitir monitorar, via SNMP, falhas de hardware, uso de recursos por 
número elevado de sessões, conexões por segundo, número de túneis 
estabelecidos na VPN, CPU, memória, status do cluster, ataques e estatísticas de 
uso das interfaces de rede; 

 Deverá enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente; 

 Deverá ter a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos, via 
protocolo TCP e SSL; 

 Deverá ter proteção anti-spoofing; 

 Para IPv4, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e 
OSPFv2); 

 Para IPv6, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3); 

 Deverá suportar OSPF graceful restart; 

 Os dispositivos deverão ter a capacidade de operar de forma simultânea em uma 
única instância de firewall, mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes 
modos: sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e 
camada 3 (L3); 

 Deverá suportar Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de 
dados da rede; 

 Deverá suportar Modo Camada 2 (L2), para inspeção de dados em linha e 
visibilidade do tráfego; 

 Deverá suportar Modo Camada 3 (L3), para inspeção de dados em linha 
visibilidade do tráfego; 

 Deverá suportar Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces 
físicas; 

 Deverá ter suporte a criação de políticas por geolocalização, permitindo que os 
tráfegos de determinados países sejam bloqueados; 

 Deverá possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos 
acessos; 

 Deverá possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e criar 
políticas utilizando as mesmas; 

 Deverá ter suporte a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço de 
origem, por endereço de destino e por porta; 

 A política de QoS deverá possibilitar a definição de: tráfego com banda garantida, 
tráfego com banda máxima e fila de prioridade; 

 Deverá disponibilizar estatísticas em tempo real para classes de QoS ou Traffic 
Shaping; 

 Deverá suportar QoS (Traffic Shapping) em interface agregadas ou redundantes; 

 Deverá ter suporte a configuração de alta disponibilidade em Camada 3 (L3) nas 
modalidades Ativo/Passivo e Ativo/Ativo; 

 A configuração em alta disponibilidade (modo HA) deverá sincronizar: sessões; 
configurações, incluindo, mas não limitado às políticas de Firewall, NAT, QOS e 
objetos de rede; associações de segurança das VPNs; tabelas FIB; 

 Na configuração em alta disponibilidade (modo HA), deverá possibilitar 
monitoração de falha de link; 

 Deverá implementar controle, inspeção e descriptografia de SSL para tráfegos de 
entrada (Inbound) e saída (Outbound), sendo que deverá suportar o controle dos 
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certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou seja, isolamento 
das operações de adição, remoção e utilização dos certificados diretamente nos 
sistemas virtuais (contextos); 

 Deverá suportar offload de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada 
(Inbound); 

 Deverá ter a capacidade de descriptografar tráfego Inbound e Outbound em 
conexões negociadas com TLS 1.2; 

 Deverá suportar controle de inspeção e descriptografia de SSH por política. 
 

7.34.3.2. Funcionalidades de Controle de Políticas de Firewall: 

 Deverá suportar controles por zona de segurança; 

 Deverá suportar controle de políticas por porta e protocolo; 

 Deverá suportar controle de políticas por aplicações, grupos estáticos de 
aplicações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e 
comportamento das aplicações) e categorias de aplicações; 

 Deverá suportar controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes 
e zonas de segurança; 

 Deverá suportar controle de políticas por código de país (por exemplo: BR, USA, 
UK e RUS); 

 Deverá ter suporte a objetos e regras IPV6; 

 Deverá ter suporte a objetos e regras multicast; 

 Deverá suportar, no mínimo, 03 (três) tipos de resposta nas políticas de firewall: 
Drop sem notificação do bloqueio ao usuário, Drop com notificação do bloqueio ao 
usuário, Drop com opção de envio de ICMP Unreachable para máquina de origem 
do tráfego, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para os dois lados 
da conexão; 

 Deverá suportar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de 
habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente. 

 
7.34.3.3. Funcionalidades de Controle de Aplicações: 

 Deverá possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e 
protocolo; 

 Deverá ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a 
necessidade de liberação de portas e protocolos; 

 Deverá reconhecer, pelo menos, 1.000 (mil) aplicações diferentes, incluindo, mas 
não limitado às seguintes categorias: tráfego relacionado a peer-to-peer, redes 
sociais, acesso remoto, update de software, protocolos de rede, VoIP, áudio, vídeo, 
proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos e e-mail; 

 Deverá reconhecer, pelo menos, as seguintes aplicações: Bittorrent, Gnutella, 
Skype, Facebook, Linked-In, Twitter, Citrix, Logmein, Teamviewer, MS-RDP, VNC, 
Gmail, Youtube, HTTP-Proxy, HTTP-Tunnel, Facebook Chat, Gmail Chat, 
WhatsApp, 4shared, Dropbox, Google Drive, Skydrive, DB, MySQL, Oracle, Active 
Directory, Kerberos, LDAP, RADIUS, iTunes, DHCP, FTP, DNS, WINS, MS-RPC, NTP, 
SNMP, RPC over HTTP, Gotomeeting, Webex, Evernote e Google Docs; 

 Deverá inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar 
assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante independente de porta e 
protocolo; 

 Deverá detectar aplicações através de análise comportamental do tráfego 
observado, incluindo, mas não limitado a Bittorrent e aplicações VoIP que utilizam 
criptografia proprietária; 

 Deverá identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deverá ter a capacidade de 
visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via 
comunicações criptografadas, tais como Skype, e utilização da rede Tor; 
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 Para tráfego criptografado SSL, deverá descriptografar pacotes a fim de 
possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações 
conhecidas pelo fabricante; 

 Deverá realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações 
encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a 
especificação do protocolo, incluindo, mas não limitado a Yahoo Instant Messenger 
usando HTTP. A decodificação de protocolo também deverá identificar 
funcionalidades específicas dentro de uma aplicação, incluindo, mas não limitado 
a compartilhamento de arquivo dentro do Webex; 

 Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente; 

 Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic shaping), 
baseado no IP de origem, usuários e grupos; 

 Os dispositivos da solução de segurança deverão possuir a capacidade de 
identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem a 
necessidade de instalação de agente no Domain Controller, nem nas estações dos 
usuários; 

 Deverá ser possível adicionar controle de aplicações em múltiplas regras de 
segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente à possibilidade de 
habilitar controle de aplicações em algumas regras; 

 Deverá suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações 
por, pelo menos, checagem de assinaturas e decodificação de protocolos; 

 Para manter a segurança da rede eficiente, deverá suportar o controle sobre 
aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas; 

 Deverá permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para 
reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da 
solução, sem a necessidade de ação do fabricante; 

 Na criação de assinaturas personalizadas, deverá permitir o uso de expressões 
regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos 
pacotes TCP e UDP e usando decoders de, pelo menos, os seguintes protocolos: 
HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP e 
SSL; 

 Deverá permitir solicitação ao fabricante de inclusão de aplicações na base de 
assinaturas de aplicações; 

 Deverá alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer-to-Peer (Bittorrent, emule, 
etc.), possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, 
Hangouts, Facebook Chat, etc.), possuindo granularidade de controle/políticas 
para os mesmos; 

 Deverá possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações, como por 
exemplo: permitir o Hangouts Chat e bloquear a chamada de vídeo; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (psiphon, freegate, etc.), 
possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; 

 Deverá ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações baseados em 
características das aplicações, como: tecnologia utilizada nas aplicações (Client- 
Server, Browse Based, Network Protocol, etc.) e nível de risco da aplicação; 

 Deverá ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações baseados em 
características das aplicações, como categoria da aplicação. 
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7.34.3.4. Funcionalidades de Controle de Prevenção de Ameaças: 

 Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos da solução de 
segurança deverão possuir módulo de IPS, Antivírus e Anti-Spyware integrados no 
próprio appliance de firewall; 

 Deverá incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos 
maliciosos (Antivírus e Anti-Spyware); 

 As funcionalidades de IPS, Antivírus e Anti-Spyware deverão operar em caráter 
permanente, permitindo usá-las por tempo indeterminado, mesmo que não haja o 
direito de receber atualizações ou contrato de garantia de software com o 
fabricante; 

 Deverá sincronizar as assinaturas de IPS, Antivírus, Anti-Spyware quando 
implementado em alta disponibilidade; 

 Deverá implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS: 
permitir, permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo 
de tempo e enviar tcp-reset; 

 Deverá ser possível ativar ou desativar as assinaturas, ou ainda habilitá-las apenas 
em modo de monitoração; 

 Deverá suportar exceções por IP de origem ou de destino nas regras ou assinatura 
a assinatura; 

 Deverá suportar granularidade nas políticas de IPS, Antivírus e Anti-Spyware, 
possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de 
origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens; 

 Deverá permitir o bloqueio de vulnerabilidades; 

 Deverá permitir o bloqueio de exploits conhecidos; 

 Deverá incluir proteção contra ataques de negação de serviços; 

 Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: 

 Análise de padrões de estado de conexões; 

 Análise de decodificação de protocolo; 

 Análise para detecção de anomalias de protocolo; 

 Análise heurística; 

 IP Defragmentation; 

 Remontagem de pacotes de TCP; 

 Bloqueio de pacotes malformados; 

 Deverá ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, ICMP flood 
e UDP flood; 

 Deverá detectar e bloquear a origem de portscans; 

 Deverá bloquear ataques efetuados por worms conhecidos; 

 Deverá possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS; 

 Deverá possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow; 

 Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do 
produto; 

 Deverá permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas 
customizadas de IPS ou anti-spyware, permitindo a criação de exceções com 
granularidade nas configurações; 

 Deverá permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes 
protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3; 

 Deverá identificar e bloquear comunicação com botnets; 

 Deverá registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre 
ameaças identificadas: nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, 
origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo; 
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 Deverá suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS ou controle de 
aplicação; 

 Deverá permitir que, na captura de pacotes por assinaturas de IPS, seja definido o 
número de pacotes a serem capturados ou permitir capturar o pacote que deu 
origem ao alerta, assim como seu contexto, facilitando a análise forense e 
identificação de falsos positivos; 

 Deverá possuir a função de proteção à resolução de endereços via DNS, 
identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de 
botnets conhecidas; 

 Deverá identificar nos eventos o país de onde partiu a ameaça; 

 Deverá incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e Javascript, software 
espião (spyware) e worms; 

 Deverá possuir proteção contra downloads involuntários usando HTTP de 
arquivos executáveis e maliciosos. 

 
7.34.3.5. Funcionalidades de Filtros de URL: 

 Deverá permitir a especificação da política por tempo, ou seja, a definição de regras 
para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora); 

 Deverá ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, 
redes ou zonas de segurança; 

 Deverá possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais URLs, através da integração com serviços 
de diretório, Active Directory e base de dados local; 

 Deverá possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais URLs, através da integração com serviços 
de diretório, Active Directory e base de dados local, em modo de proxy 
transparente e explícito; 

 Deverá suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL 
e categoria de URL; 

 Deverá possuir base ou cache de URLs local no appliance ou em nuvem do próprio 
fabricante, evitando delay de comunicação/validação das URLs; 

 Deverá possuir, pelo menos, 60 (sessenta) categorias de URLs; 

 Deverá possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio, por categoria; 

 Deverá permitir a customização de página de bloqueio; 

 Deverá permitir o bloqueio e continuação, possibilitando que o usuário acesse um 
site potencialmente bloqueado informando ao mesmo na tela de bloqueio e 
possibilitando a utilização de um botão “Continuar” para permitir que o usuário 
continue acessando o site. 

 
7.34.3.6. Funcionalidades de Identificação de Usuários: 

 Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com 
serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, E-directory e base 
de dados local; 

 Deverá possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de 
usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em 
usuários e grupos de usuários, suportando single sign-on. Essa funcionalidade não 
deverá possuir limites licenciados de usuários ou qualquer tipo de restrição de 
uso, como, mas não limitado à utilização de sistemas virtuais, segmentos de rede, 
etc.; 

 Deverá possuir integração com RADIUS para identificação de usuários e grupos, 
permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de 
usuários; 
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 Deverá possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos, 
permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de 
usuários; 

 Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em 
equipamentos que solicitem saída à internet, para que antes de iniciar a navegação, 
expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal); 

 Deverá possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um 
mesmo endereço IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server, permitindo 
visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão 
nestes serviços; 

 Deverá implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, 
baseado em atributos do LDAP/AD. 

 
7.34.3.7. Funcionalidades Wireless Controller: 

 Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de Acesso do 
mesmo fabricante; 

 Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover endereçamento 
IP automático para os clientes wireless; 

 Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido; 

 Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases externas, como: 
LDAP, RADIUS ou TACACS+; 

 Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 

 Deverá prover suporte a Fast Roaming; 

 Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura de rede 
e mudar as condições de RF; 

 Deverá possuir Captive Portal por SSID; 

 Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 

 Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA) e WPA2 por SSID, utilizando-se de 
AES e/ou TKIP; 

 Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

 Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 

 Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 

 Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal; 

 Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso baseados em 
Broadcast ou Multicast; 

 Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue AP’s, suportando 
supressão automática e bloqueio por endereço MAC de AP’s e usuários ofensores; 

 Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de Acesso 
Indevidos (Rogue); 

 Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 

 Unauthorized Device Detection; 

 Rogue/Interfering AP Detection; 

 Ad-hoc Network Detection and Containment; 

 Wireless Bridge Detection; 

 Misconfigured AP Detection; 

 Weak WEP Detection; 

 Multi Tenancy Protection; 

 MAC OUI Checking; 

 Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 

 A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do 
usuário; 
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 Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as 
WLANs; 

 Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 

 Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário; 

 Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 

 Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 

 Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 

 Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes e senhas 
autogeradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-mail ou SMS aos 
usuários, e com capacidade de definição de horário da expiração da senha; 

 A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá poder ser 
efetuada de forma criptografada; 

 Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a reduzir 
interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenciados; 

 Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre Access 
Points; 

 Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre 
frequências e/ou rádios; 

 Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através da 
Controladora Wireless; 

 Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e efetuar o 
upgrade via interface gráfica; 

 Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados, indicando em 
que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP do usuário, tipo de 
dispositivo e sistema operacional, uso de banda, potência do sinal e relação 
sinal/ruído; 

 A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do 
usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as 
WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja baseado em 
categorias de sites automaticamente atualizadas, para todas as redes cujo tráfego 
seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio de 
malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando tentativas 
de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada automaticamente, entre 
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do tipo P2P, 
IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings de áudio e vídeo, 
jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de comunicação de tais 
aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 
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7.34.3.8. Funcionalidades SD-WAN: 

 A solução SD-WAN deverá ser viabilizada com recursos de segurança integrados 
de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web; 

 Deverá suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound) para um pool de IPs 
públicos; 

 Deverá suportar micro-segmentação de tráfego, onde seja possível aplicar 
políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN; 

 Deverá prover capacidade de inspeção SSL para a inspeção de tráfego https nas 
filiais, no contexto: bloqueio de malwares e reconhecimento em camada 7 de 
aplicações; 

 Deverá ser capaz de prover Zero Touch provisioning; 

 A solução de Zero Touch provisioning deverá ser capaz de suportar 
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links WAN; 

 A solução SD-WAN deverá ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma 
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para a Matriz 
esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre Filial B e Matriz, em 
que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz; 

 Deverá ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface gráfica, de forma 
automática, e sem que o Administrador precise configurar site por site; 

 A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15; 

 O reconhecimento em camada 7 deverá ser totalmente segregado da camada 4; 

 Deverá, de forma alternativa, contar com um banco de dados interno, onde seja 
possível atrelar uma aplicação a um determinado IP/ range de IPs de destino; 

 O Reconhecimento de Aplicações deverá ser realizado independente de porta e 
protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados; 

 Ainda sobre o Reconhecimento de Aplicações, a solução deverá fornecer o 
reconhecimento default em camada 7 de, pelo menos, 2.000 (duas mil) aplicações 
largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na Nuvem e Aplicações 
Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc.); 

 A solução SD-WAN deverá suportar roteamento dinâmico BGP com suporte a IPv6; 

 Deverá ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas políticas de 
SD-WAN em condições onde a largura de banda seja modificada; 

 Deverá ser capaz de medir o status de saúde do link baseando-se em critérios 
mínimos de Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja possível configurar um valor 
de threshold para cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão 
nas regras de SD-WAN; 

 Deverá permitir a configuração de regras onde o failback (retorno à condição 
inicial) apenas ocorra quando o link principal recuperado seja X% (com X variando 
de 10 a 50) do seu valor de saúde melhor que o link atual; 

 Deverá permitir a configuração de regras onde o failback apenas ocorra dentro de 
um espaço de tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema; 

 Deverá permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7, associadas 
percentualmente à largura de banda da interface SD-WAN. 
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7.34.3.9. Funcionalidades VPN: 

 Deverá suportar VPN Site-to-Site e Client-to-Site; 

 Deverá suportar IPSec VPN; 

 Deverá suportar SSL VPN; 

 A VPN IPSec deverá suportar: 

 3DES; 

 Autenticação MD5 e SHA-1; 

 Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14; 

 Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2); 

 AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard); 

 Autenticação via certificado IKE PKI; 

 Deverá possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco, Check 
Point, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet e SonicWall; 

 Deverá suportar VPN em IPv4 e IPv6, assim como tráfego IPv4 dentro de túneis 
IPSec IPv6; 

 Deverá permitir habilitar e desabilitar túneis de VPN IPSec, a partir da interface 
gráfica da solução, facilitando o processo de throubleshooting; 

 As funcionalidades de VPN SSL deverão ser atendidas com ou sem o uso de agente; 

 A VPN SSL deverá suportar o usuário em realizar a conexão por meio de cliente 
instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB; 

 Deverá permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado para 
dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos locais 
como proxies; 

 Deverá permitir atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN; 

 Deverá permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, antivírus, anti- 
spyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL; 

 Deverá suportar autenticação via AD/LDAP, Secure ID, certificado e base de 
usuários local; 

 Deverá suportar leitura e verificação de CRL (Certificate Revocation List); 

 Deverá permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as 
aplicações que circulam dentro dos túneis SSL; 

 Deverá permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida das seguintes formas: 

 Antes do usuário autenticar na estação; 

 Após autenticação do usuário na estação; 

 Sob demanda do usuário; 

 Deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão; 

 O agente de VPN SSL ou IPSec client-to-site deverá ser compatível com, pelo 
menos, os seguintes sistemas operacionais: Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 
(32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits) e Mac OS X (v10.10 ou superior). 
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7.34.4. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PARA OS CIRCUITOS COM VELOCIDADE DE 02 E 10 MBPS 

7.34.4.1. Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) interfaces GigabitEthernet (10 Base-T / 100 
Base-TX / 1000 Base-T), autosensing, com conector RJ-45, em conformidade com os 
padrões IEEE: 802.3i e 802.3u; 

7.34.4.2. Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

7.34.4.3. Deverá possuir console com porta USB; 

7.34.4.4. Deverá operar com alimentação elétrica de 110/220 V, 60 Hz, com seleção automática 
de voltagem; 

7.34.4.5. Deverá suportar, no mínimo, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) conexões 
simultâneas; 

7.34.4.6. Deverá suportar, no mínimo, 20.000 (vinte mil) novas conexões por segundo; 

7.34.4.7. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 90 Mbps de VPN IPSec; 

7.34.4.8. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 100 Mbps de Inspeção SSL; 

7.34.4.9. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 10 Mbps com as seguintes funcionalidades 
habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança 
possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, antivírus e anti- 
spyware. Caso o fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para 
qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito; 

7.34.4.10. Deverá suportar gerenciar, de forma centralizada, no mínimo, 05 (cinco) Pontos de 
Acesso Wireless em modo Túnel. 

 
7.34.5. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PARA OS CIRCUITOS COM VELOCIDADE DE 20 E 50 MBPS 

7.34.5.1. Deverá possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) interfaces GigabitEthernet (10 Base-T / 
100 Base-TX / 1000 Base-T), autosensing, com conector RJ-45, em conformidade com 
os padrões IEEE: 802.3i e 802.3u; 

7.34.5.2. Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

7.34.5.3. Deverá possuir console com porta USB; 

7.34.5.4. Deverá operar com alimentação elétrica de 110/220 V, 60 Hz, com seleção automática 
de voltagem; 

7.34.5.5. Deverá suportar, no mínimo, 2.000.000 (dois milhões) conexões simultâneas; 

7.34.5.6. Deverá suportar, no mínimo, 30.000 (trinta mil) novas conexões por segundo; 

7.34.5.7. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 3,50 Gbps de VPN IPSec; 

7.34.5.8. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 130 Mbps de Inspeção SSL; 

7.34.5.9. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 250 Mbps com as seguintes 
funcionalidades habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a 
plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de 
aplicação, IPS, antivírus e anti-spyware. Caso o fabricante divulgue múltiplos números 
de desempenho para qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor 
será aceito; 

7.34.5.10. Deverá suportar gerenciar, de forma centralizada, no mínimo, 32 (trinta e dois) 
Pontos de Acesso Wireless em modo Túnel. 

 
7.34.6. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PARA OS CIRCUITOS COM VELOCIDADE DE 100 MBPS 

7.34.6.1. Deverá possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) interfaces GigabitEthernet (10 Base-T / 
100 Base-TX / 1000 Base-T), autosensing, com conector RJ-45, em conformidade com 
os padrões IEEE: 802.3i e 802.3u; 

7.34.6.2. Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

7.34.6.3. Deverá possuir console com porta USB; 
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7.34.6.4. Deverá operar com alimentação elétrica de 110/220 V, 60 Hz, com seleção automática 
de voltagem; 

7.34.6.5. Deverá suportar, no mínimo, 2.000.000 (dois milhões) conexões simultâneas; 

7.34.6.6. Deverá suportar, no mínimo, 100.000 (cem mil) novas conexões por segundo; 

7.34.6.7. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 8 Gbps de VPN IPSec; 

7.34.6.8. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 500 Mbps de Inspeção SSL; 

7.34.6.9. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 1 Gbps com as seguintes funcionalidades 
habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança 
possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, antivírus e anti- 
spyware. Caso o fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para 
qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito; 

7.34.6.10. Deverá suportar gerenciar, de forma centralizada, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) 
Pontos de Acesso Wireless em modo Túnel. 

 
7.35. Os recursos disponíveis dos modelos dos equipamentos CPE’s deverão ser atuais no momento da 

instalação e posteriormente atualizados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, sendo 
exigido que os equipamentos estejam em plena linha de produção e atendam às necessidades da 
CONTRATANTE. Quando houver necessidade de implantação de algum serviço que exija a substituição 
de equipamentos CPE’s, esta demanda deverá ser atendida pela CONTRATADA, dentro dos prazos 
previstos neste Documento, e sem nenhum ônus ou cobrança para a CONTRATANTE. As demandas não 
previstas, neste Termo de Referência, serão alvo de aditivo contratual. 

7.36. A CONTRATADA deverá garantir a atualização do software (firmware) de TODOS os equipamentos de 
roteamento e da solução de segurança, e comprovar que estes equipamentos atendem em suas 
caraterísticas técnicas à compatibilidade com os serviços exigidos. 

7.37. Caberá à COGEL definir o plano de endereçamento a ser adotado no Ponto Concentrador e nos Pontos 
Remotos. 

7.38. O padrão de configuração de TODOS os equipamentos CPE’s, solução de segurança e/ou recursos de 
hardware específicos será definido pela COGEL e adotado pela CONTRATADA. 

7.39. A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE acesso aos recursos de comunicação 
disponibilizados para fins de monitoração, gerência e auditoria de todos os equipamentos. 

7.40. A CONTRATANTE poderá promover a alteração da topologia a qualquer hora e momento, sendo essa 
mudança discutida anteriormente e de forma ampla com a CONTRATADA, para análise de viabilidade 
técnica e econômica. 

7.41. Na eventualidade de oferta no mercado, de novas tecnologias que permitam melhorar o desempenho e 
segurança dos serviços fornecidos, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA poderão propor substituição de 
tecnologias ofertadas por outras mais avançadas. A COGEL avaliará as vantagens técnicas ou econômicas 
de utilizar tais tecnologias na rede implantada, que se gerar novos custos para serem contratadas, será 
objeto de Termo Aditivo ao Contrato a ser celebrado, obedecido o disposto no artigo 65, da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

7.42. Caso haja a introdução de novas tecnologias, a CONTRATADA deverá garantir que tais modificações, se 
implantadas, não comprometerão o funcionamento dos serviços e serão compatíveis com o sistema 
instalado, preservando todos os pré-requisitos técnicos apresentados neste Termo de Referência. 

7.43. Todas as mudanças necessárias, como instalação de cabos e fios, bem como a indicação do local a ser 
utilizado para a instalação dos equipamentos de dados, deverão ser previamente autorizadas pelos 
responsáveis técnicos de cada unidade da PMS, e deverão seguir o padrão utilizado no prédio, com o uso 
da infraestrutura existente de dutos galvanizados, calhas e eletrodutos, não sendo permitida a utilização 
de fiação exposta. 

7.44. A solução a ser contratada deverá garantir a implementação das políticas de qualidade de serviço (QoS – 
priorizações, reservas de banda, ACL’s), referentes ao tráfego de aplicações críticas (dados, VoIP, dentre 
outras), assim como todas as configurações referentes a monitoramento de tráfego (SNMP, Netflow, Logs, 
dentre outros). Essas informações serão fornecidas pela COGEL após a assinatura do Contrato. 
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7.45. As priorizações de tráfego para a solução deverão ser fim a fim entre todos os sites contemplados na 
solução da CONTRATADA. 

7.46. O tráfego de dados na rede deverá obedecer aos seguintes critérios de qualidade e desempenho: 

7.46.1. Perda média de pacotes no núcleo do backbone menor que 1%; 

7.46.2. Latência média mensal do núcleo do backbone menor ou igual a 80 (oitenta) ms; 

7.46.3. Latência máxima do núcleo do backbone menor ou igual a 100 (cem) ms; 

7.46.4. Taxa de erro de bit (BER) menor ou igual a 1 x 10-6, medida na velocidade do circuito durante 
um período de 24 (vinte e quatro) horas; 

7.46.5. Variação de retardo entre pacotes (jitter) no núcleo do backbone menor ou igual a 30 (trinta) 
ms. 

 
7.47. Para futuras implementações e alterações de serviços que impactem nas configurações dos equipamentos 

administrados pela CONTRATADA, quando for o caso, as especificações deverão ser submetidas pela 
CONTRATANTE à área técnica responsável da CONTRATADA para análise de viabilidade e 
implementação. 

7.48. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos equipamentos listados no subitem 7.34 deste 
Termo de Referência, incluindo suas respectivas garantias e subscrições, bem como instalação, 
configuração, gestão e alterações ao longo da vigência contratual, a qualquer tempo, mediante solicitação 
formal da CONTRATANTE, devendo efetivá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem ônus à 
CONTRATANTE. Para a implementação das alterações, a CONTRATADA deverá analisar conjuntamente 
com a COGEL o impacto destas alterações. 

7.49. A CONTRATANTE será responsável pelo provimento da infraestrutura necessária, nas dependências da 
PMS, como dutos para passagem de cabos, obras civis, dentre outros. 

7.50. A CONTRATADA deverá aplicar e manter atualizados os sistemas operacionais de seus equipamentos 
utilizados para a prestação de serviços à CONTRATANTE, sem ônus para este, sendo que a versão inicial 
deverá ser a mais atual disponível no país quando da assinatura do Contrato. 

7.51. Os equipamentos CPE’s instalados nas unidades da CONTRATANTE deverão ter capacidade de suportar 
o tráfego com banda completamente ocupada sem exceder 70% (setenta por cento) de utilização de CPU 
e memória. 

7.52. A CONTRATADA deverá projetar e programar a solução de roteamento da rede visando a otimização do 
encaminhamento do tráfego IP entre os diversos sites e de forma escalável, permitindo-lhe um possível 
crescimento futuro. 

7.53. A CONTRATADA deverá fornecer todos os acessórios e cabos, devidamente terminados com conectores, 
nas dimensões e com as características adequadas, para a interconexão de seus equipamentos aos 
equipamentos da CONTRATANTE. 

7.54. Será de responsabilidade da CONTRATADA, em cada unidade da PMS, disponibilizar a rede interna para 
instalação dos equipamentos da CONTRATADA e ativação dos serviços até o rack de equipamentos a ser 
instalado em local definido pela CONTRATANTE. Entende-se por rede interna, todo cabeamento 
(metálico ou óptico) necessário desde o distribuidor geral (DG), onde é entregue o acesso da 
CONTRATADA, até o local definido para o rack, que irá suportar os equipamentos (modems, 
equipamentos CPE’s, dentre outros) necessários ao funcionamento dos circuitos de dados, desde que haja 
toda a infraestrutura de encaminhamento para o cabeamento necessário na unidade da PMS. 

7.55. A CONTRATADA deverá estar ciente, antes da instalação dos equipamentos e da entrega dos links de 
comunicação, do ambiente em que estes recursos serão instalados. Para isso, a COGEL estará à disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Quaisquer incompatibilidades detectadas 
entre as características elétricas e de estrutura do ambiente disponibilizado e as características técnicas 
dos equipamentos da CONTRATADA a serem instalados deverão ser comunicadas antecipadamente à 
COGEL para análise e deliberação. 

7.56. Os serviços de instalação deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h, salvo 
negociação entre as partes interessadas. 
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7.57. As manutenções preventivas e corretivas, bem como as configurações e atualizações (upgrades) dos 
equipamentos (hardwares) e programas (softwares) fornecidos serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE. 

7.58. A CONTRATADA deverá disponibilizar, em dias úteis e horário comercial, no mínimo, 01 (um) especialista 
técnico devidamente treinado e certificado pelo fabricante da Soluções de Segurança da Informação e 
Redes Wireless, que irá desempenhar atividades de rotina, de maneira contínua, para apoiar os processos 
de trabalho e atividades pontuais, a fim de atender as necessidades específicas apresentadas pela COGEL, 
onde o atendimento técnico será realizado remotamente por profissionais especializados e, quando for o 
caso, através de atendimento presencial em até 30 (trinta) minutos, considerando: 

7.58.1. Serviços que envolvam todas as atividades de rotina, como configurações e programações, com 
atendimento às demandas apresentadas pela COGEL; 

7.58.2. Demandas sob as responsabilidades apresentadas pela COGEL, providenciando sua inspeção, 
conferência, classificação e prestação de contas; 

7.58.3. Estudo e qualificação de projetos, bem como todos os documentos que o complementarem, 
sempre que fornecidos e demandados pela COGEL. 

 
8. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE ACESSO A REDES SEM FIO – LOTE 01 

8.1. A CONTRATADA deverá oferecer dispositivos para Solução de Acesso a Redes sem Fio (Wi-Fi), Indoor e 
Outdoor, a serem prestados pela CONTRATADA em conformidade com as especificações (características 
técnicas e funcionais) relacionadas neste Termo de Referência. 

8.2. A contratação dessa Solução deverá permitir a qualquer pessoa física que possua dispositivo com 
tecnologia compatível com Wi-Fi o acesso à Internet em locais públicos, como praças, postos de 
atendimento ao cidadão, dentre outros. 

8.3. O Serviço deverá ser disponibilizado no município de Salvador nos espaços públicos elencados no Anexo 
C deste Termo de Referência e nas unidades da PMS. 

8.4. A responsabilidade pela instalação e manutenção da solução de Rede Wireless (Wi-Fi) será única 
exclusivamente da CONTRATADA. Deverão estar inclusos os serviços de instalação, manutenção 
preventiva e corretiva e atualização de licenças. A solução deverá ser configurada através de solução 
centralizada de gerenciamento. 

8.5. A CONTRATADA deverá prover infraestrutura envolvida e realizar atividades de instalação e 
configurações para disponibilização dos itens necessários para o pleno funcionamento do serviço, 
buscando sempre atender aos mais atuais padrões de qualidade para instalações físicas e lógicas para 
este tipo de serviço. 

8.6. Os itens que a CONTRATADA deverá fornecer são: Access Points (AP’s) do tipo outdoor e indoor, antenas, 
injetores PoE ou switches PoE, modens, roteadores, caixas herméticas, dutos, racks, conectores e todos 
os demais acessórios para sua instalação. 

8.7. Será de responsabilidade da CONTRATANTE disponibilizar postes para instalação dos AP’s outdoor e do 
fornecimento de energia elétrica para a operação contínua da Solução de Internet sem fio. 

8.8. A CONTRATADA deverá prover circuito de transporte de dados para os AP’s outdoor instalados. 

8.8.1. Os circuitos de transporte de dados deverão convergir para um circuito concentrador instalado no 
Datacenter da COGEL e interligado à Controladora Wireless, assegurando o gerenciamento e 
controle remoto dos AP’s. 

8.8.2. A rede de transporte de dados deverá constituir uma rede à parte da rede corporativa de 
comunicação de dados, descrita no item 7 deste Termo de Referência, ou seja, a rede de transporte 
de dados para a solução de acesso Internet sem fio deverá ser logicamente isolada, impedindo 
qualquer tráfego entre o ponto remoto atendido pela rede corporativa. 

8.8.3. A rede de transporte de dados deverá usar tecnologia LINK IP DEDICADO, MPLS ou MetroEthernet, 
com capacidade de roteamento de endereçamento privados definidos pela CONTRATANTE. 

8.8.4. Os pontos remotos (outdoor) deverão ser atendidos com velocidades de 10, 20 ou 50 Mbps, de 
acordo com a conveniência da CONTRATANTE. 



 

 Revisões Código do documento Página 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  27/118 

 

8.9. Será de responsabilidade da CONTRATANTE o provimento de saída de Internet a partir do Datacenter da 
COGEL para a Solução de Acesso Internet sem fio. 

8.10. Os AP’s indoor irão compor a infraestrutura das unidades da PMS, e utilizarão como circuito de 
transportes e recursos as redes LAN das unidades da Prefeitura Municipal de Salvador. 

8.11. As funcionalidades dos dispositivos necessários para o perfeito funcionamento da solução de Rede 
Wireless, que integrará a oferta, deverão ser totalmente compatíveis com a solução a ser contratada, e 
estão descritas a seguir: 

8.11.1. Totalmente integradas e compatíveis com os Sistemas de Controle, Analíticos, Base de 
Inteligência, Sistema de Gerenciamento de Identidade e demais componentes utilizados pela 
PMS, instalados na COGEL e unidades da PMS que já possuem Redes Wireless #conectasalvador; 

8.11.2. Totalmente integradas e compatíveis com os Sistemas de Segurança da Informação, Sistemas de 
Gerência, Repositório de Logs, Sistema de Gerenciamento de Identidade e demais equipamentos 
existentes e utilizados pela PMS, instalados na COGEL. 

8.11.3. Funcionalidades dos Access Points (AP’s) Indoor e Outdoor 

8.11.3.1. Os Access Points deverão ser gerenciados por uma controladora centralizada do 
mesmo fabricante; 

8.11.3.2. Deverá possuir, ao menos, 04 (quatro) filas de tráfego no Access Point; 

8.11.3.3. O Access Point deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para que 
seja feita sua fixação no teto ou parede; 

8.11.3.4. O Access Point deverá suportar técnicas de qualidade de serviço de extensões 
multimídia; 

8.11.3.5. O Access Point deverá ser capaz de encontrar automaticamente a Controladora 
Wireless; 

8.11.3.6. O Access Point deverá suportar a criação de redes do tipo mesh; 

8.11.3.7. Deverá suportar a criação de enlaces de bridge entre dois Access Points; 

8.11.3.8. Deverá permitir configurar individualmente para cada SSID se o tráfego será 
distribuído pelo túnel até a controladora ao qual ele está registrado e/ou se será 
comutado localmente no AP; 

8.11.3.9. Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para que seja feita sua 
fixação em poste ou parede; 

8.11.3.10. Deverá suportar associação dinâmica de usuários a VLANs, de acordo com 
parâmetros de autenticação na Rede Wireless; 

8.11.3.11. Deverá suportar Automatic Radio Resource Provisioning (ARRP); 

8.11.3.12. Deverá possuir funcionalidade de ajuste de potência automática, de forma a 
estender sua cobertura no caso de falha de APs; 

8.11.3.13. Deverá possuir PoE (Power over Ethernet), padrão 802.3af, possibilitando seu uso 
sem a necessidade de fontes de energia externas em qualquer porta Ethernet; 

8.11.3.14. Deverá implementar agregação de pacotes 802.11n A-MPDU e A-MSDU no Access 
Point; 

8.11.3.15. Deverá implementar LPDC (Low Density Parity Checking) no Access Point; 

8.11.3.16. Deverá implementar Maximum Ratio Combining (MRC) no Access Point; 

8.11.3.17. Deverá suportar até 08 (oito) SSIDs simultâneos por rádio dos Access Points; 

8.11.3.18. O ponto de acesso deverá permitir que o controlador sem fio seja descoberto de 
maneira automática por: 

 IP estático; 

 DHCP; 

 DNS; 

 Broadcast; 

 Multicast. 
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8.12. O fornecimento e instalação dos AP’s deverá ser baseado em Kits de Serviço, conforme detalhamentos a 
seguir: 

8.12.1. Kit de Serviço Tipo 1 – Fornecimento de 02 (dois) AP’s idênticos com as seguintes 
características: 

8.12.1.1. O AP deverá ser do tipo Outdoor; 

8.12.1.2. Deverá ser energizado através de PoE (Power over Ethernet), sendo a fonte PoE 
inclusa no kit de fornecimento; 

8.12.1.3. Deverá adotar padrão IP67; 

8.12.1.4. Deverá possuir throughput mínimo de 800 Mbps para 5 GHz e 400 Mbps para 2,4 
GHz; 

8.12.1.5. Deverá suportar, ao menos, as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac; 

8.12.1.6. Deverá suportar padrão Wave 2; 

8.12.1.7. Deverá possuir, ao menos, 02 (dois) rádios; 

8.12.1.8. Deverá possuir, ao menos, 04 (quatro) antenas; 

8.12.1.9. Deverá suportar operar nas frequências de 2,4 / 5 GHz; 

8.12.1.10. Deverá ser MU-MIMO Wave 2 ou superior; 

8.12.1.11. A potência de transmissão deverá ser de 27 dBm, no mínimo; 

8.12.1.12. Deverá suportar até 512 usuários simultâneos por ponto de Acesso; 

8.12.1.13. A velocidade do circuito de transporte deverá ser de 10 Mbps. 
 

8.12.2. Kit de Serviço Tipo 2 – Fornecimento de 04 (quatro) AP’s idênticos com as seguintes 
características: 

8.12.2.1. O AP deverá ser do tipo Outdoor; 

8.12.2.2. Deverá ser energizado através de PoE (Power over Ethernet), sendo a fonte PoE 
inclusa no kit de fornecimento; 

8.12.2.3. Deverá adotar padrão IP67; 

8.12.2.4. Deverá possuir throughput mínimo de 800 Mbps para 5 GHz e 400 Mbps para 2,4 
GHz; 

8.12.2.5. Deverá suportar, ao menos, as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac; 

8.12.2.6. Deverá suportar padrão Wave 2; 

8.12.2.7. Deverá possuir, ao menos, 02 (dois) rádios; 

8.12.2.8. Deverá possuir, ao menos, 04 (quatro) antenas; 

8.12.2.9. Deverá suportar operar nas frequências de 2,4 / 5 GHz; 

8.12.2.10. Deverá ser MU-MIMO Wave 2 ou superior; 

8.12.2.11. A potência de transmissão deverá ser de 27 dBm, no mínimo; 

8.12.2.12. Deverá suportar até 512 usuários simultâneos por ponto de Acesso; 

8.12.2.13. A velocidade do circuito de transporte deverá ser de 20 Mbps. 
 

8.12.3. Kit de Serviço Tipo 3 – Fornecimento de 10 (dez) AP’s idênticos com as seguintes características: 

8.12.3.1. O AP deverá ser do tipo Outdoor; 

8.12.3.2. Deverá ser energizado através de PoE (Power over Ethernet), sendo a fonte PoE 
inclusa no kit de fornecimento; 

8.12.3.3. Deverá adotar padrão IP67 

8.12.3.4. Deverá possuir throughput mínimo de 800 Mbps para 5 GHz e 400 Mbps para 2,4 
GHz; 

8.12.3.5. Deverá suportar, ao menos, as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac; 

8.12.3.6. Deverá suportar padrão Wave 2; 

8.12.3.7. Deverá possuir, ao menos, 02 (dois) rádios; 

8.12.3.8. Deverá possuir, ao menos, 04 (quatro) antenas; 

8.12.3.9. Deverá suportar operar nas frequências de 2,4 / 5 GHz; 



 

 

8.12.3.10. Deverá ser MU-MIMO Wave 2 ou superior; 

8.12.3.11. A potência de transmissão deverá ser de 27 dBm, no mínimo; 

8.12.3.12. Deverá suportar até 512 usuários simultâneos por ponto de Acesso; 

8.12.3.13. A velocidade do circuito de transporte deverá ser de 50 Mbps. 
 

8.12.4. Kit de Serviço Tipo 4 – Fornecimento de 01 (um) AP com as seguintes características: 

8.12.4.1. O AP deverá ser do tipo Indoor; 

8.12.4.2. Deverá ser energizado através de PoE (Power over Ethernet), sendo a fonte PoE 
inclusa no kit de fornecimento; 

8.12.4.3. Deverá possuir throughput mínimo de 800 Mbps para 5 GHz e 400 Mbps para 2,4 
GHz; 

8.12.4.4. Deverá suportar, ao menos, as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac; 

8.12.4.5. Deverá suportar padrão Wave 2; 

8.12.4.6. Deverá possuir, ao menos, 02 (dois) rádios; 

8.12.4.7. Deverá possuir, ao menos, 04 (quatro) antenas internas; 

8.12.4.8. Deverá suportar operar nas frequências de 2,4 / 5 GHz; 

8.12.4.9. Deverá ser MU-MIMO Wave 2 ou superior; 

8.12.4.10. A potência de transmissão deverá ser de 23 dBm, no mínimo; 

8.12.4.11. Deverá suportar até 512 usuários simultâneos por ponto de Acesso. 
 

8.13. A solução deverá ser compatível com o atual portal de autenticação de usuários da rede #conectasalvador, 
para que a pessoa física que irá usar o serviço de acesso Internet sem fio realize um cadastro, para, então, 
ser possível a sua navegação na Internet. O atual portal utilizado pela PMS é o ZooX WiFi, através do 
protocolo RADIUS. Para a CONTRATADA, não haverá necessidade de licenciamento para a referida 
plataforma de autenticação. 

8.14. O armazenamento de logs deverá ser realizado por dispositivos, existentes e utilizados pela PMS e 
instalados na COGEL. Os respectivos logs deverão ser mantidos por, no mínimo, 12 (doze) meses. 

8.15. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos equipamentos listados nos subitens 8.11 e 8.12 
deste Termo de Referência, incluindo suas respectivas garantias e subscrições, bem como instalação, 
configuração, gestão e alterações ao longo da vigência contratual, a qualquer tempo, mediante solicitação 
formal da CONTRATANTE, devendo efetivá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem ônus à 
CONTRATANTE. Para a implementação das alterações, a CONTRATADA deverá analisar conjuntamente 
com a COGEL o impacto destas alterações. 

8.16. A solução de acesso à Internet sem fio deverá estar em conformidade com a regulação estabelecida pela 
lei 12.965/2014, do Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, lei 13.709/2018. 

 
9. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DA REDE DE ACESSOS IP DE INTERNET DEDICADA 

– LOTE 01 

9.1. A rede de acessos IP de Internet Dedicada para a Prefeitura Municipal de Salvador – PMS, a ser proposta 
pela CONTRATADA, deverá permitir a interligação do ambiente computacional do Ponto Concentrador 
(COGEL) com as redes LAN de unidades da PMS relacionadas no Anexo B deste Termo de Referência, com 
garantia de desempenho, segurança, suporte a diversos protocolos e utilização de endereçamento IP 
privativo. 

9.2. As velocidades dos acessos remotos a serem fornecidas serão: 
 

VELOCIDADES 

10 Mbps 

20 Mbps 

50 Mbps 

100 Mbps 
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9.3. A tecnologia de LINK IP DEDICADO da CONTRATADA deverá possibilitar tráfego de dados, voz e vídeo, 
permitindo aplicações multimídia e outras aplicações críticas dos serviços de comunicação de dados da 
PMS com segurança, confiabilidade, flexibilidade e performance, garantidas através de classificação (CoS 
– Class of Service) e priorização (QoS – Quality of Service), com o emprego de VPN, realizando o 
isolamento e o tratamento otimizado das informações. 

9.4. Não será permitido a entrega de múltiplos links para alcançar as velocidades previstas, exemplo MLPPP 
(MultiLink Point-to-Point Protocol) ou Link Agregation. 

9.5. Os serviços de comunicação de dados da rede da PMS deverão obrigatoriamente ser prestados pela 
CONTRATADA por uma rede IP Multisserviços que permita a criação de VPN (Virtual Private Network) e 
possibilite a configuração de QoS sobre VPN de modo fim-a-fim. 

9.6. O serviço de comunicação de dados deverá ser implementado pela CONTRATADA, através do Backbone 
IP, de forma escalável, conforme a demanda de expansão e das aplicações da COGEL, possibilitando que 
a PMS possa formar suas redes corporativas com desempenho e segurança com velocidades de acesso a 
partir de 10 Mbps. 

9.7. O protocolo de transporte entre o equipamento CPE da CONTRATANTE e o equipamento CPE do 
backbone da CONTRATADA deverá ser PPP (Point-to-Point Protocol) ou Ethernet (FastEthernet ou 
GigaEthernet). 

9.8. O backbone da CONTRATADA deverá disponibilizar a função de QoS, através de até 05 (cinco) classes 
diferentes. A CONTRATADA deverá implementar o padrão DSCP (Differentiated Services Code Point – 
RFC 2474). A COGEL poderá escolher quais as aplicações deverão ser tratadas ou não, e, com isso, 
garantir: 

9.8.1. Voz sobre IP (VoIP) e videoconferência com qualidade, independente da ocupação dos acessos 
pelo tráfego de dados; 

9.8.2. A utilização das aplicações corporativas sem a preocupação de gargalos nos links, através do uso 
otimizado dos recursos de rede; 

9.8.3. Escalabilidade: Os serviços de comunicação de dados deverão suportar o crescimento e o uso da 
rede de dados da PMS, inclusive com novos tipos de aplicações, sem causar impacto na sua 
implementação; 

9.8.4. Opções de Topologia: Os serviços de comunicação de dados deverão utilizar tecnologia que 
permita a adequação da topologia lógica da VPN ao perfil de tráfego em cada ponto da rede, seja 
ela full-mesh (malha), hub-and-spoke (estrela) ou mista. 

 
9.9. As redes locais das unidades da PMS serão interligadas ao Ponto Concentrador, através do backbone IP 

da CONTRATADA, garantindo que estas unidades tenham acesso completo e permanente às aplicações 
corporativas da PMS, seus recursos e facilidades, com o propósito de viabilizar a utilização, dentre outras, 
das seguintes aplicações: 

 Serviço de Correio Eletrônico e Intranet; 

 Acesso à Internet; 

 Acesso a Sistemas Corporativos (comunicação interativa entre as unidades da PMS); 

 Serviços de Voz sobre IP para tráfego de voz corporativa; 

 Videoconferência; 

 Solução de CFTV; 

 Aplicações TCP/IP e de Banco de Dados corporativos; 

 Aplicações corporativas em ambiente Web; 

 Transmissão de streaming de áudio e vídeo; 

 Transferência, armazenamento e manutenção de aplicações, software e arquivos de dados entre 
as unidades da PMS. 
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9.10. Os circuitos de comunicação através de LINK IP DEDICADO, compatível com o Backbone IP do Ponto 
Concentrador, deverão ser compostos de acessos dedicados determinísticos e simétricos (download = 
upload), através de meios físicos terrestres, nos atendimentos de última milha, de acordo com as 
características, peculiaridades e necessidades de cada localidade a ser conectada, sem prejuízo dos 
prazos de implantação, restrições e critérios de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência. 

9.11. Nos casos de utilização de sistema de radiofrequência, deverão ser utilizadas frequências licenciadas pela 
ANATEL, não sendo permitido o uso de rádios de frequência aberta ou terminais SMP/SME (tecnologias 
3G ou 4G). Neste caso, as localidades atendidas com essas tecnologias ficam, desde já, limitadas a 3% (três 
por cento) do total de circuitos de dados de toda a rede da PMS, devendo, no caso de utilização, serem 
expressamente autorizadas pela COGEL. O circuito de acesso de cada localidade provida pela solução não 
poderá ser compartilhado com nenhum outro cliente da CONTRATADA. 

9.12. Será permitida subcontratação de terceiros para o acesso a última milha, ou seja, para o acesso entre a 
CONTRATADA e o local de prestação do serviço, sendo vedada a subcontratação do link ou da rede de 
dados parcial ou total com outra operadora de telecomunicações. A subcontratação de terceiros para o 
acesso a última milha fica, desde já, limitada a 30% (trinta por cento) do total de circuitos de dados de 
toda a rede da PMS. A subcontratação não eximirá a responsabilidade da CONTRATADA, observada a 
qualidade, a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a totalidade dos serviços prestados. 

9.13. Será permitida a subcontratação do link ou da rede de dados com outra operadora de telecomunicações, 
apenas na modalidade satélite, no limite de 5% (cinco por cento) do total de circuitos de dados de toda a 
rede da PMS. Nestes casos, deverão ser previamente e expressamente autorizados pela COGEL. A 
subcontratação não eximirá a responsabilidade da CONTRATADA, observada a qualidade, a fidelidade ao 
objeto e a garantia sobre a totalidade dos serviços prestados. 

9.14. Será permitida a subcontratação de Integradores da Solução de Segurança da Informação e Redes 
Wireless. Nestes casos, o integrador subcontratado deverá estar credenciado pelo fabricante da solução 
que irá compor a oferta, possuir sede ou filial na cidade do Salvador e possuir equipe técnica própria 
certificada e credenciada. Nestes casos, a SUBCONTRATADA deverá comprovar capacidade técnica para 
executar a parcela do objeto que lhe será imputada, bem como comprovar o vínculo com o fabricante da 
solução. As comprovações da SUBCONTRATADA serão previamente avaliadas e expressamente 
autorizadas pela COGEL. No caso de subcontratação, a CONTRATADA, para efeito de habilitação no Edital, 
deverá apresentar documentação da SUBCONTRATADA com respectiva carta de solidariedade para 
atendimento ao escopo da subcontratação. 

9.15. A CONTRATADA deverá fornecer os recursos de hardware (equipamentos) de interconexão e segurança 
da informação que farão a interface com a Rede Local em todas as unidades envolvidas da PMS, com 
atendimento do transporte dos serviços, garantia de QoS, através do CoS que define padrões de latência, 
jitter e perda de pacotes a serem garantidos para cada uma das classes de serviço, bem como todas as 
subscrições de segurança da informação. Destaca-se que as garantias, subscrições e assinaturas de 
segurança da informação deverão ser provisionadas e entregues no prazo total do Contrato. 

9.16. Todos os circuitos das unidades da PMS deverão suportar aumento de velocidade, de forma escalar. 

9.17. A CONTRATANTE deverá ter total permissão de acesso de leitura aos dispositivos CPE’s, por meio de 
senha previamente pactuada com a CONTRATADA, para ter acesso às configurações e regras de acesso 
aplicadas. 

9.18. A CONTRATADA deverá apresentar um Projeto Detalhado da Rede, a ser aprovado pela COGEL, 
mostrando a topologia, os serviços oferecidos e quais tecnologias de rede de acesso, transporte e 
segurança da informação serão utilizadas na solução, de maneira a garantir o uso das aplicações 
corporativas e serviços da COGEL e PMS. 

9.19. A Solução de Segurança da Informação que integrará a oferta deverá ser totalmente integrada e 
compatível com os Sistemas de Segurança da Informação, Sistemas de Gerência, Repositório de Logs, 
Sistema de Gerenciamento de Identidade e demais equipamentos existentes e utilizados pela PMS, 
instalados na COGEL. Ficará facultado à LICITANTE interessada, realizar vistoria na sede da COGEL para 
tirar todas as dúvidas e tomar conhecimento pleno das condições técnicas para a efetiva realização da 
entrega do solicitado. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições 
necessárias e requerimentos de compatibilidade à execução dos serviços. A vistoria deverá ser feita pela 
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empresa interessada em participar do processo licitatório, devendo ser agendada a visita técnica pelo 
telefone (71) 3202-4221, na pessoa do Diretor Técnico, até 72 (setenta e duas) horas antes da data do 
certame. 

9.20. A Solução de Rede Wireless que integrará a oferta deverá ser totalmente integrada e compatível com os 
Sistemas de Controle, Analíticos, Base de Inteligência, Sistema de Gerenciamento de Identidade e demais 
componentes utilizados pela PMS, instalados na COGEL e unidade da PMS que já possuem Redes Wireless 
#conectasalvador. O atual ambiente de Rede Wireless da PMS é composto por Controladora Centralizada 
em Cluster, fabricante Fortinet, modelo FortiGate 1500D, e Pontos de Acesso, também do fabricante 
Fortinet, modelos FortiAp 221C, FortiAp 221E, FortiAp 421E, FortiAp 222C e FortiAp 222E. Ficará 
facultado à LICITANTE interessada, realizar vistoria na sede da COGEL para tirar todas as dúvidas e tomar 
conhecimento pleno das condições técnicas para a efetiva realização da entrega do solicitado. Não serão 
aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias e requerimentos de 
compatibilidade à execução dos serviços. A vistoria deverá ser feita pela empresa interessada em 
participar do processo licitatório, devendo ser agendada a visita técnica pelo telefone (71) 3202-4221, na 
pessoa do Diretor Técnico, até 72 (setenta e duas) horas antes da data do certame. 

9.21. A CONTRATADA será responsável pela instalação e manutenção dos circuitos de dados, incluindo o 
fornecimento dos equipamentos CPE’s, Solução de Segurança e Redes Wireless necessários para 
atendimentos dos seus serviços nas unidades da PMS. Caberá à CONTRATANTE fornecer o local de 
instalação dos equipamentos da CONTRATADA, bem como a alimentação e aterramento elétrico em 
conformidade com as normas ABNT NBR-5410 e NBR-13571. 

9.22. A CONTRATADA deverá oferecer todos os equipamentos, garantias, subscrições e acessórios, vinculados 
à contratação dos correspondentes serviços de acesso, em conformidade com as especificações 
(características técnicas e funcionalidades) relacionadas neste Termo de Referência. 

9.23. A solução proposta pela CONTRATADA poderá ser fornecida em 01 (um) ou mais equipamentos, desde 
que todas as características e funcionalidades requeridas neste Termo de Referência sejam 
contempladas. A CONTRATADA deverá descrever no Projeto Detalhado da Rede, exigido no subitem 13.1, 
quais e quantos equipamentos serão fornecidos por acesso e indicar quais equipamentos atenderão as 
funcionalidades requeridas neste Termo de Referência. 

9.24. Os equipamentos propostos pela CONTRATADA deverão ser padronizados, a serem avaliados pela 
COGEL. 

9.25. A responsabilidade pela instalação e manutenção de todos equipamentos vinculados ao Contrato será 
única exclusivamente da CONTRATADA. 

9.26. Deverão estar inclusos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, atualização de firmware, 
atualização de licenças e base de assinaturas de todos os equipamentos que comporão cada circuito da 
rede, a serem prestados pela CONTRATADA. 

9.27. Os equipamentos deverão ter facilidades de configuração através de porta serial, da console de 
monitoramento ou da interface de administração via web no próprio dispositivo. 

9.28. Os equipamentos destinados à Solução de Segurança deverão ter facilidades de configuração através de 
solução centralizada de gerenciamento existente na COGEL para as funcionalidades de Políticas de 
Firewall, Controle de Aplicações, Prevenção de Ameaças, Filtros de URL, Identificação de Usuários e VPN. 

9.29. A COGEL já possui instalado em sua infraestrutura um conjunto de Solução de Segurança da Informação, 
composto por 02 (dois) FortiGate 1500D, 02 (dois) FortiGate 500D, Solução de Gerenciamento 
FortiManager 1000D, Solução de Relatórios e Logs FortiAnalyzer 2000E e Solução de Autenticação de 
Usuários FortiAuthenticator 3000D, com serviços de suporte técnico, subscrições e garantia sob sua 
responsabilidade. Essas soluções combinadas irão permitir à COGEL controlar e assegurar, no parque de 
dispositivos que serão fornecidos, a conformidade do tráfego de dados e detectar e bloquear todos os 
acessos espúrios e que descumpram as Políticas de Segurança da Informação da Prefeitura Municipal de 
Salvador do parque de dispositivos. 
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9.30. As funcionalidades dos equipamentos CPE’s, necessários para o perfeito funcionamento da solução a ser 
contratada, estão descritas a seguir: 

9.30.1. EQUIPAMENTO CPE PARA OS PONTOS REMOTOS 

9.30.1.1. A CONTRATADA deverá implantar, nos circuitos, equipamentos com as funcionalidades 
abaixo, podendo ser, no máximo, 02 (dois) appliances, com as seguintes 
funcionalidades: 

 Deverá possuir suporte a 4.094 (quatro mil e noventa e quatro) VLAN Tags 802.1q; 

 Deverá possuir suporte a Policy Based Routing ou Policy Based Forwarding; 

 Deverá possuir suporte a roteamento multicast (PIM-SM e PIM-DM); 

 Deverá possuir suporte a DHCP Relay e DHCP Server; 

 Deverá possuir suporte a Jumbo Frames; 

 Deverá suportar subinterfaces Ethernet lógicas; 

 Deverá suportar: 

 NAT dinâmico (Many-to-1); 

 NAT dinâmico (Many-to-Many); 

 NAT estático (1-to-1); 

 NAT estático (Many-to-Many); 

 NAT estático bidirecional 1-to-1; 

 Tradução de porta (PAT); 

 NAT de Origem; 

 NAT de Destino; 

 NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente; 

 Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo problemas de 
roteamento assimétrico; 

 NAT64 e NAT46; 

 Deverá implementar o protocolo ECMP; 

 Deverá implementar balanceamento de link por hash do IP de origem ou de origem 
e destino; 

 Deverá implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção, deverá ser 
possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. 
Deverá suportar o balanceamento de, no mínimo, 03 (três) links; 

 Deverá permitir monitorar, via SNMP, falhas de hardware, uso de recursos por 
número elevado de sessões, conexões por segundo, número de túneis 
estabelecidos na VPN, CPU, memória, status do cluster, ataques e estatísticas de 
uso das interfaces de rede; 

 Deverá enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente; 

 Deverá ter a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos, via 
protocolo TCP e SSL; 

 Deverá ter proteção anti-spoofing; 

 Para IPv4, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e 
OSPFv2); 

 Para IPv6, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3); 

 Deverá suportar OSPF graceful restart; 

 Os dispositivos deverão ter a capacidade de operar de forma simultânea em uma 
única instância de firewall, mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes 
modos: sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e 
camada 3 (L3); 

 Deverá suportar Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de 
dados da rede; 
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 Deverá suportar Modo Camada 2 (L2), para inspeção de dados em linha e 
visibilidade do tráfego; 

 Deverá suportar Modo Camada 3 (L3), para inspeção de dados em linha 
visibilidade do tráfego; 

 Deverá suportar Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces 
físicas; 

 Deverá ter suporte a criação de políticas por geolocalização, permitindo que os 
tráfegos de determinados países sejam bloqueados; 

 Deverá possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos 
acessos; 

 Deverá possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e criar 
políticas utilizando as mesmas; 

 Deverá ter suporte a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço de 
origem, por endereço de destino e por porta; 

 A política de QoS deverá possibilitar a definição de: tráfego com banda garantida, 
tráfego com banda máxima e fila de prioridade; 

 Deverá disponibilizar estatísticas em tempo real para classes de QoS ou Traffic 
Shaping; 

 Deverá suportar QoS (Traffic Shapping) em interface agregadas ou redundantes; 

 Deverá ter suporte a configuração de alta disponibilidade em Camada 3 (L3) nas 
modalidades Ativo/Passivo e Ativo/Ativo; 

 A configuração em alta disponibilidade (modo HA) deverá sincronizar: sessões; 
configurações, incluindo, mas não limitado às políticas de Firewall, NAT, QOS e 
objetos de rede; associações de segurança das VPNs; tabelas FIB; 

 Na configuração em alta disponibilidade (modo HA), deverá possibilitar 
monitoração de falha de link; 

 Deverá implementar controle, inspeção e descriptografia de SSL para tráfegos de 
entrada (Inbound) e saída (Outbound), sendo que deverá suportar o controle dos 
certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou seja, isolamento 
das operações de adição, remoção e utilização dos certificados diretamente nos 
sistemas virtuais (contextos); 

 Deverá suportar offload de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada 
(Inbound); 

 Deverá ter a capacidade de descriptografar tráfego Inbound e Outbound em 
conexões negociadas com TLS 1.2; 

 Deverá suportar controle de inspeção e descriptografia de SSH por política. 
 

9.30.1.2. Funcionalidades de Controle de Políticas de Firewall: 

 Deverá suportar controles por zona de segurança; 

 Deverá suportar controle de políticas por porta e protocolo; 

 Deverá suportar controle de políticas por aplicações, grupos estáticos de 
aplicações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e 
comportamento das aplicações) e categorias de aplicações; 

 Deverá suportar controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes 
e zonas de segurança; 

 Deverá suportar controle de políticas por código de país (por exemplo: BR, USA, 
UK e RUS); 

 Deverá ter suporte a objetos e regras IPV6; 

 Deverá ter suporte a objetos e regras multicast; 

 Deverá suportar, no mínimo, 03 (três) tipos de resposta nas políticas de firewall: 
Drop sem notificação do bloqueio ao usuário, Drop com notificação do bloqueio ao 
usuário, Drop com opção de envio de ICMP Unreachable para máquina de origem 
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do tráfego, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para os dois lados 
da conexão; 

 Deverá suportar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de 
habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente. 

 
9.30.1.3. Funcionalidades de Controle de Aplicações: 

 Deverá possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e 
protocolo; 

 Deverá ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a 
necessidade de liberação de portas e protocolos; 

 Deverá reconhecer, pelo menos, 1.000 (mil) aplicações diferentes, incluindo, mas 
não limitado às seguintes categorias: tráfego relacionado a peer-to-peer, redes 
sociais, acesso remoto, update de software, protocolos de rede, VoIP, áudio, vídeo, 
proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos e e-mail; 

 Deverá reconhecer, pelo menos, as seguintes aplicações: Bittorrent, Gnutella, 
Skype, Facebook, Linked-In, Twitter, Citrix, Logmein, Teamviewer, MS-RDP, VNC, 
Gmail, Youtube, HTTP-Proxy, HTTP-Tunnel, Facebook Chat, Gmail Chat, 
WhatsApp, 4shared, Dropbox, Google Drive, Skydrive, DB, MySQL, Oracle, Active 
Directory, Kerberos, LDAP, RADIUS, iTunes, DHCP, FTP, DNS, WINS, MS-RPC, NTP, 
SNMP, RPC over HTTP, Gotomeeting, Webex, Evernote e Google Docs; 

 Deverá inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar 
assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante independente de porta e 
protocolo; 

 Deverá detectar aplicações através de análise comportamental do tráfego 
observado, incluindo, mas não limitado a Bittorrent e aplicações VoIP que utilizam 
criptografia proprietária; 

 Deverá identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deverá ter a capacidade de 
visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via 
comunicações criptografadas, tais como Skype, e utilização da rede Tor; 

 Para tráfego criptografado SSL, deverá descriptografar pacotes a fim de 
possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações 
conhecidas pelo fabricante; 

 Deverá realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações 
encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a 
especificação do protocolo, incluindo, mas não limitado a Yahoo Instant Messenger 
usando HTTP. A decodificação de protocolo também deverá identificar 
funcionalidades específicas dentro de uma aplicação, incluindo, mas não limitado 
a compartilhamento de arquivo dentro do Webex; 

 Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente; 

 Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic shaping), 
baseado no IP de origem, usuários e grupos; 

 Os dispositivos da solução de segurança deverão possuir a capacidade de 
identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem a 
necessidade de instalação de agente no Domain Controller, nem nas estações dos 
usuários; 

 Deverá ser possível adicionar controle de aplicações em múltiplas regras de 
segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente à possibilidade de 
habilitar controle de aplicações em algumas regras; 

 Deverá suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações 
por, pelo menos, checagem de assinaturas e decodificação de protocolos; 

 Para manter a segurança da rede eficiente, deverá suportar o controle sobre 
aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas; 
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 Deverá permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para 
reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da 
solução, sem a necessidade de ação do fabricante; 

 Na criação de assinaturas personalizadas, deverá permitir o uso de expressões 
regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos 
pacotes TCP e UDP e usando decoders de, pelo menos, os seguintes protocolos: 
HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP e 
SSL; 

 Deverá permitir solicitação ao fabricante de inclusão de aplicações na base de 
assinaturas de aplicações; 

 Deverá alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer-to-Peer (Bittorrent, emule, 
etc.), possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, 
Hangouts, Facebook Chat, etc.), possuindo granularidade de controle/políticas 
para os mesmos; 

 Deverá possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações, como por 
exemplo: permitir o Hangouts Chat e bloquear a chamada de vídeo; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (psiphon, freegate, etc.), 
possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; 

 Deverá ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações baseados em 
características das aplicações, como: tecnologia utilizada nas aplicações (Client- 
Server, Browse Based, Network Protocol, etc.) e nível de risco da aplicação; 

 Deverá ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações baseados em 
características das aplicações, como categoria da aplicação. 

9.30.1.4. Funcionalidades de Controle de Prevenção de Ameaças: 

 Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos da solução de 
segurança deverão possuir módulo de IPS, Antivírus e Anti-Spyware integrados no 
próprio appliance de firewall; 

 Deverá incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos 
maliciosos (Antivírus e Anti-Spyware); 

 As funcionalidades de IPS, Antivírus e Anti-Spyware deverão operar em caráter 
permanente, permitindo usá-las por tempo indeterminado, mesmo que não haja o 
direito de receber atualizações ou contrato de garantia de software com o 
fabricante; 

 Deverá sincronizar as assinaturas de IPS, Antivírus, Anti-Spyware quando 
implementado em alta disponibilidade; 

 Deverá implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS: 
permitir, permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo 
de tempo e enviar tcp-reset; 

 Deverá ser possível ativar ou desativar as assinaturas, ou ainda habilitá-las apenas 
em modo de monitoração; 

 Deverá suportar exceções por IP de origem ou de destino nas regras ou assinatura 
a assinatura; 

 Deverá suportar granularidade nas políticas de IPS, Antivírus e Anti-Spyware, 
possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, endereço de 
origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos esses itens; 

 Deverá permitir o bloqueio de vulnerabilidades; 

 Deverá permitir o bloqueio de exploits conhecidos; 

 Deverá incluir proteção contra ataques de negação de serviços; 
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 Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: 

 Análise de padrões de estado de conexões; 

 Análise de decodificação de protocolo; 

 Análise para detecção de anomalias de protocolo; 

 Análise heurística; 

 IP Defragmentation; 

 Remontagem de pacotes de TCP; 

 Bloqueio de pacotes malformados; 

 Deverá ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, ICMP flood 
e UDP flood; 

 Deverá detectar e bloquear a origem de portscans; 

 Deverá bloquear ataques efetuados por worms conhecidos; 

 Deverá possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS; 

 Deverá possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow; 

 Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do 
produto; 

 Deverá permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas 
customizadas de IPS ou anti-spyware, permitindo a criação de exceções com 
granularidade nas configurações; 

 Deverá permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes 
protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3; 

 Deverá identificar e bloquear comunicação com botnets; 

 Deverá registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre 
ameaças identificadas: nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, 
origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo; 

 Deverá suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS ou controle de 
aplicação; 

 Deverá permitir que, na captura de pacotes por assinaturas de IPS, seja definido o 
número de pacotes a serem capturados ou permitir capturar o pacote que deu 
origem ao alerta, assim como seu contexto, facilitando a análise forense e 
identificação de falsos positivos; 

 Deverá possuir a função de proteção à resolução de endereços via DNS, 
identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de 
botnets conhecidas; 

 Deverá identificar nos eventos o país de onde partiu a ameaça; 

 Deverá incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e Javascript, software 
espião (spyware) e worms; 

 Deverá possuir proteção contra downloads involuntários usando HTTP de 
arquivos executáveis e maliciosos. 

 
9.30.1.5. Funcionalidades de Filtros de URL: 

 Deverá permitir a especificação da política por tempo, ou seja, a definição de regras 
para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora); 

 Deverá ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, 
redes ou zonas de segurança; 

 Deverá possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais URLs, através da integração com serviços 
de diretório, Active Directory e base de dados local; 

 Deverá possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais URLs, através da integração com serviços 
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de diretório, Active Directory e base de dados local, em modo de proxy 
transparente e explícito; 

 Deverá suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL 
e categoria de URL; 

 Deverá possuir base ou cache de URLs local no appliance ou em nuvem do próprio 
fabricante, evitando delay de comunicação/validação das URLs; 

 Deverá possuir, pelo menos, 60 (sessenta) categorias de URLs; 

 Deverá possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio, por categoria; 

 Deverá permitir a customização de página de bloqueio; 

 Deverá permitir o bloqueio e continuação, possibilitando que o usuário acesse um 
site potencialmente bloqueado informando ao mesmo na tela de bloqueio e 
possibilitando a utilização de um botão “Continuar” para permitir que o usuário 
continue acessando o site. 

 
9.30.1.6. Funcionalidades de Identificação de Usuários: 

 Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com 
serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, E-directory e base 
de dados local; 

 Deverá possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de 
usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em 
usuários e grupos de usuários, suportando single sign-on. Essa funcionalidade não 
deverá possuir limites licenciados de usuários ou qualquer tipo de restrição de 
uso, como, mas não limitado à utilização de sistemas virtuais, segmentos de rede, 
etc.; 

 Deverá possuir integração com RADIUS para identificação de usuários e grupos, 
permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de 
usuários; 

 Deverá possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos, 
permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos de 
usuários; 

 Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em 
equipamentos que solicitem saída à internet, para que antes de iniciar a navegação, 
expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal); 

 Deverá possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em um 
mesmo endereço IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server, permitindo 
visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das aplicações que estão 
nestes serviços; 

 Deverá implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, 
baseado em atributos do LDAP/AD. 

 
9.30.1.7. Funcionalidades Wireless Controller: 

 Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de Acesso do 
mesmo fabricante; 

 Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover endereçamento 
IP automático para os clientes wireless; 

 Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido; 

 Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases externas, como: 
LDAP, RADIUS ou TACACS+; 

 Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 

 Deverá prover suporte a Fast Roaming; 

 Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura de rede 
e mudar as condições de RF; 
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 Deverá possuir Captive Portal por SSID; 

 Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 

 Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA) e WPA2 por SSID, utilizando-se de 
AES e/ou TKIP; 

 Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

 Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 

 Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 

 Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal; 

 Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso baseados em 
Broadcast ou Multicast; 

 Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue AP’s, suportando 
supressão automática e bloqueio por endereço MAC de AP’s e usuários ofensores; 

 Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de Acesso 
Indevidos (Rogue); 

 Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 

 Unauthorized Device Detection; 

 Rogue/Interfering AP Detection; 

 Ad-hoc Network Detection and Containment; 

 Wireless Bridge Detection; 

 Misconfigured AP Detection; 

 Weak WEP Detection; 

 Multi Tenancy Protection; 

 MAC OUI Checking; 

 Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 

 A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do 
usuário; 

 Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as 
WLANs; 

 Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 

 Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário; 

 Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 

 Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 

 Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 

 Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes e senhas 
autogeradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-mail ou SMS aos 
usuários, e com capacidade de definição de horário da expiração da senha; 

 A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá poder ser 
efetuada de forma criptografada; 

 Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a reduzir 
interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenciados; 

 Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre Access 
Points; 

 Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre 
frequências e/ou rádios; 

 Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através da 
Controladora Wireless; 

 Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e efetuar o 
upgrade via interface gráfica; 

 Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados, indicando em 
que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP do usuário, tipo de 
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dispositivo e sistema operacional, uso de banda, potência do sinal e relação 
sinal/ruído; 

 A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do 
usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as 
WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja baseado em 
categorias de sites automaticamente atualizadas, para todas as redes cujo tráfego 
seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio de 
malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando tentativas 
de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada automaticamente, entre 
todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do tipo P2P, 
IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings de áudio e vídeo, 
jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de comunicação de tais 
aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 
9.30.1.8. Funcionalidades SD-WAN: 

 A solução SD-WAN deverá ser viabilizada com recursos de segurança integrados 
de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web; 

 Deverá suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound) para um pool de IPs 
públicos; 

 Deverá suportar micro-segmentação de tráfego, onde seja possível aplicar 
políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN; 

 Deverá prover capacidade de inspeção SSL para a inspeção de tráfego https nas 
filiais, no contexto: bloqueio de malwares e reconhecimento em camada 7 de 
aplicações; 

 Deverá ser capaz de prover Zero Touch provisioning; 

 A solução de Zero Touch provisioning deverá ser capaz de suportar 
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links WAN; 

 A solução SD-WAN deverá ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma 
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para a Matriz 
esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre Filial B e Matriz, em 
que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz; 

 Deverá ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface gráfica, de forma 
automática, e sem que o Administrador precise configurar site por site; 

 A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15; 

 O reconhecimento em camada 7 deverá ser totalmente segregado da camada 4; 

 Deverá, de forma alternativa, contar com um banco de dados interno, onde seja 
possível atrelar uma aplicação a um determinado IP/ range de IPs de destino; 

 O Reconhecimento de Aplicações deverá ser realizado independente de porta e 
protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados; 

 Ainda sobre o Reconhecimento de Aplicações, a solução deverá fornecer o 
reconhecimento default em camada 7 de, pelo menos, 2.000 (duas mil) aplicações 
largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na Nuvem e Aplicações 
Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc.); 
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 A solução SD-WAN deverá suportar roteamento dinâmico BGP com suporte a IPv6; 

 Deverá ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas políticas de 
SD-WAN em condições onde a largura de banda seja modificada; 

 Deverá ser capaz de medir o status de saúde do link baseando-se em critérios 
mínimos de Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja possível configurar um valor 
de threshold para cada um destes itens, onde será utilizado como fator de decisão 
nas regras de SD-WAN; 

 Deverá permitir a configuração de regras onde o failback (retorno à condição 
inicial) apenas ocorra quando o link principal recuperado seja X% (com X variando 
de 10 a 50) do seu valor de saúde melhor que o link atual; 

 Deverá permitir a configuração de regras onde o failback apenas ocorra dentro de 
um espaço de tempo de X segundos, configurável pelo administrador do sistema; 

 Deverá permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7, associadas 
percentualmente à largura de banda da interface SD-WAN. 

 
9.30.1.9. Funcionalidades VPN: 

 Deverá suportar VPN Site-to-Site e Client-to-Site; 

 Deverá suportar IPSec VPN; 

 Deverá suportar SSL VPN; 

 A VPN IPSec deverá suportar: 

 3DES; 

 Autenticação MD5 e SHA-1; 

 Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14; 

 Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2); 

 AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard); 

 Autenticação via certificado IKE PKI; 

 Deverá possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco, Check 
Point, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet e SonicWall; 

 Deverá suportar VPN em IPv4 e IPv6, assim como tráfego IPv4 dentro de túneis 
IPSec IPv6; 

 Deverá permitir habilitar e desabilitar túneis de VPN IPSec, a partir da interface 
gráfica da solução, facilitando o processo de throubleshooting; 

 As funcionalidades de VPN SSL deverão ser atendidas com ou sem o uso de agente; 

 A VPN SSL deverá suportar o usuário em realizar a conexão por meio de cliente 
instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface WEB; 

 Deverá permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado para 
dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos locais 
como proxies; 

 Deverá permitir atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN; 

 Deverá permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, antivírus, anti- 
spyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL; 

 Deverá suportar autenticação via AD/LDAP, Secure ID, certificado e base de 
usuários local; 

 Deverá suportar leitura e verificação de CRL (Certificate Revocation List); 

 Deverá permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as 
aplicações que circulam dentro dos túneis SSL; 

 Deverá permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida das seguintes formas: 

 Antes do usuário autenticar na estação; 

 Após autenticação do usuário na estação; 

 Sob demanda do usuário; 
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 Deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão; 

 O agente de VPN SSL ou IPSec client-to-site deverá ser compatível com, pelo 
menos, os seguintes sistemas operacionais: Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 8 
(32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits) e Mac OS X (v10.10 ou superior). 

 
9.30.2. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PARA OS CIRCUITOS COM VELOCIDADE DE 10 MBPS 

9.30.2.1. Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) interfaces GigabitEthernet (10 Base-T / 100 
Base-TX / 1000 Base-T), autosensing, com conector RJ-45, em conformidade com os 
padrões IEEE: 802.3i e 802.3u; 

9.30.2.2. Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

9.30.2.3. Deverá possuir console com porta USB; 

9.30.2.4. Deverá operar com alimentação elétrica de 110/220 V, 60 Hz, com seleção automática 
de voltagem; 

9.30.2.5. Deverá suportar, no mínimo, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) conexões 
simultâneas; 

9.30.2.6. Deverá suportar, no mínimo, 20.000 (vinte mil) novas conexões por segundo; 

9.30.2.7. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 90 Mbps de VPN IPSec; 

9.30.2.8. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 100 Mbps de Inspeção SSL; 

9.30.2.9. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 10 Mbps com as seguintes funcionalidades 
habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança 
possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, antivírus e anti- 
spyware. Caso o fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para 
qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito; 

9.30.2.10. Deverá suportar gerenciar, de forma centralizada, no mínimo, 05 (cinco) Pontos de 
Acesso Wireless em modo Túnel. 

 
9.30.3. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PARA OS CIRCUITOS COM VELOCIDADE DE 20 E 50 MBPS 

9.30.3.1. Deverá possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) interfaces GigabitEthernet (10 Base-T / 
100 Base-TX / 1000 Base-T), autosensing, com conector RJ-45, em conformidade com 
os padrões IEEE: 802.3i e 802.3u; 

9.30.3.2. Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

9.30.3.3. Deverá possuir console com porta USB; 

9.30.3.4. Deverá operar com alimentação elétrica de 110/220 V, 60 Hz, com seleção automática 
de voltagem; 

9.30.3.5. Deverá suportar, no mínimo, 2.000.000 (dois milhões) conexões simultâneas; 

9.30.3.6. Deverá suportar, no mínimo, 30.000 (trinta mil) novas conexões por segundo; 

9.30.3.7. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 3,50 Gbps de VPN IPSec; 

9.30.3.8. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 130 Mbps de Inspeção SSL; 

9.30.3.9. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 250 Mbps com as seguintes 
funcionalidades habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a 
plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de 
aplicação, IPS, antivírus e anti-spyware. Caso o fabricante divulgue múltiplos números 
de desempenho para qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor 
será aceito; 

9.30.3.10. Deverá suportar gerenciar, de forma centralizada, no mínimo, 32 (trinta e dois) 
Pontos de Acesso Wireless em modo Túnel. 
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9.30.4. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PARA OS CIRCUITOS COM VELOCIDADE DE 100 MBPS 

9.30.4.1. Deverá possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) interfaces GigabitEthernet (10 Base-T / 
100 Base-TX / 1000 Base-T), autosensing, com conector RJ-45, em conformidade com 
os padrões IEEE: 802.3i e 802.3u; 

9.30.4.2. Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

9.30.4.3. Deverá possuir console com porta USB; 

9.30.4.4. Deverá operar com alimentação elétrica de 110/220 V, 60 Hz, com seleção automática 
de voltagem; 

9.30.4.5. Deverá suportar, no mínimo, 2.000.000 (dois milhões) conexões simultâneas; 

9.30.4.6. Deverá suportar, no mínimo, 100.000 (cem mil) novas conexões por segundo; 

9.30.4.7. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 8 Gbps de VPN IPSec; 

9.30.4.8. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 500 Mbps de Inspeção SSL; 

9.30.4.9. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 1 Gbps com as seguintes funcionalidades 
habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a plataforma de segurança 
possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de aplicação, IPS, antivírus e anti- 
spyware. Caso o fabricante divulgue múltiplos números de desempenho para 
qualquer uma destas funcionalidades, somente o de menor valor será aceito; 

9.30.4.10. Deverá suportar gerenciar, de forma centralizada, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) 
Pontos de Acesso Wireless em modo Túnel. 

 
9.31. Os recursos disponíveis dos modelos dos equipamentos CPE’s deverão ser atuais no momento da 

instalação e posteriormente atualizados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, sendo 
exigido que os equipamentos estejam em plena linha de produção e atendam às necessidades da 
CONTRATANTE. Quando houver necessidade de implantação de algum serviço que exija a substituição 
de equipamentos CPE’s, esta demanda deverá ser atendida pela CONTRATADA, dentro dos prazos 
previstos neste Documento, e sem nenhum ônus ou cobrança para a CONTRATANTE. As demandas não 
previstas, neste Termo de Referência, serão alvo de aditivo contratual. 

9.32. A CONTRATADA deverá garantir a atualização do software (firmware) de TODOS os equipamentos de 
roteamento e da solução de segurança, e comprovar que estes equipamentos atendem em suas 
caraterísticas técnicas à compatibilidade com os serviços exigidos. 

9.33. Caberá à CONTRATADA definir o plano de endereçamento a ser adotado nos Pontos Remotos. 

9.34. O padrão de configuração de TODOS os equipamentos CPE’s, solução de segurança e/ou recursos de 
hardware específicos será definido pela COGEL e adotado pela CONTRATADA. 

9.35. A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE acesso aos recursos de comunicação 
disponibilizados para fins de monitoração, gerência e auditoria de todos os equipamentos. 

9.36. A CONTRATANTE poderá promover a alteração da topologia a qualquer hora e momento, sendo essa 
mudança discutida anteriormente e de forma ampla com a CONTRATADA, para análise de viabilidade 
técnica e econômica. 

9.37. Na eventualidade de oferta no mercado, de novas tecnologias que permitam melhorar o desempenho e 
segurança dos serviços fornecidos, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA poderão propor substituição de 
tecnologias ofertadas por outras mais avançadas. A COGEL avaliará as vantagens técnicas ou econômicas 
de utilizar tais tecnologias na rede implantada, que se gerar novos custos para serem contratadas, será 
objeto de Termo Aditivo ao Contrato a ser celebrado, obedecido o disposto no artigo 65, da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

9.38. Caso haja a introdução de novas tecnologias, a CONTRATADA deverá garantir que tais modificações, se 
implantadas, não comprometerão o funcionamento dos serviços e serão compatíveis com o sistema 
instalado, preservando todos os pré-requisitos técnicos apresentados neste Termo de Referência. 

9.39. Todas as mudanças necessárias, como instalação de cabos e fios, bem como a indicação do local a ser 
utilizado para a instalação dos equipamentos de dados, deverão ser previamente autorizadas pelos 
responsáveis técnicos de cada unidade da PMS, e deverão seguir o padrão utilizado no prédio, com o uso 
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da infraestrutura existente de dutos galvanizados, calhas e eletrodutos, não sendo permitida a utilização 
de fiação exposta. 

9.40. A solução a ser contratada deverá garantir a implementação das políticas de qualidade de serviço (QoS – 
priorizações, reservas de banda, ACL’s), referentes ao tráfego de aplicações críticas (dados, VoIP, dentre 
outras), assim como todas as configurações referentes a monitoramento de tráfego (SNMP, Netflow, Logs, 
dentre outros). Essas informações serão fornecidas pela COGEL após a assinatura do Contrato. 

9.41. As priorizações de tráfego para a solução deverão ser fim a fim entre todos os sites contemplados na 
solução da CONTRATADA. 

9.42. O tráfego de dados na rede deverá obedecer aos seguintes critérios de qualidade e desempenho: 

9.42.1. Perda média de pacotes no núcleo do backbone menor que 1%; 

9.42.2. Latência média mensal do núcleo do backbone menor ou igual a 80 (oitenta) ms; 

9.42.3. Latência máxima do núcleo do backbone menor ou igual a 100 (cem) ms; 

9.42.4. Taxa de erro de bit (BER) menor ou igual a 1 x 10-6, medida na velocidade do circuito durante 
um período de 24 (vinte e quatro) horas; 

9.42.5. Variação de retardo entre pacotes (jitter) no núcleo do backbone menor ou igual a 30 (trinta) 
ms. 

 
9.43. Para futuras implementações e alterações de serviços que impactem nas configurações dos equipamentos 

administrados pela CONTRATADA, quando for o caso, as especificações deverão ser submetidas pela 
CONTRATANTE à área técnica responsável da CONTRATADA para análise de viabilidade e 
implementação. 

9.44. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos equipamentos listados no subitem 9.30 deste 
Termo de Referência, incluindo suas respectivas garantias e subscrições, bem como instalação, 
configuração, gestão e alterações ao longo da vigência contratual, a qualquer tempo, mediante solicitação 
formal da CONTRATANTE, devendo efetivá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem ônus à 
CONTRATANTE. Para a implementação das alterações, a CONTRATADA deverá analisar conjuntamente 
com a COGEL o impacto destas alterações. 

9.45. A CONTRATANTE será responsável pelo provimento da infraestrutura necessária, nas dependências da 
PMS, como dutos para passagem de cabos, obras civis, dentre outros. 

9.46. A CONTRATADA deverá aplicar e manter atualizados os sistemas operacionais de seus equipamentos 
utilizados para a prestação de serviços à CONTRATANTE, sem ônus para este, sendo que a versão inicial 
deverá ser a mais atual disponível no país quando da assinatura do Contrato. 

9.47. Os equipamentos CPE’s instalados nas unidades da CONTRATANTE deverão ter capacidade de suportar 
o tráfego com banda completamente ocupada sem exceder 70% (setenta por cento) de utilização de CPU 
e memória. 

9.48. A CONTRATADA deverá projetar e programar a solução de roteamento da rede visando a otimização do 
encaminhamento do tráfego IP entre os diversos sites e de forma escalável, permitindo-lhe um possível 
crescimento futuro. 

9.49. A CONTRATADA deverá fornecer todos os acessórios e cabos, devidamente terminados com conectores, 
nas dimensões e com as características adequadas, para a interconexão de seus equipamentos aos 
equipamentos da CONTRATANTE. 

9.50. Será de responsabilidade da CONTRATADA, em cada unidade da PMS, disponibilizar a rede interna para 
instalação dos equipamentos da CONTRATADA e ativação dos serviços até o rack de equipamentos a ser 
instalado em local definido pela CONTRATANTE. Entende-se por rede interna, todo cabeamento 
(metálico ou óptico) necessário desde o distribuidor geral (DG), onde é entregue o acesso da 
CONTRATADA, até o local definido para o rack, que irá suportar os equipamentos (modems, 
equipamentos CPE’s, dentre outros) necessários ao funcionamento dos circuitos de dados, desde que haja 
toda a infraestrutura de encaminhamento para o cabeamento necessário na unidade da PMS. 

9.51. A CONTRATADA deverá estar ciente, antes da instalação dos equipamentos e da entrega dos links de 
comunicação, do ambiente em que estes recursos serão instalados. Para isso, a COGEL estará à disposição 
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para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Quaisquer incompatibilidades detectadas 
entre as características elétricas e de estrutura do ambiente disponibilizado e as características técnicas 
dos equipamentos da CONTRATADA a serem instalados deverão ser comunicadas antecipadamente à 
COGEL para análise e deliberação. 

9.52. Os serviços de instalação deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h, salvo 
negociação entre as partes interessadas. 

9.53. As manutenções preventivas e corretivas, bem como as configurações e atualizações (upgrades) dos 
equipamentos (hardwares) e programas (softwares) fornecidos serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE. 

 
10. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET – LOTE 02 

10.1. Para o serviço de acesso à Internet com Banda Larga Seguro, deverão ser atendidos os requisitos 
técnicos e de prestação de serviços descritos a seguir. 

10.2. Os acessos desse lote são caracterizados para atendimento a eventos sazonais e/ou especiais. Portanto, 
serão solicitados sob demanda pela CONTRATANTE. 

10.3. Cada acesso, após ser completamente instalado e em funcionamento, deverá continuar ativo por, no 
máximo, 30 (trinta) dias corridos, devendo ser desinstalado após esse prazo, caso não haja uma 
solicitação formal da CONTRATANTE para a sua permanência. 

10.4. Conexão permanente para acesso à rede mundial de computadores 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
07 (sete) dias por semana, durante toda vigência do Contrato. 

10.5. Os circuitos de acessos deverão ser do tipo assimétrico (velocidade upstream ≠ velocidade 
downstream). 

10.6. Poderão ser usadas, no circuito de acesso, as seguintes tecnologias: 

10.6.1. xDSL, tais como ADSL, VDSL e suas variações; 

10.6.2. GPON e suas variações; 

10.6.3. PPP ou MLPPP. 
 

10.7. Os circuitos de acesso deverão ser através de meio óptico ou radiofrequência, nos atendimentos de 
última milha de acordo com as características, peculiaridades e necessidades de cada localidade a ser 
conectada, sem prejuízo dos prazos de implantação, restrições e critérios de desempenho estabelecidos 
neste Termo de Referência. 

10.8. Nos casos da utilização de sistema de radiofrequência, deverão ser utilizadas frequências licenciadas 
pela ANATEL, não sendo permitido o uso de rádios de frequência aberta ou terminais SMP/SME 
(tecnologias 3G ou 4G). Neste caso, as localidades atendidas com sistema de radiofrequência ficam, 
desde já, limitadas a 10% (dez por cento) do total de acessos banda larga previsto neste Termo de 
Referência e deverão ser expressamente autorizadas pela COGEL. 

10.9. Só será permitida subcontratação de terceiros para o acesso à última milha, ou seja, para o acesso entre 
a CONTRATADA e o local de prestação do serviço, sendo vedada a subcontratação do link ou de portas 
de acesso Internet parcial ou total com outra operadora de telecomunicações. A subcontratação de 
terceiros para o acesso à última milha fica, desde já, limitada a 10% (dez por cento) do total de acessos 
banda larga previstos neste Termo de Referência. 

10.10. Será permitida a subcontratação de Integradores da Solução de Segurança da Informação. Nestes casos, 
o integrador subcontratado deverá estar credenciado pelo fabricante da solução que irá compor a 
oferta, possuir sede ou filial na cidade do Salvador e possuir equipe técnica própria certificada e 
credenciada. Nestes casos, a SUBCONTRATADA deverá comprovar capacidade técnica para executar a 
parcela do objeto que lhe será imputada, bem como comprovar o vínculo com o fabricante da solução. 
As comprovações da SUBCONTRATADA serão previamente avaliadas e expressamente autorizadas pela 
COGEL. No caso de subcontratação, a CONTRATADA, para efeito de habilitação no Edital, deverá 
apresentar documentação da SUBCONTRATADA com respectiva carta de solidariedade para 
atendimento ao escopo da subcontratação. 
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10.11. A CONTRATADA deverá fornecer os recursos de hardware (equipamentos) de interconexão e segurança 
da informação que farão a interface com a Rede Local em todas as unidades envolvidas da PMS, bem 
como todas as subscrições de segurança da informação. Destaca-se que as garantias, subscrições e 
assinaturas de segurança da informação deverão ser provisionadas e entregues no prazo total do 
Contrato. 

10.12. A CONTRATANTE deverá ter total permissão de acesso aos dispositivos de Segurança, por meio de 
senha previamente pactuada com a CONTRATADA, para efetuar e ter acesso às configurações e regras 
de acesso aplicadas. 

10.13. A Solução de Segurança da Informação, que integrará a oferta, deverá ser totalmente integrada e 
compatível com os Sistemas de Segurança da Informação, Sistemas de Gerência, Repositório de Logs, 
Sistema de Gerenciamento de Identidade e demais equipamentos existentes e utilizados pela PMS, 
instalados na COGEL. Ficará facultado à LICITANTE interessada, realizar vistoria na sede da COGEL para 
tirar todas as dúvidas e tomar conhecimento pleno das condições técnicas para a efetiva realização da 
entrega do solicitado. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições 
necessárias e requerimentos de compatibilidade à execução dos serviços. A vistoria deverá ser feita pela 
empresa interessada em participar do processo licitatório, devendo ser agendada a respectiva visita 
técnica pelo telefone (71) 3202-4221, na pessoa do Diretor Técnico, até 72 (setenta e duas) horas antes 
da data do certame. 

10.14. A CONTRATADA será responsável pela instalação do Acesso à Internet, incluindo o fornecimento dos 
equipamentos CPE’s e Solução de Segurança necessários para atendimento dos seus serviços nas 
unidades da PMS. Caberá à CONTRATANTE fornecer o local de instalação dos equipamentos da 
CONTRATADA, bem como a alimentação e aterramento elétricos em conformidade com as normas 
ABNT NBR-5410 e NBR-13571. 

10.15. A CONTRATADA deverá oferecer todos equipamentos, garantias, subscrições e acessórios, vinculados à 
contratação dos correspondentes serviços de acesso, em conformidade com as especificações 
(características técnicas e funcionalidades) relacionadas neste Termo de Referência. 

10.16. A solução proposta pela CONTRATADA poderá ser fornecida em 01 (um) ou mais equipamentos, desde 
que todas as características e funcionalidades requeridas neste Termo de Referência sejam 
contempladas. 

10.17. Os equipamentos propostos pela CONTRATADA deverão ser padronizados, a serem avaliados pela 
COGEL. 

10.18. A responsabilidade pela instalação e manutenção de todos equipamentos vinculados ao Contrato será 
única exclusivamente da CONTRATADA. 

10.19. Deverão estar inclusos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, atualização de firmware, 
atualização de licenças e base de assinaturas de todos os equipamentos que comporão cada circuito da 
rede, a serem prestados pela CONTRATADA. 

10.20. Os equipamentos deverão ter facilidades de configuração através de porta serial, da console de 
monitoramento ou da interface de administração via web no próprio dispositivo. 

10.21. Os recursos disponíveis dos modelos dos equipamentos CPE’s deverão ser atuais no momento da 
instalação e posteriormente atualizados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, sendo 
exigido que os equipamentos estejam em plena linha de produção e atendam às necessidades da 
CONTRATANTE. Quando houver necessidade de implantação de algum serviço que exija a substituição 
de equipamentos CPE’s, esta demanda deverá ser atendida pela CONTRATADA, dentro dos prazos 
previstos neste Documento, e sem nenhum ônus ou cobrança para a CONTRATANTE. As demandas não 
previstas, neste Termo de Referência, serão alvo de aditivo contratual. 

10.22. A CONTRATADA deverá garantir a atualização do software (firmware) de TODOS os equipamentos de 
roteamento e da solução de segurança, e comprovar que estes equipamentos atendem em suas 
caraterísticas técnicas à compatibilidade com os serviços exigidos. 

10.23. O padrão de configuração de TODOS os equipamentos CPE’s, solução de segurança e/ou recursos de 
hardware específicos será definido pela COGEL e adotado pela CONTRATADA. 
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10.24. A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE acesso aos recursos de comunicação 
disponibilizados para fins de monitoração, gerência e auditoria de todos os equipamentos. 

10.25. A CONTRATANTE poderá promover a alteração da topologia a qualquer hora e momento, sendo essa 
mudança discutida anteriormente e de forma ampla com a CONTRATADA, para análise de viabilidade 
técnica e econômica. 

10.26. Na eventualidade de oferta no mercado, de novas tecnologias que permitam melhorar o desempenho e 
segurança dos serviços fornecidos, a CONTRATANTE ou a CONTRATADA poderão propor substituição 
de tecnologias ofertadas por outras mais avançadas. A COGEL avaliará as vantagens técnicas ou 
econômicas de utilizar tais tecnologias na rede implantada, que se gerar novos custos para serem 
contratadas, será objeto de Termo Aditivo ao Contrato a ser celebrado, obedecido o disposto no artigo 
65, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

10.27. Caso haja a introdução de novas tecnologias, a CONTRATADA deverá garantir que tais modificações, se 
implantadas, não comprometerão o funcionamento dos serviços e serão compatíveis com o sistema 
instalado, preservando todos os pré-requisitos técnicos apresentados neste Termo de Referência. 

10.28. Todas as mudanças necessárias, como instalação de cabos e fios, bem como a indicação do local a ser 
utilizado para a instalação dos equipamentos de dados, deverão ser previamente autorizadas pelos 
responsáveis técnicos de cada unidade da PMS, e deverão seguir o padrão utilizado no prédio, com o 
uso da infraestrutura existente de dutos galvanizados, calhas e eletrodutos, não sendo permitida a 
utilização de fiação exposta. 

10.29. Para futuras implementações e alterações de serviços que impactem nas configurações dos 
equipamentos administrados pela CONTRATADA, quando for o caso, as especificações deverão ser 
submetidas pela CONTRATANTE à área técnica responsável da CONTRATADA para análise de 
viabilidade e implementação. 

10.30. A CONTRATADA deverá realizar alterações nas configurações dos equipamentos administrados pela 
mesma, a qualquer tempo, mediante solicitação formal da CONTRATANTE, devendo efetivá-las no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem ônus à CONTRATANTE. Para a implementação das alterações, 
a CONTRATADA deverá analisar conjuntamente com a COGEL o impacto destas alterações. 

10.31. A CONTRATANTE será responsável pelo provimento da infraestrutura necessária, nas dependências da 
PMS, como dutos para passagem de cabos, obras civis, dentre outros. 

10.32. A CONTRATADA deverá aplicar e manter atualizados os sistemas operacionais de seus equipamentos 
utilizados para a prestação de serviços à CONTRATANTE, sem ônus para este, sendo que a versão inicial 
deverá ser a mais atual disponível no país quando da assinatura do Contrato. 

10.33. Os equipamentos CPE’s instalados nas unidades da CONTRATANTE deverão ter capacidade de suportar 
o tráfego com banda completamente ocupada sem exceder 70% (setenta por cento) de utilização de 
CPU e memória. 

10.34. A CONTRATADA deverá fornecer todos os acessórios e cabos, devidamente terminados com conectores, 
nas dimensões e com as características adequadas, para a interconexão de seus equipamentos aos 
equipamentos da CONTRATANTE. 

10.35. Será de responsabilidade da CONTRATADA, em cada unidade da PMS, disponibilizar a rede interna para 
instalação dos equipamentos da CONTRATADA e ativação dos serviços até o rack de equipamentos a 
ser instalado em local definido pela CONTRATANTE. Entende-se por rede interna, todo cabeamento 
(metálico ou óptico) necessário desde o distribuidor geral (DG), onde é entregue o acesso da 
CONTRATADA, até o local definido para o rack, que irá suportar os equipamentos (modems, 
equipamentos CPE’s, dentre outros) necessários ao funcionamento dos circuitos de dados, desde que 
haja toda a infraestrutura de encaminhamento para o cabeamento necessário na unidade da PMS. 

10.36. A CONTRATADA deverá estar ciente, antes da instalação dos equipamentos e da entrega dos links de 
comunicação, do ambiente em que estes recursos serão instalados. Para isso, a COGEL estará à 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Quaisquer incompatibilidades 
detectadas entre as características elétricas e de estrutura do ambiente disponibilizado e as 
características técnicas dos equipamentos da CONTRATADA a serem instalados deverão ser 
comunicadas antecipadamente à COGEL para análise e deliberação. 
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10.37. Os serviços de instalação deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h, salvo 
negociação entre as partes interessadas. 

10.38. As manutenções preventivas e corretivas, bem como as configurações e atualizações (upgrades) dos 
equipamentos (hardwares) e programas (softwares) fornecidos serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE. 

10.39. Os equipamentos destinados à Solução de Segurança deverão ter facilidades de configuração através de 
solução centralizada de gerenciamento existente na COGEL para as funcionalidades de Políticas de 
Firewall, Controle de Aplicações, Prevenção de Ameaças, Filtros de URL, Identificação de Usuários e 
VPN. 

10.40. A COGEL já possui instalado em sua infraestrutura um conjunto de Solução de Segurança da Informação, 
composto por 02 (dois) FortiGate 1500D, 02 (dois) FortiGate 500D, Solução de Gerenciamento 
FortiManager 1000D, Solução de Relatórios e Log FortiAnalyzer 2000E e Solução de Autenticação de 
Usuários FortiAuthenticator 3000D. Essas soluções combinadas irão permitir à COGEL controlar e 
assegurar, no parque de dispositivos fornecidos, a conformidade do tráfego de dados e detectar e 
bloquear todos os acessos espúrios e que descumpram as Políticas de Segurança da Informação da 
Prefeitura Municipal de Salvador do parque de dispositivos. 

10.41. As velocidades dos acessos banda larga a serem fornecidas serão: 
 

VELOCIDADES 

20 Mbps 

50 Mbps 

100 Mbps 

 
10.42. A CONTRATADA poderá realizar estudo de viabilidade técnica prévia no endereço da instalação do 

acesso solicitado. 

10.43. Caso seja constatada inviabilidade técnica no momento da ativação do serviço, deverá ser realizado o 
cancelamento do pedido sem viabilidade, sem qualquer ônus pecuniário à CONTRATANTE. 

10.44. O serviço deverá ser fornecido de modo individualizado, sem necessidade de contratação de outros 
serviços de telecomunicações no mesmo acesso, como, por exemplo, linha telefônica. 

10.45. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, configurar, operar e manter equipamentos, tais como 
modens e equipamentos CPE’s, para realizar a conectividade da rede interna com a Internet. 

10.46. A CONTRATADA deverá prover, ao menos, 01 (um) endereço IPv4 público, alocado de modo fixo, para 
cada acesso solicitado. 

10.47. A garantia de velocidade dos acessos Banda Larga deverá obedecer às normas estabelecidas pela 
ANATEL, de acordo com a Resolução nº 574, de 28 de outubro de 2011, e documentos correlatos. 

10.48. O serviço deverá ser sem franquia de consumo e ter valor mensal fixo para a CONTRATANTE, sem 
cobrança adicional por qualquer volume de tráfego utilizado. 
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10.49. As funcionalidades dos equipamentos CPE’s, necessários para o perfeito funcionamento da solução a 
ser contratada, estão descritas a seguir: 

10.49.1. EQUIPAMENTO CPE PARA LINKS DE INTERNET 

10.49.1.1. A CONTRATADA deverá implantar, nos circuitos, equipamentos com as 
funcionalidades abaixo, podendo ser, no máximo, 02 (dois) appliances com as 
seguintes funcionalidades: 

 Deverá possuir suporte a 4.094 (quatro mil e noventa e quatro) VLAN Tags 
802.1q; 

 Deverá possuir suporte a Policy Based Routing ou Policy Based Forwarding; 

 Deverá possuir suporte a roteamento multicast (PIM-SM e PIM-DM); 

 Deverá possuir suporte a DHCP Relay e DHCP Server; 

 Deverá possuir suporte a Jumbo Frames; 

 Deverá suportar subinterfaces Ethernet lógicas; 

 Deverá suportar: 

 NAT dinâmico (Many-to-1); 

 NAT dinâmico (Many-to-Many); 

 NAT estático (1-to-1); 

 NAT estático (Many-to-Many); 

 NAT estático bidirecional 1-to-1; 

 Tradução de porta (PAT); 

 NAT de Origem; 

 NAT de Destino; 

 NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente; 

 Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo problemas de 
roteamento assimétrico; 

 NAT64 e NAT46; 

 Deverá implementar o protocolo ECMP; 

 Deverá implementar balanceamento de link por hash do IP de origem ou de 
origem e destino; 

 Deverá implementar balanceamento de link por peso. Nesta opção, deverá ser 
possível definir o percentual de tráfego que será escoado por cada um dos links. 
Deverá suportar o balanceamento de, no mínimo, 03 (três) links; 

 Deverá permitir monitorar, via SNMP, falhas de hardware, uso de recursos por 
número elevado de sessões, conexões por segundo, número de túneis 
estabelecidos na VPN, CPU, memória, status do cluster, ataques e estatísticas de 
uso das interfaces de rede; 

 Deverá enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente; 

 Deverá ter a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos, 
via protocolo TCP e SSL; 

 Deverá ter proteção anti-spoofing; 

 Para IPv4, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e 
OSPFv2); 

 Para IPv6, deverá suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3); 

 Deverá suportar OSPF graceful restart; 

 Os dispositivos deverão ter a capacidade de operar de forma simultânea em 
uma única instância de firewall, mediante o uso de suas interfaces físicas nos 
seguintes modos: sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 
2 (L2) e camada 3 (L3); 

 Deverá suportar Modo Sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de 
dados da rede; 
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 Deverá suportar Modo Camada 2 (L2), para inspeção de dados em linha e 
visibilidade do tráfego; 

 Deverá suportar Modo Camada 3 (L3), para inspeção de dados em linha 
visibilidade do tráfego; 

 Deverá suportar Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes 
interfaces físicas; 

 Deverá ter suporte a criação de políticas por geolocalização, permitindo que os 
tráfegos de determinados países sejam bloqueados; 

 Deverá possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos 
acessos; 

 Deverá possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e criar 
políticas utilizando as mesmas; 

 Deverá ter suporte a criação de políticas de QoS e Traffic Shaping por endereço 
de origem, por endereço de destino e por porta; 

 A política de QoS deverá possibilitar a definição de: tráfego com banda 
garantida, tráfego com banda máxima e fila de prioridade; 

 Deverá disponibilizar estatísticas em tempo real para classes de QoS ou Traffic 
Shaping; 

 Deverá suportar QoS (Traffic Shapping) em interface agregadas ou 
redundantes; 

 Deverá ter suporte a configuração de alta disponibilidade em Camada 3 (L3) 
nas modalidades Ativo/Passivo e Ativo/Ativo; 

 A configuração em alta disponibilidade (modo HA) deverá sincronizar: sessões; 
configurações, incluindo, mas não limitado às políticas de Firewall, NAT, QOS e 
objetos de rede; associações de segurança das VPNs; tabelas FIB; 

 Na configuração em alta disponibilidade (modo HA), deverá possibilitar 
monitoração de falha de link; 

 Deverá implementar controle, inspeção e descriptografia de SSL para tráfegos 
de entrada (Inbound) e saída (Outbound), sendo que deverá suportar o 
controle dos certificados individualmente dentro de cada sistema virtual, ou 
seja, isolamento das operações de adição, remoção e utilização dos certificados 
diretamente nos sistemas virtuais (contextos); 

 Deverá suportar offload de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada 
(Inbound); 

 Deverá ter a capacidade de descriptografar tráfego Inbound e Outbound em 
conexões negociadas com TLS 1.2; 

 Deverá suportar controle de inspeção e descriptografia de SSH por política. 
 

10.49.1.2. Funcionalidades de Controle de Políticas de Firewall: 

 Deverá suportar controles por zona de segurança; 

 Deverá suportar controle de políticas por porta e protocolo; 

 Deverá suportar controle de políticas por aplicações, grupos estáticos de 
aplicações, grupos dinâmicos de aplicações (baseados em características e 
comportamento das aplicações) e categorias de aplicações; 

 Deverá suportar controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, 
redes e zonas de segurança; 

 Deverá suportar controle de políticas por código de país (por exemplo: BR, USA, 
UK e RUS); 

 Deverá ter suporte a objetos e regras IPV6; 

 Deverá ter suporte a objetos e regras multicast; 

 Deverá suportar, no mínimo, 03 (três) tipos de resposta nas políticas de 
firewall: Drop sem notificação do bloqueio ao usuário, Drop com notificação do 
bloqueio ao usuário, Drop com opção de envio de ICMP Unreachable para 
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máquina de origem do tráfego, TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server 
ou para os dois lados da conexão; 

 Deverá suportar a atribuição de agendamento das políticas com o objetivo de 
habilitar e desabilitar políticas em horários pré-definidos automaticamente. 

 
10.49.1.3. Funcionalidades de Controle de Aplicações: 

 Deverá possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta 
e protocolo; 

 Deverá ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a 
necessidade de liberação de portas e protocolos; 

 Deverá reconhecer, pelo menos, 1.000 (mil) aplicações diferentes, incluindo, 
mas não limitado às seguintes categorias: tráfego relacionado a peer-to-peer, 
redes sociais, acesso remoto, update de software, protocolos de rede, VoIP, 
áudio, vídeo, proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos 
e e-mail; 

 Deverá reconhecer, pelo menos, as seguintes aplicações: Bittorrent, Gnutella, 
Skype, Facebook, Linked-In, Twitter, Citrix, Logmein, Teamviewer, MS-RDP, 
VNC, Gmail, Youtube, HTTP-Proxy, HTTP-Tunnel, Facebook Chat, Gmail Chat, 
WhatsApp, 4shared, Dropbox, Google Drive, Skydrive, DB, MySQL, Oracle, 
Active Directory, Kerberos, LDAP, RADIUS, iTunes, DHCP, FTP, DNS, WINS, MS- 
RPC, NTP, SNMP, RPC over HTTP, Gotomeeting, Webex, Evernote e Google 
Docs; 

 Deverá inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar 
assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante independente de porta e 
protocolo; 

 Deverá detectar aplicações através de análise comportamental do tráfego 
observado, incluindo, mas não limitado a Bittorrent e aplicações VoIP que 
utilizam criptografia proprietária; 

 Deverá identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deverá ter a capacidade de 
visualizar e controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas 
via comunicações criptografadas, tais como Skype, e utilização da rede Tor; 

 Para tráfego criptografado SSL, deverá descriptografar pacotes a fim de 
possibilitar a leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações 
conhecidas pelo fabricante; 

 Deverá realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar 
aplicações encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde 
com a especificação do protocolo, incluindo, mas não limitado a Yahoo Instant 
Messenger usando HTTP. A decodificação de protocolo também deverá 
identificar funcionalidades específicas dentro de uma aplicação, incluindo, mas 
não limitado a compartilhamento de arquivo dentro do Webex; 

 Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente; 

 Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic 
shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos; 

 Os dispositivos da solução de segurança deverão possuir a capacidade de 
identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem 
a necessidade de instalação de agente no Domain Controller, nem nas estações 
dos usuários; 

 Deverá ser possível adicionar controle de aplicações em múltiplas regras de 
segurança do dispositivo, ou seja, não se limitando somente à possibilidade de 
habilitar controle de aplicações em algumas regras; 

 Deverá suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das 
aplicações por, pelo menos, checagem de assinaturas e decodificação de 
protocolos; 



 

 Revisões Código do documento Página 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  52/118 

 

 Para manter a segurança da rede eficiente, deverá suportar o controle sobre 
aplicações desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas; 

 Deverá permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para 
reconhecimento de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da 
solução, sem a necessidade de ação do fabricante; 

 Na criação de assinaturas personalizadas, deverá permitir o uso de expressões 
regulares, contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos 
pacotes TCP e UDP e usando decoders de, pelo menos, os seguintes protocolos: 
HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP 
e SSL; 

 Deverá permitir solicitação ao fabricante de inclusão de aplicações na base de 
assinaturas de aplicações; 

 Deverá alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer-to-Peer (Bittorrent, emule, 
etc.), possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, 
Hangouts, Facebook Chat, etc.), possuindo granularidade de controle/políticas 
para os mesmos; 

 Deverá possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações, como 
por exemplo: permitir o Hangouts Chat e bloquear a chamada de vídeo; 

 Deverá possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (psiphon, freegate, 
etc.), possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos; 

 Deverá ser possível a criação de grupos dinâmicos de aplicações baseados em 
características das aplicações, como: tecnologia utilizada nas aplicações 
(Client-Server, Browse Based, Network Protocol, etc.) e nível de risco da 
aplicação; 

 Deverá ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações baseados em 
características das aplicações, como categoria da aplicação. 

 
10.49.1.4. Funcionalidades de Controle de Prevenção de Ameaças: 

 Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos da solução de 
segurança deverão possuir módulo de IPS, Antivírus e Anti-Spyware integrados 
no próprio appliance de firewall; 

 Deverá incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de 
arquivos maliciosos (Antivírus e Anti-Spyware); 

 As funcionalidades de IPS, Antivírus e Anti-Spyware deverão operar em caráter 
permanente, permitindo usá-las por tempo indeterminado, mesmo que não 
haja o direito de receber atualizações ou contrato de garantia de software com 
o fabricante; 

 Deverá sincronizar as assinaturas de IPS, Antivírus, Anti-Spyware quando 
implementado em alta disponibilidade; 

 Deverá implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo 
IPS: permitir, permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um 
intervalo de tempo e enviar tcp-reset; 

 Deverá ser possível ativar ou desativar as assinaturas, ou ainda habilitá-las 
apenas em modo de monitoração; 

 Deverá suportar exceções por IP de origem ou de destino nas regras ou 
assinatura a assinatura; 

 Deverá suportar granularidade nas políticas de IPS, Antivírus e Anti-Spyware, 
possibilitando a criação de diferentes políticas por zona de segurança, 
endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de todos 
esses itens; 

 Deverá permitir o bloqueio de vulnerabilidades; 
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 Deverá permitir o bloqueio de exploits conhecidos; 

 Deverá incluir proteção contra ataques de negação de serviços; 

 Deverá possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS: 

 Análise de padrões de estado de conexões; 

 Análise de decodificação de protocolo; 

 Análise para detecção de anomalias de protocolo; 

 Análise heurística; 

 IP Defragmentation; 

 Remontagem de pacotes de TCP; 

 Bloqueio de pacotes malformados; 

 Deverá ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, ICMP 
flood e UDP flood; 

 Deverá detectar e bloquear a origem de portscans; 

 Deverá bloquear ataques efetuados por worms conhecidos; 

 Deverá possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e 
DDoS; 

 Deverá possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow; 

 Deverá possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica 
do produto; 

 Deverá permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas 
customizadas de IPS ou anti-spyware, permitindo a criação de exceções com 
granularidade nas configurações; 

 Deverá permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes 
protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3; 

 Deverá identificar e bloquear comunicação com botnets; 

 Deverá registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre 
ameaças identificadas: nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, 
origem e o destino da comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo; 

 Deverá suportar a captura de pacotes (PCAP), por assinatura de IPS ou controle 
de aplicação; 

 Deverá permitir que, na captura de pacotes por assinaturas de IPS, seja definido 
o número de pacotes a serem capturados ou permitir capturar o pacote que deu 
origem ao alerta, assim como seu contexto, facilitando a análise forense e 
identificação de falsos positivos; 

 Deverá possuir a função de proteção à resolução de endereços via DNS, 
identificando requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de 
botnets conhecidas; 

 Deverá identificar nos eventos o país de onde partiu a ameaça; 

 Deverá incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e Javascript, software 
espião (spyware) e worms; 

 Deverá possuir proteção contra downloads involuntários usando HTTP de 
arquivos executáveis e maliciosos. 

 
10.49.1.5. Funcionalidades de Filtros de URL: 

 Deverá permitir a especificação da política por tempo, ou seja, a definição de 
regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana 
e hora); 

 Deverá ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, 
redes ou zonas de segurança; 

 Deverá possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais URLs, através da integração com 
serviços de diretório, Active Directory e base de dados local; 
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 Deverá possuir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais URLs, através da integração com 
serviços de diretório, Active Directory e base de dados local, em modo de proxy 
transparente e explícito; 

 Deverá suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por 
URL e categoria de URL; 

 Deverá possuir base ou cache de URLs local no appliance ou em nuvem do 
próprio fabricante, evitando delay de comunicação/validação das URLs; 

 Deverá possuir, pelo menos, 60 (sessenta) categorias de URLs; 

 Deverá possuir a função de exclusão de URLs do bloqueio, por categoria; 

 Deverá permitir a customização de página de bloqueio; 

 Deverá permitir o bloqueio e continuação, possibilitando que o usuário acesse 
um site potencialmente bloqueado informando ao mesmo na tela de bloqueio 
e possibilitando a utilização de um botão “Continuar” para permitir que o 
usuário continue acessando o site. 

 
10.49.1.6. Funcionalidades de Identificação de Usuários: 

 Deverá incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e 
controle de quem está utilizando quais aplicações através da integração com 
serviços de diretório, autenticação via LDAP, Active Directory, E-directory e 
base de dados local; 

 Deverá possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação 
de usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas 
em usuários e grupos de usuários; 

 Deverá possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação 
de usuários e grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas 
em usuários e grupos de usuários, suportando single sign-on. Essa 
funcionalidade não deverá possuir limites licenciados de usuários ou qualquer 
tipo de restrição de uso, como, mas não limitado à utilização de sistemas 
virtuais, segmentos de rede, etc.; 

 Deverá possuir integração com RADIUS para identificação de usuários e 
grupos, permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários 
e grupos de usuários; 

 Deverá possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos, 
permitindo granularidade de controle/políticas baseadas em usuários e grupos 
de usuários; 

 Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em 
equipamentos que solicitem saída à internet, para que antes de iniciar a 
navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall 
(Captive Portal); 

 Deverá possuir suporte a identificação de múltiplos usuários conectados em 
um mesmo endereço IP em ambientes Citrix e Microsoft Terminal Server, 
permitindo visibilidade e controle granular por usuário sobre o uso das 
aplicações que estão nestes serviços; 

 Deverá implementar a criação de grupos customizados de usuários no firewall, 
baseado em atributos do LDAP/AD. 

 
10.49.1.7. Funcionalidades Wireless Controller: 

 Deverá ser capaz de gerenciar, de forma centralizada, outros Pontos de Acesso 
do mesmo fabricante; 

 Deverá suportar o serviço de servidor DHCP por SSID para prover 
endereçamento IP automático para os clientes wireless; 

 Deverá suportar monitoração e supressão de Ponto de Acesso indevido; 
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 Deverá prover autenticação para a rede wireless através de bases externas, 
como: LDAP, RADIUS ou TACACS+; 

 Deverá permitir a visualização dos clientes conectados; 

 Deverá prover suporte a Fast Roaming; 

 Deverá ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura de 
rede e mudar as condições de RF; 

 Deverá possuir Captive Portal por SSID; 

 Deverá permitir configurar o bloqueio de tráfego entre SSIDs; 

 Deverá suportar Wi-Fi Protected Access (WPA) e WPA2 por SSID, utilizando-se 
de AES e/ou TKIP; 

 Deverá suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: 

 Deverá suportar 802.1x através de RADIUS; 

 Deverá suportar filtro baseado em endereço MAC por SSID; 

 Deverá permitir configurar parâmetros de rádio, como: banda e canal; 

 Deverá possuir método de descoberta de novos Pontos de Acesso baseados em 
Broadcast ou Multicast; 

 Deverá possuir mecanismo de identificação e controle de Rogue AP’s, 
suportando supressão automática e bloqueio por endereço MAC de AP’s e 
usuários ofensores; 

 Deverá possuir lista contendo Pontos de Acesso Aceitos e Pontos de Acesso 
Indevidos (Rogue); 

 Deverá possuir WIDS com, ao menos, os seguintes perfis: 

 Unauthorized Device Detection; 

 Rogue/Interfering AP Detection; 

 Ad-hoc Network Detection and Containment; 

 Wireless Bridge Detection; 

 Misconfigured AP Detection; 

 Weak WEP Detection; 

 Multi Tenancy Protection; 

 MAC OUI Checking; 

 Deverá permitir o uso de voz e dados sobre um mesmo SSID; 

 A controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do 
usuário; 

 Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as 
WLANs; 

 Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping; 

 Deverá permitir a criação de políticas de firewall baseadas em horário; 

 Deverá permitir NAT nas políticas de firewall; 

 Deverá possibilitar definir número de clientes por SSID; 

 Deverá permitir e/ou bloquear o tráfego entre SSIDs; 

 Deverá possuir mecanismo de criação automática de usuários visitantes e 
senhas autogeradas e/ou manual, que possam ser enviadas por e-mail ou SMS 
aos usuários, e com capacidade de definição de horário da expiração da senha; 

 A comunicação entre o Access Point e a Controladora Wireless deverá poder 
ser efetuada de forma criptografada; 

 Deverá possuir mecanismo de ajuste de potência do sinal, de forma a reduzir 
interferência entre canais entre 02 (dois) Access Points gerenciados; 

 Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre 
Access Points; 
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 Deverá possuir mecanismo de balanceamento de tráfego/usuários entre 
frequências e/ou rádios; 

 Toda a configuração do Ponto de Acesso deverá ser executada através da 
Controladora Wireless; 

 Deverá permitir a identificação de APs com firmware desatualizado e efetuar o 
upgrade via interface gráfica; 

 Deverá possuir console de monitoramento dos usuários conectados, indicando 
em que Access Point, em que rádio, em que canal, endereço IP do usuário, tipo 
de dispositivo e sistema operacional, uso de banda, potência do sinal e relação 
sinal/ruído; 

 A Controladora deverá oferecer Firewall integrado, baseado em identidade do 
usuário, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá possuir controle baseado em política de firewall para acesso entre as 
WLANs cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir a criação de políticas de traffic shaping entre todas as redes 
cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de filtro de conteúdo Web, que seja baseado 
em categorias de sites automaticamente atualizadas, para todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de antivírus, com detecção e bloqueio de 
malwares e redes botnet, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de IPS, bloqueando e/ou monitorando 
tentativas de ataques, com base de assinatura de ataques atualizada 
automaticamente, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a 
Controladora; 

 Deverá permitir aplicar políticas de controle antispam para todas as redes cujo 
tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 Deverá permitir controlar, identificar e bloquear tráfego de aplicações do tipo 
P2P, IM, Chat, Redes Sociais, Skype, Proxies Anônimos, streamings de áudio e 
vídeo, jogos entre outros, e que seja baseado no padrão de comunicação de tais 
aplicações, entre todas as redes cujo tráfego seja tunelado até a Controladora; 

 
10.49.1.8. Funcionalidades SD-WAN: 

 A solução SD-WAN deverá ser viabilizada com recursos de segurança 
integrados de: Firewall, VPN, Antivírus, IPS e Filtro de Segurança Web; 

 Deverá suportar NAT em contexto de saída (Nat Outbound) para um pool de 
IP’s públicos; 

 Deverá suportar micro-segmentação de tráfego, onde seja possível aplicar 
políticas de IPS e Antivírus entre segmentos de LAN; 

 Deverá prover capacidade de inspeção SSL para a inspeção de tráfego https nas 
filiais, no contexto: bloqueio de malwares e reconhecimento em camada 7 de 
aplicações; 

 Deverá ser capaz de prover Zero Touch provisioning; 

 A solução de Zero Touch provisioning deverá ser capaz de suportar 
endereçamento estáticos e dinâmicos, e que seja suportado múltiplos links 
WAN; 

 A solução SD-WAN deverá ser capaz de prover uma arquitetura onde em uma 
comunicação Matriz x Filiais, em que a comunicação de uma Filial A para a 
Matriz esteja comprometida, possa ser utilizada a comunicação entre Filial B e 
Matriz, em que através deste circuito, a Filial A alcance a Matriz; 

 Deverá ser capaz de criar VPN "Full-Mesh" em interface gráfica, de forma 
automática, e sem que o Administrador precise configurar site por site; 
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 A configuração VPN IPSEC deverá oferecer suporte para DH Group: 14 e 15. 

 O reconhecimento em camada 7 deverá ser totalmente segregado da camada 4; 

 Deverá, de forma alternativa, contar com um banco de dados interno, onde seja 
possível atrelar uma aplicação à um determinado IP/ range de IP’s de destino; 

 O Reconhecimento de Aplicações deverá ser realizado independente de porta 
e protocolo, inspecionando o payload de pacote de dados; 

 Ainda sobre o Reconhecimento de Aplicações, a solução deverá fornecer o 
reconhecimento default em camada 7 de, pelo menos, 2.000 (duas mil) 
aplicações largamente utilizadas em contextos de SaaS, Aplicações na Nuvem e 
Aplicações Multimídia (Vimeo, YouTube, Facebook, etc.); 

 A solução SD-WAN deverá suportar Roteamento dinâmico BGP com suporte a 
IPv6; 

 Deverá ser capaz de refletir, de forma manual ou automatizada, suas políticas 
de SD-WAN em condições onde a largura de banda seja modificada; 

 Deverá ser capaz de medir o Status de Saúde do Link, baseando-se em critérios 
mínimos de Latência, Jitter e Packet Loss, onde seja possível configurar um 
valor de Threshold para cada um destes itens, sendo utilizados como fator de 
decisão nas regras de SD-WAN; 

 Deverá permitir a configuração de regras onde o Failback (retorno à condição 
inicial) apenas ocorrerá quando o link principal recuperado seja X% (com X 
variando de 10 a 50) do seu valor de Saúde melhor que o link atual; 

 Deverá permitir a configuração de regras onde o Failback apenas ocorra dentro 
de um espaço de tempo de X segundos, configurável pelo administrador do 
sistema; 

 Deverá permitir a configuração de políticas de QoS em camada 7, associadas 
percentualmente à largura de banda da Interface SD-WAN. 

 
10.49.1.9. Funcionalidades VPN: 

 Deverá suportar VPN Site-to-Site e Client-to-Site; 

 Deverá suportar IPSec VPN; 

 Deverá suportar SSL VPN; 

 A VPN IPSec deverá suportar: 

 3DES; 

 Autenticação MD5 e SHA-1; 

 Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14; 

 Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2); 

 AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard); 

 Autenticação via certificado IKE PKI; 

 Deverá possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco, Check 
Point, Juniper, Palo Alto Networks, Fortinet e SonicWall; 

 Deverá suportar VPN em IPv4 e IPv6, assim como tráfego IPv4 dentro de túneis 
IPSec IPv6; 

 Deverá permitir habilitar e desabilitar túneis de VPN IPSec, a partir da interface 
gráfica da solução, facilitando o processo de throubleshooting; 

 As funcionalidades de VPN SSL deverão ser atendidas com ou sem o uso de 
agente; 

 A VPN SSL deverá suportar o usuário em realizar a conexão por meio de cliente 
instalado no sistema operacional do equipamento ou por meio de interface 
WEB; 

 Deverá permitir que todo o tráfego dos usuários remotos de VPN seja escoado 
para dentro do túnel de VPN, impedindo comunicação direta com dispositivos 
locais como proxies; 
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 Deverá permitir atribuição de DNS nos clientes remotos de VPN; 

 Deverá permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, antivírus, anti- 
spyware e filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN 
SSL; 

 Deverá suportar autenticação via AD/LDAP, Secure ID, certificado e base de 
usuários local; 

 Deverá suportar leitura e verificação de CRL (Certificate Revocation List); 

 Deverá permitir a aplicação de políticas de segurança e visibilidade para as 
aplicações que circulam dentro dos túneis SSL; 

 Deverá permitir que a conexão com a VPN seja estabelecida das seguintes 
formas: 

 Antes do usuário autenticar na estação; 

 Após autenticação do usuário na estação; 

 Sob demanda do usuário; 

 Deverá manter uma conexão segura com o portal durante a sessão; 

 O agente de VPN SSL ou IPSec client-to-site deverá ser compatível com, pelo 
menos, os seguintes sistemas operacionais: Windows 7 (32 e 64 bits), Windows 
8 (32 e 64 bits), Windows 10 (32 e 64 bits) e Mac OS X (v10.10 ou superior). 

 
10.49.2. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PARA OS CIRCUITOS COM VELOCIDADE DE 20, 50 E 100 MBPS 

10.49.2.1. Deverá possuir, no mínimo, 06 (seis) interfaces GigabitEthernet (10 Base-T / 100 
Base-TX / 1000 Base-T), autosensing, com conector RJ-45, em conformidade com 
os padrões IEEE: 802.3i e 802.3u; 

10.49.2.2. Deverá possuir porta de console para o gerenciamento e configuração do 
equipamento, no padrão RS-232, com conector RJ-45 ou DB-9; 

10.49.2.3. Deverá possuir console com porta USB; 

10.49.2.4. Deverá operar com alimentação elétrica de 110/220 V, 60 Hz, com seleção 
automática de voltagem; 

10.49.2.5. Deverá suportar, no mínimo, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) conexões 
simultâneas; 

10.49.2.6. Deverá suportar, no mínimo, 20.000 (vinte mil) novas conexões por segundo; 

10.49.2.7. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 90 Mbps de VPN IPSec; 

10.49.2.8. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 100 Mbps de Inspeção SSL; 

10.49.2.9. Deverá possuir throughput de, no mínimo, 10 Mbps com as seguintes 
funcionalidades habilitadas simultaneamente para todas as assinaturas que a 
plataforma de segurança possuir devidamente ativadas e atuantes: controle de 
aplicação, IPS, antivírus e anti-spyware. Caso o fabricante divulgue múltiplos 
números de desempenho para qualquer uma destas funcionalidades, somente o 
de menor valor será aceito; 

10.49.2.10. Deverá suportar o gerenciamento de forma centralizada de, no mínimo, 05 
(cinco) Pontos de Acesso Wireless em modo Túnel. 

 
10.50. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos equipamentos listados no subitem 10.49 

deste Termo de Referência, incluindo suas respectivas garantias e subscrições, bem como instalação, 
configuração, gestão e alterações ao longo da vigência contratual, a qualquer tempo, mediante 
solicitação formal da CONTRATANTE, devendo efetivá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, sem ônus à CONTRATANTE. Para a implementação das alterações, a CONTRATADA deverá 
analisar conjuntamente com a COGEL o impacto destas alterações. 
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11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1.A qualificação técnica da LICITANTE será aferida com base em atestados de capacidade técnica, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando atividade pertinente e 
compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto desta Licitação, incluindo: 

11.1.1. Prestação de serviços de Comunicação de Dados com características compatíveis com o objeto 
desta licitação, com uma rede de, no mínimo, 500 (quinhentos) circuitos. Esta prestação deverá 
ter sido devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, acompanhada da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT; 

11.1.2. Prestação de serviços de Segurança da Informação, contemplando a disponibilização de múltiplos 
equipamentos; 

11.1.3. Comprovação de que a LICITANTE é concessionaria ou autorizada pela ANATEL para prestação 
de serviços de telecomunicações no estado da Bahia; 

11.1.4. Apresentação de contrato de utilização compartilhada de pontos de fixação de cabos de fibra 
óptica e recursos de telecomunicações em poste da concessionária do serviço público de 
distribuição de energia elétrica (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA). Caso 
contrário, a LICITANTE deverá comprovar a existência de postes próprios, redes enterradas ou, 
ainda, compartilhamento de infraestruturas com outras operadoras, como também as devidas 
autorizações das entidades para tal propriedade; 

11.1.5. Comprovação de vínculo comercial e técnico com o fabricante das Soluções de Segurança e Redes 
Wireless, em nome da LICITANTE e/ou da Integradora a ser subcontratada. Deverá ser 
apresentado declaração de que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível, e local para 
execução dos serviços. Deverão ser apresentados, no mínimo, 03 (três) técnicos, integrantes do 
quadro da empresa (sócio e/ou funcionário), devidamente treinados pelo fabricante, devendo 
estes treinamentos serem comprovados por certificados de qualificação técnica vigentes; 

11.1.6. No caso da utilização de empresas subcontratadas, poderá ser apresentada a comprovação do 
fabricante, acompanhado de carta de solidariedade, comprovando o vínculo comercial com a 
proponente para esta Licitação; 

11.1.7. Prestação de serviços de Service Desk, em regime de funcionamento 24 x 7, com processos 
baseados nas melhores práticas do ITIL e fornecimento de portal WEB para abertura ou consulta 
de tickets; 

11.1.8. Exclusivo para o Lote 01: 

11.1.8.1. Prestação de serviços de redes Wireless Indoor e Outdoor, contemplando a 
disponibilização de múltiplos equipamentos, nos quantitativos mínimos de 100 (cem) 
Access Points Indoor e 50 (cinquenta) Access Points Outdoor; 

11.1.9. Exclusivo para o Lote 02: 

11.1.9.1. O backbone Internet da LICITANTE deverá interligar-se diretamente a, pelo menos, 03 
(três) outros sistemas autônomos (AS – Autonomous Systems) sendo, no mínimo, 02 
(dois) AS nacionais e 01 (um) AS internacional. A interligação deverá ser através de 
canais próprios e dedicados com capacidade combinada de tráfego de 10 (dez) Gbps. 
Estas comprovações deverão ser realizadas mediante apresentação de declarações ou 
atestados emitidos por entidades públicas ou privadas, ou por outras operadoras de 
telecomunicações. 
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12. SISTEMA PARA GESTÃO DE CONTAS 

12.1.A CONTRATADA deverá disponibilizar um sistema de gestão de contas online, sem ônus à 
CONTRATANTE, que ofereça, no mínimo, as funcionalidades a seguir: 

12.1.1. Deverá ser acessado via web e compatível com navegadores padrão de mercado, tais como: 
Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox; 

12.1.2. Deverá utilizar o protocolo HTTPS para acesso ao portal; 

12.1.3. Deverá ser em idioma português do Brasil; 

12.1.4. Deverá possuir, no próprio portal, manual de utilização para auxílio dos usuários; 

12.1.5. Deverá possuir alerta para acesso a área exclusiva de notificações para o usuário; 

12.1.6. Deverá possuir recurso de enviar notificações de novas contas para o e-mail aos usuários; 

12.1.7. Deverá armazenar os dados históricos de contas pelo período mínimo de 12 (doze) meses no 
sistema para acesso imediato e por até 60 (sessenta) meses para envio por e-mail, quando se 
fizer necessário; 

12.1.8. Deverá permitir visualizar as contas de todos os serviços contratados; 

12.1.9. Deverá possuir, no mínimo, 03 (três) níveis de usuários com as seguintes permissões: 

12.1.9.1. Nível 1 – Será o administrador principal da CONTRATANTE, possuindo a maior 
hierarquia e poderá executar as funções de criação/exclusão de usuários, 
visualização/alteração de relatórios, visualização de faturas e associação de usuários 
aos contratos/serviços; 

12.1.9.2. Nível 2 – Será o administrador de contas, possuindo as mesmas atribuições de Nível 
1, com exceção de alteração de relatórios, ou seja, poderá apenas visualizar; 

12.1.9.3. Nível 3 – Será o usuário cliente, possuindo a permissão de visualização de faturas e 
relatórios; 

 
12.1.10. A plataforma deverá possibilitar a criação de usuários via o perfil Nível 1, sendo que o novo 

usuário deverá receber uma notificação por e-mail para completar seu cadastro e ser ativado na 
plataforma; 

12.1.11. A plataforma deverá prever um limite de, no máximo, 07 (sete) dias para que o novo usuário 
possa completar seu cadastro e ativar o usuário. Caso o prazo seja expirado, o convite deverá 
ser reenviado e permitir que o gestor administrativo tenha autonomia de criar ou cancelar 
qualquer perfil que precise e a qualquer momento; 

12.1.12. Deverá prever que o usuário, com perfil administrativo, possa visualizar Contas/Contratos de 
mais de um CNPJ/Razão Social, podendo ter perfis diferentes por CNPJ/Razão Social; 

12.1.13. Deverá permitir que o usuário, com perfil administrativo, possa criar todo e qualquer perfil; 

12.1.14. Deverá permitir, via portal, a redefinição da senha de acesso dos usuários; 

12.1.15. Deverá possuir filtro para visualização de dados com, pelo menos: Produto, CNPJ e Nome do 
Órgão/Entidade; 

12.1.16. Deverá possuir sinalização para controle de leitura de contas; 

12.1.17. Deverá permitir a exportação de contas nos formatos PDF e FEBRABAN; 

12.1.18. Deverá permitir a exportação de contas em massa; 

12.1.19. Deverá oferecer visualização de, no mínimo, os seguintes campos: 

12.1.19.1. Tipo do Documento; 

12.1.19.2. CNPJ; 

12.1.19.3. Razão Social do Cliente; 

12.1.19.4. Data de Vencimento; 

12.1.19.5. Data Disponibilização da Conta; 

12.1.19.6. Valor Total; 

12.1.19.7. Mês de Referência da Conta; 
 

12.1.20. Deverá sempre apresentar a conta atual válida. Caso haja mudança na conta/fatura em virtude 
de contestações, o portal deverá apresentar a conta ajustada com um flag para diferenciação; 
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12.1.21. A CONTRATADA deverá promover treinamento à CONTRATANTE para, no mínimo, 35 (trinta e 
cinco) pessoas com instrutores devidamente capacitados e todo o material necessário; 

12.1.22. O treinamento deverá ocorrer nas dependências da CONTRATANTE, em prédio situado na 
cidade de Salvador – BA; 

12.1.23. O portal ofertado deverá substituir as contas físicas, que não precisarão ser enviadas para a 
CONTRATANTE; 

12.1.24. A CONTRATADA deverá enviar as contas detalhas por meio digital, via e-mail ou aplicativo 
instalado no computador da CONTRATANTE. 

 
13. PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Detalhado da Rede, para o Lote 01, em até 20 (vinte) dias 
corridos, após a assinatura do Contrato. 

13.2. A CONTRATADA deverá implantar a rede inicial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos após aprovação do Plano Detalhado da Rede. 

13.3. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento do 
comunicado, para manifestar-se, através de relatório técnico de viabilidade, acerca das mudanças de 
endereço ou alterações de velocidade. Caso a CONTRATADA comprove no relatório técnico que não é 
possível atender a demanda da COGEL nas mesmas condições definidas neste Termo de Referência, a 
mesma deverá apresentar nova proposta técnica a ser avaliada pela COGEL. 

13.4. Para os pontos adicionais da rede de comunicação, não previstos inicialmente no Anexo B, incluindo 
acesso de dados e equipamento CPE, os prazos máximos de entrega serão de 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos para acessos metálicos e 60 (sessenta) dias corridos para acessos ópticos. 

13.5. Para os pontos adicionais de acesso público à Internet sem fio, não previstos inicialmente no Anexo B, 
incluindo acesso de dados e equipamento CPE, o prazo máximo de entrega será de 60 (sessenta) dias 
corridos. 

13.6. Para as solicitações do Lote 02, a CONTRATADA terá o prazo total de conclusão da entrega, incluindo 
acesso de dados e equipamentos, em 20 (vinte) dias corridos, a partir da formalização da solicitação 
pela CONTRATANTE, sendo 03 (três) dias úteis para resposta à CONTRATANTE quanto à viabilidade 
técnica para atendimento da respectiva solicitação. 

13.7. Pedidos de aumento (upgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos em até 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 02 (duas) horas de 
interrupção do serviço. 

13.8. Pedidos de redução (downgrade) de velocidade de qualquer serviço deverão ser atendidos em até 10 
(dez) dias corridos, devendo ser implementados com, no máximo, 02 (duas) horas de interrupção do 
serviço. 

13.9. Pedidos de mudança de endereço deverão ser atendidos em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos. A 
partir da data de solicitação do serviço pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá interromper a 
cobrança do acesso até que seja devidamente concluída a mudança de endereço solicitada. 

13.10. A partir do recebimento da solicitação de cancelamento de qualquer tipo de serviço, um prazo de 15 
(quinze) dias corridos será o exigido para a desativação de um serviço instalado. Para efeito de 
faturamento, será considerado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, após a efetiva emissão da 
Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, para que ocorra o encerramento da cobrança do serviço. 

13.11. As solicitações de alteração de configurações, incluindo ACL’s, em equipamentos CPE’s deverão ser 
atendidas em até 07 (sete) dias corridos. 

13.12. As solicitações de mudança interna de equipamentos da CONTRATADA deverão ser atendidas em até 
30 (trinta) dias corridos. 

13.13. Será aplicado um desconto por circuito/dia, de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor unitário 
mensal em caso de não cumprimento dos prazos estipulados nos subitens 13.3 a 13.12. Para efeito de 
cobrança, será considerado o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para cada tipo de solicitação. 
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13.14. Os atrasos ocorridos na execução dos serviços solicitados à CONTRATADA deverão ser apresentados 
através de relatório técnico e serão analisados pontualmente pela COGEL para consideração de isenção 
do desconto informado no subitem 13.13. 

13.15. Os circuitos de comunicação de dados serão considerados instalados e disponíveis para uso somente 
após a realização de testes entre o Ponto Remoto (unidades da PMS) e o Ponto Concentrador (COGEL), 
conduzidos pela área técnica da CONTRATADA e supervisionados pelo setor de Telemática da COGEL. 
Todos os acessos de dados entregues deverão passar por período de homologação e aceite antes da 
ocorrência de qualquer faturamento. 

13.16. A COGEL deverá emitir um Termo de Aceite Individual, em modelo a ser definido posteriormente, após 
os testes e verificação, de acordo com os parâmetros de SLA definidos no Anexo A, de cada ponto de 
comunicação de dados entregue, em até 05 (cinco) dias úteis, após a informação de entrega do serviço 
pela CONTRATADA. Caso os equipamentos, acessórios e software apresentem defeitos nos testes, após 
a instalação, a COGEL solicitará, formalmente, o reparo ou a substituição dos mesmos, o que deverá ser 
efetuado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta última hipótese, o prazo de emissão do 
Termo de Aceite Individual será interrompido e um novo prazo de 05 (cinco) dias úteis será 
estabelecido. 

13.17. Após cada homologação final, a CONTRATADA deverá fornecer à COGEL as coordenadas geográficas 
(latitude e longitude) da unidade da PMS contemplada com o novo acesso de dados, possibilitando que 
a CONTRATANTE realize o georreferenciamento de toda a planta da rede de comunicação de dados da 
Prefeitura Municipal de Salvador. 

13.18. Para os serviços de Acesso a Redes sem Fio, a CONTRATADA deverá efetuar as configurações 
necessárias em seus equipamentos que assegurem a conectividade da unidade da PMS à Internet. 

 
14. GARANTIA, SUPORTE E MANUTENÇÃO 

14.1. O serviço contratado deverá permitir incorporar modificações ou ampliações desde que as 
interrupções, quando houver, sejam mínimas e atendam os prazos de Tempo de Restauração presentes 
no Anexo A. 

14.2. O serviço deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, todos 
os dias do ano. Desta maneira, a CONTRATADA deverá estabelecer estrutura de operação para este 
nível de serviço. Entende-se por operar: manter os recursos e os serviços de telecomunicações (central 
de atendimento, centro de gerência e supervisão, estrutura de manutenção e equipamentos de 
comunicação de dados) necessários para a efetiva funcionalidade da rede, considerando o ambiente 
operacional da CONTRATANTE e as atividades desenvolvidas neste ambiente relacionadas aos 
serviços contratados. 

14.3. A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigência do Contrato, a garantir os equipamentos que 
fazem parte da solução proposta, incluindo assistência técnica e manutenção. 

14.4. A CONTRATADA deverá prestar manutenção técnica especializada com atendimento dos requisitos 
técnicos abaixo relacionados: 

14.4.1. Disponibilizar uma Central de Atendimento especializada e exclusiva, através de número 
telefônico de tarifação reversa (serviço 0800), podendo ser o mesmo número, e-mail e interface 
web, para que os usuários façam registros de ocorrências, solicitações de reparo, bem como o 
acompanhamento da solução dos problemas, disponibilizando um número de ocorrência 
sempre que um chamado for efetuado. A CONTRATADA deverá sempre propor melhorias no 
atendimento da Central, visando agilizar a abertura das solicitações, atendendo 
satisfatoriamente a demanda de atendimento à CONTRATANTE. Esse atendimento deverá estar 
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, durante todo o ano. 

14.4.1.1. Para efeito de dimensionamento deste serviço, as LICITANTES deverão considerar 
uma média estimada em 01 (um) chamado/mês por Ponto Remoto para resolução de 
problemas. 
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14.4.1.2. A CONTRATADA deverá gerenciar o atendimento, possibilitando aos clientes verificar 
os parâmetros na Intranet da COGEL, permitindo que sejam emitidos relatórios 
gerenciais para análise e verificação do nível de serviço prestado. 

14.4.1.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar relatórios e arquivos que permitam ao gestor 
técnico avaliar e auditar a performance do serviço. 

14.4.1.4. Todos os custos operacionais da Central, inclusive de mão de obra, equipamentos, 
softwares, mobiliários e espaço físico serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
sendo essa estrutura de atendimento em ambiente externo à PMS, não sendo exigida 
exclusividade, mas que seja localizada na cidade de Salvador, a fim de facilitar as 
atividades de gerenciamento e fiscalização por parte da CONTRATANTE. 

14.4.1.5. Para os chamados ainda sem solução, a CONTRATADA deverá manter a atualização do 
sistema gerencial de atendimento aos clientes a cada intervalo de 30 (trinta) minutos, 
mostrando o status da resolução do problema. 

14.4.1.6. Este serviço deverá obedecer às melhores práticas de Gerenciamento de Serviços, 
adotando-se como modelo o ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 

14.4.1.7. Visando melhorias no nível de serviço prestado, a CONTRATANTE pode, quando 
oportuno, solicitar evoluções no sistema de gestão da Central. Tais implementações 
não estarão relacionadas com arquiteturas da solução ou características 
estruturantes do sistema, mas sim correspondentes a mudanças de visões de 
relatórios, adição de tabelas e/ou campos, visando atender necessidades específicas. 

 
14.4.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica para manutenção e restabelecimento dos 

acessos de comunicação de dados necessários à prestação do serviço em regime 24 x 07 x 365, 
sendo que durante o horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, como também em regime de sobreaviso durante o restante do período. Este 
serviço deverá ser feito remotamente por profissionais especializados e, quando for o caso, 
através de atendimento presencial em até 30 (trinta) minutos. Todos os custos referentes a este 
serviço, incluindo equipe, eventuais deslocamentos, custos de comunicação, hora-extra, 
sobreaviso ou qualquer outro, deverão estar incluídos na proposta de preços apresentada. 

14.4.2.1. A equipe técnica residente deverá ser capaz de operar, configurar, manter e atualizar 
todos os equipamentos, dispositivos, servidores fornecidos, incluindo equipamentos 
CPE’s, solução de segurança e solução de Rede Wireless, objetos do presente escopo 
de fornecimento. 

 
14.4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos para realizar atividades de suporte à 

conectividade, isto é, disponibilizar recursos especializados para resolver problemas específicos 
de desempenho/integração, alterações das características e configurações, dentre outros 
serviços de comunicação de dados, em horário comercial. Caso seja necessária a realização 
dessas atividades fora do horário comercial, será negociado pela COGEL com a CONTRATADA. 

14.4.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar à COGEL a base de dados, contendo o roteiro e um 
checklist que serão seguidos no atendimento às unidades da PMS, assim como o registro de 
problemas mais frequentes com suas respectivas soluções, com o objetivo de facilitar e agilizar 
o atendimento técnico. Todos esses dados deverão ser disponibilizados para a COGEL em 
formato eletrônico. 

14.4.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar para a CONTRATANTE um sistema denominado de 
Sistema de Acompanhamento Digital (SAD). Todos os usuários que utilizam o SAD deverão ser 
cadastrados através de Login e Senha, de forma que possam ser identificadas todas as ações 
realizadas. O SAD deverá ter como principais funcionalidades o acompanhamento das 
solicitações de Ordem de Serviço e a emissão de relatórios. 

14.4.5.1. A concepção do sistema, forma de armazenamento das informações, estratégia de 
implementação e demais aspectos de desenvolvimento do sistema serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

14.4.5.2. Este sistema (SAD) deverá ter a sua API (Application Program Interface) executada 
em um browser. Esta API deverá executar nos navegadores (browsers): Internet 
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Explorer e Firefox. A API do sistema (SAD) deverá ser atualizada para sempre estar 
compatível com as versões dos referidos browsers disponíveis no mercado. 

14.4.5.3. Cada relatório deverá ser gerado para: 

 Visualização em tela; 

 Arquivo PDF; 

 Arquivo texto que possa ser aberto em Word; 

 Arquivo texto, extensão CSV, com campos separados por vírgulas, para que possa 
ser aberto em uma planilha com a mesma estrutura de linhas e colunas 
apresentada no relatório de tela. 

14.4.5.4. Os relatórios visarão gerenciar o andamento das ordens de serviço, todas as 
informações dos pontos remotos e a gerência do serviço. 

14.4.5.5. A base dos acessos de dados deverá estar plenamente atualizada e fidedigna com a 
planta de comunicação de dados instalada em toda a rede da PMS. 

14.4.5.6. O SAD deverá atender aos seguintes requisitos: 

 Portal de Serviços de Gerência de Rede de Clientes disponível na Internet, 
garantindo transparência no tratamento de eventos e ações de recuperação, 
além de permitir a visualização dos parâmetros da rede contratada; 

 Informações on-line de topologia da rede; 

 Relatórios de disponibilidade e estatísticas de desempenho; 

 Gerência de falhas de indisponibilidade, iniciando o processo de recuperação e 
provendo o acompanhamento da solução através do portal; 

 Manutenção e melhorias no desempenho da rede; 

 Recuperação, no menor tempo possível, em caso de falhas, de acordo com as 
informações técnicas presentes no Anexo A deste Termo de Referência; 

 Canal 0800 exclusivo de contato com profissionais qualificados; 

 Ilhas dedicadas para atendimento e esclarecimentos sobre as redes, sem 
exclusividade. 

14.4.5.7. Com as especificações do subitem 14.4.5.6, deverão ser garantidas as necessidades de 
gerenciamento da rede contratada e permitir à CONTRATANTE: 

 Monitoração constante; 

 Proatividade na detecção de falhas; 

 Garantia de recuperação no menor tempo possível em caso de falhas; 

 Agilidade e transparências nas ações; 

 Aumento da eficiência operacional; 

 Redução de custos operacionais (TCO – Total Cost of Ownership); 

 Otimização de investimentos; 

 Melhorias no desempenho da rede. 
 

14.5. O prazo para atendimento às chamadas técnicas, durante a vigência do Contrato, para situações de 
indisponibilidade nos serviços, incluindo a reparação dos serviços, deverá ser de acordo com o Anexo 
A deste Termo de Referência. 

14.6. A CONTRATADA comprometer-se-á a designar profissionais plenamente capacitados para prestar 
suporte técnico à COGEL. Na época da contratação e durante o período contratual, a CONTRATADA 
deverá apresentar o responsável/supervisor técnico que irá atender a CONTRATANTE. 

14.7. A execução de qualquer serviço pela CONTRATADA que possa interferir no funcionamento da Rede 
Corporativa da PMS a qualquer tempo, deverá ser comunicada à COGEL com, pelo menos, 05 (cinco) 
dias úteis de antecedência e receber autorização formal, com o aceite expresso da COGEL, levando-se 
sempre em consideração o interesse desta. 

14.8. Eventuais mudanças dos endereços e/ou velocidades dos acessos de dados instalados durante a 
vigência contratual, por solicitação formal da COGEL, deverão ser realizadas pela CONTRATADA, 
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considerando as condições e exigências pactuadas, tanto em prazos, quanto em valores. As demandas 
não previstas neste Termo de Referência serão alvo de aditivo contratual. 

14.9. Caso a CONTRATADA detecte alguma falha e/ou inoperância de qualquer circuito e/ou equipamento 
(hardware e/ou software) instalado, a mesma deverá independente do registro do chamado técnico 
pela CONTRATANTE, tomar as devidas providências para a solução da anomalia. 

14.10. A CONTRATADA, quando solicitado pela CONTRATANTE, deverá disponibilizar relatórios de tráfego 
nas portas WAN para os circuitos de comunicação de dados. 

14.11. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente à COGEL, relatórios de atendimento técnico por 
Unidade da PMS, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 Unidade afetada; 

 Data e hora do registro da ocorrência; 

 Problema reportado; 

 Data e hora da resolução do problema; 

 Solução apresentada ao problema; 

 Ofensor do incidente; 

 Causa raiz; 

 Ação de mitigação. 
 

14.12. As informações referentes aos chamados efetuados deverão estar disponíveis para consultas durante 
toda a vigência do Contrato. 

14.13. O ingresso de pessoas não pertencentes ao corpo técnico da CONTRATADA, nas dependências da 
COGEL e unidades da PMS, deverá ser comunicado via e-mail, com antecedência de, pelo menos, 02 
(dois) dias úteis. 

14.14. A cada visita técnica realizada nas dependências da COGEL e nas unidades da PMS, a CONTRATADA 
deverá emitir um relatório de execução das atividades, relacionando os serviços executados e a lista 
de equipamentos que, eventualmente, sejam deixados ou retirados, além de realizar a atualização da 
Documentação Técnica no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

14.15. A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA vistorias preventivas nos circuitos de dados, 
quando identificar problemas de desempenho, tendo a CONTRATADA obrigação de realizá-las e 
apresentar relatórios técnicos em, no máximo, 05 (cinco) dias úteis após cada solicitação. 

 
15. QUANTITATIVOS E VALORES 

15.1. Para o objeto a ser contratado, a LICITANTE deverá apresentar as especificações referentes aos serviços 
propostos e suas respectivas quantidades por perfis de velocidade, e para os quais os preços deverão ser 
apresentados em valores unitários e totais, conforme Anexo D, independentemente de localidade de 
atendimento. 

15.2. Nos valores ofertados pela LICITANTE, conforme Anexo D, deverão estar incluídos os custos referentes 
aos serviços de instalação, reprogramação, mudança, desativação, entre outros. 

15.3. Os vários órgãos que compõem a Administração Municipal e os órgãos aderentes, de acordo com a 
conveniência, determinarão as velocidades dos acessos de comunicação de dados e sua distribuição 
dentro do município. A abrangência de distribuição dos acessos de dados, portanto, estará limitada às 
fronteiras da Grande Salvador. Para atendimentos fora destas fronteiras e não previstos no projeto inicial, 
estes serão objeto de aditivo contratual, desde que exista viabilidade técnica e econômica para instalação 
dos respectivos acessos de dados pela CONTRATADA. 

15.4. Nos preços ofertados para os serviços da CONTRATADA, deverão estar incluídos todos os custos diretos 
e indiretos, despesas com salários, impostos, taxas, contribuições e encargos sociais necessários à 
completa prestação dos serviços de comunicação de dados, nada mais sendo lícito pleitear a esse título, 
de acordo com a planilha de preços apresentada. 
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16. DISPONIBILIDADE E DESEMPENHO 

16.1.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. 

16.2.O serviço será considerado INDISPONÍVEL a partir do início de uma interrupção registrada na Central de 
Atendimento/Supervisão da CONTRATADA, feito por ela mesma, ou a partir da comunicação de 
interrupção feita pelo Centro de Gerência da COGEL via telefone ou sistema integrador para Abertura de 
Chamados de Falha / Inoperância de circuitos e/ou equipamentos (hardware e/ou software) até 
respectivo comunicado e emissão de Termo de Aceite pela COGEL. 

16.3.O fechamento do chamado registrado junto à CONTRATADA só poderá ser realizado pela COGEL e após a 
emissão do Termo de Aceite, em modelo a ser definido posteriormente, após os testes e verificação de 
que o serviço voltou às condições normais de operação. 

16.4.O prazo para atendimento às chamadas técnicas, durante a vigência do Contrato, para situações de 
indisponibilidade nos serviços, incluindo a reparação dos serviços, deverá ser de acordo com o Anexo A 
deste Termo de Referência. 

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

 

 
 
 
 

Onde: 

 
 
 
 
 
D = Disponibilidade; 

D  
T0  Ti 100 

T0 

T0 = período de operação (1 mês), em minutos; 

Ti = tempo total de indisponibilidade do ponto de acesso, ocorrida no período de operação 

(1 mês), em minutos. 

 
16.6. O valor de disponibilidade mínima, no período de 01 (um) mês, deverá estar de acordo com o Anexo A 

deste Termo de Referência. 

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

 
16.8. No caso de falhas na prestação do serviço, ocorrência de interrupções ou anormalidades que afetem o 

desempenho e a segurança da rede e qualquer circuito e/ou equipamento (hardware e/ou software) 
serão de responsabilidade da CONTRATADA, que concederá desconto, de forma automática e sem 
intervenção da CONTRATANTE, na fatura do mês subsequente, conforme a equação seguinte, limitado 
ao valor da Fatura Mensal dos serviços prestados: 

 

Desc  
P  I

 
1440 

Onde: 

Desc = Valor do desconto em R$ (reais) relativo ao circuito dedicado indisponível; 

P = Preço mensal em R$ (reais) do circuito; 

I = Quantidade de períodos de 30 minutos; 

1440 = Número de 30 minutos existente no mês. 
 

16.8.1. Para efeito de desconto, o período de indisponibilidade a ser considerado será de 30 (trinta) 
minutos consecutivos. Os períodos de indisponibilidade, ainda que fração de 30 (trinta) 
minutos, serão considerados, para fins de desconto, como períodos inteiros de 30 (trinta) 
minutos. 
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16.8.2. Deverá ser entendido como tempo indisponível o tempo (em minutos) entre a abertura do 
chamado técnico pela CONTRATANTE ou pela Gerência de Rede e Serviços da CONTRATADA 
e a completa solução do incidente. Caso seja comprovado que o incidente foi causado pela 
CONTRATANTE ou o mesmo for considerado improcedente, o tempo de indisponibilidade não 
será computado no cálculo. 

16.8.3. Havendo necessidade de interrupção do serviço para a realização de manutenções 
preventivas, a CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias. Essas intervenções deverão ocorrer entre 00:00h e às 06:00h, incluindo os 
finais de semana, salvo negociação prévia entre as partes interessadas. 

16.8.4. Serão excluídas do cálculo de indisponibilidade as interrupções programadas para 
manutenção, desde que a comunicação seja feita de acordo com os critérios do subitem 
anterior. Também serão excluídas as interrupções causadas por falta de energia elétrica nas 
localidades e indisponibilidades formalmente justificadas pela CONTRATADA e aceitas pela 
CONTRATANTE. 

 
16.9. A solução tecnológica proposta deverá, pelo menos, garantir os seguintes requisitos: 

16.9.1. Garantia de banda total da velocidade contratada até o backbone do Ponto Concentrador, 
conforme subitem 7.10; 

16.9.2. Não deverá haver comunicação entre uma unidade da PMS e outra, sendo a comunicação 
permitida somente entre os Pontos Remotos e o Ponto Concentrador, exceto quando 
autorizado pela COGEL. 

 
16.10. A CONTRATADA deverá prover Solução de Gerência da Rede que contemple os módulos de gerência de 

segurança, gerência de falhas, desempenho, disponibilidade, capacity planning, relatórios, tickets e 
nível de serviço. 

16.10.1. A Solução de Gerência da Rede deverá disponibilizar a visualização de informações on-line (de 
forma gráfica) da rede para o acompanhamento e monitoração do estado global e detalhado 
do ambiente. 

16.10.2. A Solução de Gerência da Rede da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, antecipando- 
se aos problemas na rede e garantindo o cumprimento do Acordo de Nível de Serviço (ANS), 
realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados de falhas relacionados com 
indisponibilidade, operando em regime 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por 
semana, todos os dias do ano. 

16.10.3. REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE GERÊNCIA DE REDE 

 A solução fornecida deverá permitir acesso a todos os recursos e módulos através de única 
autenticação, sem a necessidade de realizar outros logins para acessar qualquer outro 
recurso de gerenciamento; 

 Deverá ser operada e administrada através de uma console única. Portanto, não será 
aceito soluções que possuem acessos segmentados aos módulos; 

 Deverá ser escalável, permitindo futuras ampliações no número de elementos de rede a 
serem gerenciados; 

 Deverá permitir acessos de usuários com perfis diferenciados com limitação de acesso a 
consoles, dispositivos, menus, alarmes, indicadores, etc.; 

 Deverá permitir acesso de até 05 (cinco) usuários logados simultaneamente; 

 Deverá permitir a criação de grupos de perfis de acesso, que serão associados a tipos de 
usuários; 

 Os perfis deverão prever configurações em níveis de alertas, equipamentos, interfaces, 
aplicações, funcionalidades de monitoração, capacity planning, inventário, gerência de 
segurança de perímetro (firewall, IDS/IPS e políticas aplicadas), etc.; 

 A Solução de Gerência da Rede deverá ser 100% web, sem necessidade de instalação de 
clientes específicos. Portanto, não será aceito soluções que não sejam nativas em web ou 
que requeiram a instalação de agentes ou plugins nos desktops dos colaboradores da 
CONTRATANTE; 



 

 Revisões Código do documento Página 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  68/118 

 

 O acesso deverá ser via web, padrão HTTP, e suportar HTTPS, e em português do Brasil. 
Portanto, não será aceito soluções que não possuam toda a sua estrutura no idioma 
exigido; 

 A Solução de Gerência da Rede deverá ser escalável, mas transparente para a 
CONTRATANTE em termos de console única; 

 Deverá ser acessível através dos principais browsers do mercado, tais como: Internet 
Explorer, Firefox, Google Chrome e Safari; 

 Deverá permitir a exportação das informações para relatórios em formatos comerciais; 

 Deverá gerar alertas quando os thresholds, “limites” configurados para um componente 
monitorado, são excedidos (exemplo: utilização de CPU, memória, interfaces, volume de 
erros e tempo de resposta de serviços). 

 
16.10.4. A Solução de Gerência da Rede deverá fornecer, através do portal, visualização de informações 

on-line (em intervalos de 05 minutos e de forma gráfica) da rede que deverá apresentar, no 
mínimo, os seguintes itens para cada um dos elementos monitorados: 

 Topologia da rede, incluindo os roteadores CPE e seus enlaces, com visualização do estado 
operacional de todos os elementos da rede (enlaces e equipamentos). O estado 
operacional dos elementos da rede deverá ser atualizado automaticamente na Solução de 
Gerência da Rede, sempre que os mesmos sofrerem alterações; 

 Alarmes e eventos ocorridos na rede com informações de data, hora e duração de 
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados; 

 Consumo de banda dos enlaces (entrada e saída) separados por dia e mês; 

 Consumo de banda por classe de serviço separados por dia e mês; 

 Ocupação de memória e CPU dos roteadores CPE; 

 Retardo dos enlaces separados por dia e mês; 

 Perda de pacotes (descarte) no sentido IN e OUT em %; 

 Taxa de erros em erros por segundo; 

 Latência em milissegundos. 
 

16.10.5. A Solução de Gerência de Rede deverá possuir gráficos de Capacity Planning que permita 
criar uma série de cenários para projeções de tendências de um determinado recurso. 

16.10.6. A Solução de Gerência da Rede deverá permitir a apresentação de indicadores que reflitam 
o nível de SLA (Service Level Agreement) e SLM (Service Level Management) dos serviços 
contratados. 

16.10.7. Deverá realizar backup de configuração dos elementos gerenciados, alarmes para alterações 
realizadas e relatório de mudanças. 

16.10.8. Deverá permitir adicionar a nomenclatura conhecida pelo CONTRATANTE para os recursos 
gerenciados. 

16.10.9. Deverá prover o inventário dos equipamentos e enlaces da rede contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 

 Enlace: designação, tecnologia e nível de serviço; 

 Roteador CPE: fabricante e modelo e configuração física (interfaces, memória, slots, 
dentre outros); 

 Endereçamento Lógico: endereços IP e máscaras; 

 Detalhamento de Firewall: conexões ativas e rejeitadas. Quantidade de conexões ativas 
e rejeitadas do equipamento de segurança consultado no período selecionado para 
plotagem do gráfico; 

 Detalhamento de Tentativa de Intrusão – IDS/IPS: Quantidade de tentativas de intrusão 
do equipamento de segurança consultado no período selecionado para plotagem do 
gráfico; 

 Principais métricas e informações relacionadas às políticas aplicadas ao equipamento 
de segurança selecionado pelo usuário. 
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16.10.10. A Solução de Gerência da Rede deverá permitir a criação de relatórios e visões executivas 
(Dashboards): 

 Deverá permitir que sejam exportados conforme os principais métodos, como: PDF, 
CSV, Pacote Microsoft Office; 

 Relatórios de desempenho sumarizado por período especifico; 

 Relatórios de desempenho classificados em uma visão TOP N, como: 

 Top Roteadores % de utilização de CPU; 

 Top N Interfaces % de utilização; 

 Top N Interfaces com descartes; 

 Top N Interfaces com eventos de Latência; 

 Relatórios de disponibilidade com períodos específicos; 

 Dashboards relacionando a falhas, desempenho, capacity e disponibilidade; 

 Dashboards executivos com visão sumarizadas de indicadores operacionais (Por 
Atividade, Taxa de Reincidência, Reparos no Prazo e Taxa de Falha); 

 Dashboards executivos com visão sumarizadas de indicadores de segurança: 

 Total de Conexões – Firewall (dia corrente); 

 Top 10 – Conexões Firewall (últimas 24 horas); 

 Top 10 – Tentativas de Intrusão (últimas 24 horas); 

 Top 10 – Conexões Rejeitadas: Top 10 das conexões rejeitadas por políticas em 
seus percentuais para o equipamento de segurança consultado; 

 Top 10 – Tentativas de Intrusão: Top 10 das tentativas de intrusão em percentual 
para o equipamento de segurança consultado. 

 
16.10.11. A Solução de Gerência da Rede deverá realizar registro de todas as ocorrências de 

alarmes/eventos em log de históricos e/ou em base de dados, contendo informações de data 
e hora de ocorrência, identificando os recursos gerenciados. 

16.10.12. A Solução de Gerência da Rede deverá armazenar os dados por um período de 06 (seis) 
meses. 

16.10.13. A CONTRATADA deverá manter uma infraestrutura própria de gerenciamento de redes e 
serviços com capacidade para gerenciamento de todos os circuitos e de todos os serviços. 

16.10.14. Deverá abranger todos os equipamentos CPE’s, circuitos e serviços, independentemente de 
suas tecnologias. 

16.10.15. A CONTRATADA será responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 
sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência. 

16.10.16. A Solução de Gerência da Rede deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos 
problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço, além da abertura, acompanhamento 
e fechamento dos chamados técnicos. 

16.10.17. Além da correção ou previsão de falhas, a Solução de Gerência da Rede deverá atuar no 
monitoramento contínuo do desempenho, permitindo detectar e diagnosticar 
antecipadamente a ocorrência de sobretaxas de utilização e indisponibilidades. 

16.10.18. Deverá, em qualquer tempo dentro do período do Contrato, ser capaz de, mediante 
solicitação da COGEL, disponibilizar quaisquer relatórios ou informações técnicas 
relacionadas ao serviço prestado, tais como: relatório de utilização, volume, velocidade, 
latência, tráfego e perda de pacotes dos circuitos fornecidos. 

16.10.19. Complementarmente ao gerenciamento da CONTRATADA, será feito um gerenciamento pela 
CONTRATANTE. Para implementação dessa gerência, deverá ser habilitado o protocolo 
SNMP, versão 2 ou superior, nos equipamentos CPE’s de acesso, onde será criada a 
comunidade SNMP com o acesso de leitura liberado para a Gerência da CONTRATANTE, 
independente do gerenciamento realizado pela CONTRATADA. 

16.10.20. A Solução de Gerência da Rede deverá dar suporte a chamados referentes à recuperação de 
falhas de circuitos e serviços, configuração de equipamentos, endereçamento, desempenho 
e segurança. 
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16.10.21. A abertura do chamado pela equipe de gerência da CONTRATADA deverá ser realizada 
imediatamente após a constatação de defeito ou falha em qualquer circuito, equipamento ou 
serviço. Esta abertura deverá ser informada à COGEL, por e-mail, constando, no mínimo, 
número do chamado, circuito e descrição do incidente. 

16.10.22. Após a abertura do chamado (pela CONTRATANTE ou pela Gerência de Rede e Serviços da 
CONTRATADA), em um prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a Central de Atendimento da 
CONTRATADA deverá entrar em contato com o setor de Telemática da COGEL informando 
das providências já tomadas e da estimativa para solução do problema. 

16.10.23. Deverão ser respeitados os níveis de serviço referentes ao tempo para a solução dos 
incidentes (Anexo A), sendo este contado a partir da abertura do chamado técnico na Central 
de Atendimento da CONTRATADA. 

16.10.24. Em casos não justificados, será aplicada multa sobre os valores dos circuitos afetados, de 
acordo com o tempo determinado no Anexo A. Esse valor deverá ser transformado em 
desconto, para cada circuito afetado, o qual incidirá na fatura do mês subsequente à 
ocorrência. O tempo de atraso será calculado através da análise dos relatórios entregues pela 
CONTRATADA junto à fatura mensal, assim como das ferramentas de monitoramento e 
controle da CONTRATANTE. 

16.10.25. Os chamados técnicos só poderão ser encerrados pelo setor de Telemática da COGEL, após o 
contato com a Central de Atendimento da CONTRATADA. 

16.10.26. Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão devidamente informados 
pela COGEL quando da implantação dos serviços. 

16.10.27. A CONTRATADA deverá prover o treinamento in loco para uma equipe de até 15 (quinze) 
profissionais responsáveis pela rede de dados da PMS, de acordo com a configuração da 
ferramenta, de forma que a CONTRATANTE possa gerenciar e emitir os relatórios que 
considerar convenientes. 

 
16.11. A CONTRATADA deverá habilitar, sem custos à CONTRATANTE, em todos os pontos da rede de dados 

da PMS, níveis de QoS a serem definidos pela COGEL. 

16.12. A CONTRATADA deverá prover integração e interoperabilidade de todos os recursos tecnológicos para 
o atendimento ao mecanismo de reconhecimento, classificação e priorização do tráfego (QoS) para 
diversas categorias de serviços. 

16.13. Todos os equipamentos utilizados na solução proposta pela CONTRATADA deverão suportar os 
protocolos IPv4 e IPv6, promovendo a migração de IPv4 para IPv6, quando solicitado pela 
CONTRATANTE, de forma transparente e sem ônus para a PMS. 

 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Fiscalizar a execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA, através da Secretaria 
Municipal de Gestão – SEMGE e da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador – COGEL, 
aplicando as sanções administrativas quando cabíveis, assegurado à CONTRATADA a ampla defesa e o 
contraditório. 

17.2. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento de serviços em desacordo com o apresentado no Anexo D 
– Modelo de Proposta de Preços. 

17.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, 
ficando suspenso o pagamento da parcela impugnada, sendo pago o valor da parte incontroversa, na 
forma da regulamentação em vigor. 

17.4. Observar a legislação e a regulamentação relacionadas à utilização dos serviços, inclusive no que se 
refere à sua segurança e a de terceiros, observando, ainda, os procedimentos relacionados ao uso dos 
Serviços de Telecomunicações divulgados pela CONTRATADA. 

17.5. 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. 

17.6. Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários a execução deste Contrato. 
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17.7. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA. 

17.8. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários ao fornecimento e instalação do objeto deste Termo de Referência. 

17.9. Possibilitar o acesso da equipe técnica da CONTRATADA ao local de instalação dos equipamentos, 
orientando-a sobre dúvidas referentes às características técnicas do ambiente de instalação. 

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

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

17.12. Realizar diligência às dependências da CONTRATADA para comprovar o cumprimento ou não das 
exigências do Contrato. 

17.13. Disponibilizar postes e energia elétrica em locais públicos para a Solução de Acesso à Internet sem fio. 

17.14. Indenizar os equipamentos da Solução de Acesso à Internet sem fio instalados em locais públicos em 
casos de vandalismo, acidente, furto ou qualquer outro incidente nos equipamentos da Solução. 

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1. Designar 02 (dois) prepostos com poderes de decisão para representar a CONTRATADA, 
principalmente no tocante à eficiência e agilidade na execução dos serviços objeto da contratação, além 
das atribuições abaixo elencadas, devendo preferencialmente utilizar a Central de Atendimento da 
CONTRATADA e interagir por e-mail: 

18.1.1. Substituir equipamentos; 

18.1.2. Configurar equipamentos CPE’s; 

18.1.3. Prestar manutenções preventivas em acessos de dados; 

18.1.4. Dirimir dúvidas em relação às funcionalidades dos equipamentos e serviços da 
CONTRATADA, diretamente com os gestores da conta da CONTRATANTE; 

18.1.5. Disponibilizar treinamento à COGEL e aos principais órgãos usuários da futura rede de dados 
da CONTRATADA, quanto aos serviços contratados para uma equipe de, no máximo, 15 
(quinze) pessoas, com carga horária, recursos e condições imprescindíveis para o perfeito 
aproveitamento, incluindo o fornecimento de toda documentação didática para cada 
participante, sem custos para a CONTRATANTE, abordando os seguintes tópicos: 

 Descrição geral dos componentes tecnológicos envolvidos na prestação dos serviços; 

 Conhecimento e usabilidade dos recursos (hardwares e softwares) envolvidos no 
ambiente de gerência da rede; 

 Operação e configuração dos recursos e equipamentos de telemática utilizados na 
solução; 

 Operação e configuração do sistema web para emissões dos diversos relatórios. 
 

18.1.6. Disponibilizar treinamento aos gestores da CONTRATANTE, acerca da ferramenta de gestão, 
a ser disponibilizada pela CONTRATADA, sem custos para a CONTRATANTE; 

18.1.7. Auxiliar no processo de verificação das faturas (tarifas acordadas, identificação de valores, 
metodologia de cobrança), bem como operacionalização do programa disponibilizado, via 
WEB, pela CONTRATADA para controle do faturamento; 

18.1.8. Facilitar a interação com o Consultor de Relacionamentos da CONTRATADA; 

18.1.9. Agir sempre que solicitado em situações que surgirem, considerando o objetivo do Contrato; 

18.1.10. Permitir comunicação com a CONTRATADA através de, no mínimo, 02 (dois) gestores 
credenciados, via e-mail e celular. 

18.2. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos serviços e materiais necessários à sua 
execução, nos prazos, nas quantidades e nos padrões de qualidade exigidos. 
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18.3. Providenciar a correção das falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE na execução 
dos serviços, de acordo com os níveis de SLA exigidos pela CONTRATANTE. 

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

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

18.6. Projetar, dimensionar (hardwares, softwares e recursos humanos), implantar (instalar, ativar, 
configurar e ajustar), operacionalizar, gerenciar e manter os equipamentos de conectividade, 
telecomunicações e segurança utilizados na prestação de todos os serviços contratados. 

18.7. Disponibilizar à CONTRATANTE um atendimento diferenciado através de consultoria especializada e 
central de atendimento, 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do 
ano, com atendimento personalizado específico a grandes clientes. 

18.8. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, 
bem como, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação da ANATEL. 

18.9. Fornecer mensalmente à CONTRATANTE as faturas com detalhamento individual de cada circuito de 
comunicação de dados contendo todas as despesas realizadas previstas no Contrato, cobrando os 
serviços efetivamente utilizados. 

18.10. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar todos os 
esclarecimentos julgados necessários. 

18.11. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Pregão Eletrônico. 

18.12. Não veicular em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos 
serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

18.13. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, 
atendendo as reclamações formuladas. 

18.14. Atender prontamente às solicitações de serviços de instalação, mudança de endereço, mudança 
interna, ampliação ou redução de velocidade do acesso ou qualquer outro tipo de serviço 
eventualmente requisitado através de, no mínimo, 02 (dois) gestores nomeados pela CONTRATANTE. 

18.15. Atender prontamente às convocações de reuniões presenciais e semanais para tratar de eventuais 
melhorias na prestação dos serviços objeto desta contratação, assim como para acompanhamento das 
solicitações de serviços e de reparos dos acessos de dados da CONTRATANTE. 

18.16. Fornecer todos os equipamentos de acesso utilizados para a operação de todos os canais de 
comunicação aqui referenciados, providenciando instalação, configuração e manutenção com as 
devidas substituições, quando necessárias. Todos os equipamentos deverão estar acompanhados dos 
cabos, softwares, interfaces, adaptadores e demais acessórios necessários à realização dos serviços de 
comunicação de dados descritos neste Termo de Referência. Os equipamentos CPE’s e modens 
ofertados deverão possuir capacidade de velocidade e processamento compatíveis com os circuitos de 
dados disponibilizados. 

18.17. Disponibilizar, durante a vigência do Contrato, todos os serviços básicos especificados neste Termo de 
Referência. 

18.18. 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. 

18.19. Em todas as instalações de circuitos de dados, a CONTRATADA deverá fixar etiqueta térmica com a 
designação do acesso, para devida identificação por parte da CONTRATANTE, nas fiações metálicas e 
cabos ópticos instalados nos quadros de entrada das unidades da PMS. 
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18.20. Todos os equipamentos de comunicação de dados instalados nas dependências das unidades da PMS 
deverão ser devidamente identificados pela CONTRATADA através de etiquetas autoadesivas, 
conforme padrão a seguir: 

 

 
19. SIGILO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

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

 Pela CONTRATANTE; 

 Em decorrência de determinação judicial. 

19.2. 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: 

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

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

 
20. GESTÃO DO CONTRATO 

20.1. O órgão responsável pela Gestão Administrativa do Contrato será a Secretaria Municipal de Gestão – 
SEMGE e terá as seguintes atribuições: 

20.1.1. Exercer a gestão corporativa dos contratos; 

20.1.2. Elaborar, formalizar, acompanhar e controlar os instrumentos contratuais; 

20.1.3. Gerenciar o contrato principal e seus respectivos termos aditivos de adesão junto aos órgãos 
e entidades aderentes ao contrato principal; 

20.1.4. Controlar a execução financeira dos serviços efetivamente executados pela CONTRATADA; 

20.1.5. Controlar os fluxos contratuais junto aos órgãos de controle do Município, bem como junto 
à CONTRATADA e aos clientes (CONTRATANTES); 

20.1.6. Prestar assessoramento no dimensionamento dos valores físicos e financeiros dos serviços 
contratados pelos clientes. 

 
 

 
 
 
 

Designação:    
 

Velocidade:  Mbps 

 
 

Esse equipamento NUNCA deverá ser desligado. 
 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o setor de 

Telemática da COGEL, através dos telefones 3202-4226 ou 

3202-4200. 

LOGOMARCA DA 
CONTRATADA 



 

 Revisões Código do documento Página 

0 1 2 3 4 5 6 7 8  74/118 

 

20.2. O órgão responsável pela Gestão Tecnológica do Contrato será a Companhia Governança Eletrônica do 
Salvador – COGEL e terá as seguintes atribuições: 

20.2.1. Gerenciar e dar suporte tecnológico na implantação e operacionalização de todos os 
serviços de infraestrutura de rede contratados; 

20.2.2. Prestar assessoramento nas questões de qualidade, desempenho e inovações tecnológicas 
correlatas; 

20.2.3. Avaliar e aprovar os planos de implantação e dimensionamento dos recursos técnicos para 
o atendimento às solicitações de serviços; 

20.2.4. Realizar abertura dos chamados de manutenção junto à Central do Atendimento da 
CONTRATADA; 

20.2.5. Acompanhar e analisar os registros das ocorrências dos fatos relevantes e dos níveis de 
qualidade contratados, utilizando-se de Sistema Gerencial previsto na solução ofertada; 

20.2.6. Atender e gerenciar as demandas dos serviços de teleinformática; 

20.2.7. Controlar e efetuar avaliações técnicas dos serviços solicitados através de mecanismos 
formais, bem como o acompanhamento da execução técnica desses serviços, verificando, 
registrando, controlando a conclusão das mesmas e os eventos e ocorrências, sendo a 
interlocutora entre os clientes e a CONTRATADA; 

20.2.8. Apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da PMS; 

20.2.9. Prover informações gerenciais referentes aos serviços operacionalizados junto aos órgãos 
e entidades da PMS; 

20.2.10. Avaliar e notificar qualquer irregularidade referente aos serviços contratados em 
conformidade com os acordos de níveis de serviços (SLA); 

20.2.11. Manter as unidades da PMS informadas sobre os andamentos dos serviços solicitados e 
penalidades aplicáveis no caso do não cumprimento do prazo contratual; 

20.2.12. Ser a responsável, junto à CONTRATADA, pelas solicitações de todos os serviços de acessos; 

20.2.13. Ser a responsável pela designação dos endereços IP envolvidos na solução; 

20.2.14. Auditar os serviços de instalação e configuração das soluções de conectividade, segurança 
e acesso no Ponto Concentrador, a ser instalado na COGEL, e nos Pontos Remotos; 

20.2.15. Supervisionar as implementações de segurança e acesso; 

20.2.16. Analisar os requisitos técnicos para novas demandas tecnológicas; 

20.2.17. Normatizar e padronizar as demandas da rede corporativa de comunicação de dados da 
PMS; 

20.2.18. Avaliar as necessidades de capacitação de pessoal para garantir o melhor uso das 
ferramentas de gestão da rede; 

20.2.19. Estabelecer a sistematização de entrega, recepção e operacionalização dos serviços da rede; 

20.2.20. Prover a interoperabilidade e racionalização dos recursos, através de soluções 
compartilhadas e integradas em informática, conectividade, segurança de redes e acessos e 
demais serviços correlatos; 

20.2.21. Analisar as questões relacionadas com o desenvolvimento, implantação e 
operacionalização dos serviços prestados, identificando eventuais problemas, 
diagnosticando e propondo medidas preventivas e corretivas; 

20.2.22. Prestar apoio técnico e prover informações gerenciais à SEMGE. 
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21. IGÊNCIA CONTRATUAL 

21.1. Para os itens do Lote 01, o prazo de vigência de cada contrato advindo de futura e eventual adesão a 
esta Ata de Registro de Preços – ARP, será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da sua 
assinatura, admitindo-se a sua prorrogação nos termos da base legal indicada pela Comissão de 
Licitação da SEMGE. 

21.2. Para os itens do Lote 02, por se tratar de acessos de dados para atendimento a eventos sazonais e/ou 
especiais, serão solicitados sob demanda pela CONTRATANTE. O prazo de vigência de cada contrato, 
advindo de futura e eventual adesão a esta Ata de Registro de Preços – ARP, será de 30 (trinta) dias 
corridos, a contar da data da ativação do acesso, devendo ser desinstalado automaticamente após esse 
prazo, caso não haja uma solicitação formal da CONTRATANTE para a sua permanência. 

21.3. Caberá à Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE proceder todos os contatos com a empresa vencedora 
do Pregão Eletrônico e emitir todos os demais contratos para os órgãos aderentes à futura ARP. 

 
22. FASES DE IMPLANTAÇÃO 

22.1. Os serviços de instalação serão solicitados à CONTRATADA, por meio de Ordens de Serviço emitidas 
pelos representantes definidos pela CONTRATANTE. 

22.2. O início da operação, pela CONTRATADA, da solução proposta para o Ponto Concentrador deverá 
ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos após a aprovação do Plano Detalhado da 
Rede. 

22.3. A CONTRATADA deverá incluir cada um dos circuitos no sistema de gestão dos acessos de dados em 
até 05 (cinco) dias úteis após a ativação do circuito. 

22.4. O prazo máximo de implantação da solução proposta atendendo a TODOS os acessos de dados das 
unidades da PMS deverá ser de 180 (cento e oitenta) dias corridos após a assinatura do Contrato, sem 
prorrogação deste prazo. 

 
23. FATURAMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1. A CONTRATADA deverá customizar o faturamento dos serviços contratados de acordo com as 
necessidades da Prefeitura Municipal do Salvador, sempre no padrão FEBRABAN, desde que em 
conformidade com a regulamentação da ANATEL. 

23.2. A CONTRATADA deverá fornecer, contas detalhadas por CNPJ de cada entidade contratante, 
especificando os serviços cobrados por acesso de dados e período de faturamento nas contas, de modo 
a permitir a gestão corporativa. 

23.2.1. Deverá também disponibilizar à SEMGE mensalmente através de acesso WEB, com login e 
senha, todo o detalhamento e valor faturado de pagamento por cada entidade, 
discriminando as tarifas cobradas, incluindo as assinaturas. 

 
23.3. Deverá a CONTRATADA enviar as faturas físicas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis ou 

30 (trinta) dias corridos em relação à data do seu vencimento, para que o gestor de cada órgão ou 
entidade possa realizar o devido processamento, apondo seu aceite em caso de conformidade, para 
viabilizar o respectivo pagamento. 

23.4. Os serviços não previstos no Anexo D – Modelo de Proposta de Preços, não poderão ser faturados e 
cobrados em hipótese alguma, desde que sejam expressamente solicitados pela CONTRATANTE e 
passíveis de bloqueio ou desativação pela CONTRATADA. 

23.5. Na fatura, a ser enviada à CONTRATANTE, poderá constar um ou mais itens de cobrança mensal pelos 
serviços, desde que a soma destes itens seja igual ou inferior aos valores mensais unitários propostos 
na tabela do Anexo D – Modelo de Proposta de Preços. 

23.6. Para a formação e expansão da rede corporativa de dados não haverá cobrança de habilitação em 
quaisquer circunstâncias. 
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23.7. O faturamento será efetuado até o décimo dia útil de cada mês, devendo, nas Notas Fiscais de Prestação 
de Serviços, constar o número do instrumento contratual. 

23.8. Caso a CONTRATANTE conteste valores das faturas de serviços, a cobrança da parcela impugnada será 
suspensa e deverá ser pago imediatamente o valor da parte incontroversa. 

23.9. A procedência da impugnação da parcela deverá ser verificada pela CONTRATADA, no prazo de 30 
(trinta) dias após a contestação da CONTRATANTE. Constatado o acerto da fatura, a parcela, cuja 
cobrança tenha sido suspensa, torna-se exigível de imediato sem custo financeiro para a 
CONTRATANTE, com seu vencimento prorrogado consoante subitem 23.3. 

23.10. A CONTRATANTE poderá contestar o valor da fatura após efetuado o pagamento, no prazo de até 90 
(noventa) dias da data do respectivo vencimento. Caso seja procedente a contestação, a CONTRATADA 
devolverá à CONTRATANTE o valor cobrado indevidamente. 

23.11. A CONTRATANTE poderá, através do presente Contrato, solicitar aditamento, por escrito, para 
alteração nominal da fatura para outro órgão do Município do Salvador, descentralizando o pagamento, 
porém vinculando-o à dotação orçamentária da entidade correspondente. 

23.12. No caso de consórcio, não serão aceitas notas fiscais emitidas separadamente pelas empresas 
consorciadas, devendo TODO o faturamento ser realizado em nome do consórcio. 

 
24. CONDIÇÕES GERAIS 

24.1. É de responsabilidade da SEMGE a elaboração de Contratos e Termos Aditivos em todas as fases da 
concepção à concretização (imprime, colhe assinaturas, envia aos órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta e demais Órgãos Aderentes). 

24.2. As solicitações de instalação, alteração e configuração dos serviços contratados deverão ser 
intermediadas exclusivamente pela COGEL. 

24.3. Em caso de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, deverá ser assegurada a continuidade do 
objeto descrito no presente Termo de Referência. 

24.4. A CONTRATADA deverá atender os indicadores de qualidade, exceto em situações decorrentes de casos 
fortuitos ou força maior, os quais serão analisados conjuntamente pela equipe técnica da 
CONTRATADA e da COGEL. Os parâmetros mínimos serão os previstos na legislação vigente, 
notadamente nas normas da ANATEL. 

24.5. Será permitida a participação de empresas em consórcio, desde que o faturamento siga a exigência 
contida no subitem 23.12. 

24.6. Será admitida subcontratação, conforme disposto neste Termo de Referência, não eximindo a 
responsabilidade da CONTRATADA, observada a qualidade, a fidelidade ao objeto e a garantia sobre a 
totalidade dos serviços prestados, cabendo-lhe também a devida supervisão e coordenação dessas 
atividades. 

24.7. Será declarada vencedora a LICITANTE que apresentar proposta com menor valor global. 

24.8. A COGEL atesta, para os devidos fins licitatórios, que as especificações técnicas contidas neste Termo 
de Referência não restringem a competitividade, conforme os pressupostos legais. 

 
Salvador – BA, 06 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

Alexsandro Lima Cláudio Maltez 
Gerente de Engenharia e Planejamento Diretor Técnico 
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ANEXO A – INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

PARA OS ACESSOS DE 

DADOS (ANEXO B) 

RECURSOS OBRIGATÓRIOS 
 

 
OBSERVAÇÃO  

PONTO CONCENTRADOR 
 

PONTOS REMOTOS 

Tempo de Restauração 04 horas 06 horas  
Será aplicada a regra do 
“Desconto por período de 
indisponibilidade” em 
caso de não cumprimento 
do “Tempo de Restauração” 
exigido pela 
CONTRATANTE. 

 
 

Desconto por Período de 
Indisponibilidade 

No caso de 
indisponibilidade do Ponto 
Concentrador, o desconto 
será calculado através do 
somatório dos descontos 
relacionados com TODOS os 
acessos de dados afetados. 

 
Desc  

P  I
 

1440 

Onde: 

 Desc = Valor do desconto, em R$ (reais), relativo ao circuito indisponível; 

 P = Preço mensal, em R$ (reais), do circuito; 

 I = Quantidade de períodos de 30 (trinta) minutos. 

 
 

 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

PARA OS ACESSOS DE 
DADOS (ANEXO B) 

RECURSOS OBRIGATÓRIOS 
 

 
OBSERVAÇÃO  

PONTO CONCENTRADOR 
 

PONTOS REMOTOS 

N
 í 

v
 e

 i 
s 

d
 e

 
S

 L
 A

 

 
 
 
 
 
 

 
Disponibilidade 

Mínima 
(Período de 01 mês) 

 
 
 
 
 

99,7% 

 
 
 
 
 

99,4% 

 
 

Será aplicada a regra do “Desconto 
por período de indisponibilidade” 
em caso de não cumprimento dos 
percentuais de “Disponibilidade 
mínima” exigido pela 
CONTRATANTE, 
independentemente do Desconto 
associado ao não cumprimento do 
“Tempo de Restauração”. 

T   T 
D = Disponibilidade 

D    0 i  100 T0 = período de operação (01 mês), em minutos 
T0 Ti = tempo total de indisponibilidade do ponto de acesso, ocorrida 

no período de operação (01 mês), em minutos 

Retardo Máximo 
(Latência) 

 
 
 

Não se aplica 

80 ms 

 

Taxa de Erros (BER) 
/ Falhas 

Intermitentes / 
Perda de Pacotes 

 
1 x 10-6 de bits 

trafegados 
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ANEXO B 

QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DOS ACESSOS MPLS NA PMS – LOTE 01 
 

 

ÓRGÃO DA PMS 

QUANTIDADE DE ACESSOS DE DADOS POR FAIXA DE VELOCIDADE 

02 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 

ARSAL ---------- 01 ---------- ---------- ---------- 

CASA CIVIL ---------- 01 ---------- ---------- ---------- 

CODESAL ---------- 05 ---------- ---------- 01 

FCM ---------- 05 07 ---------- ---------- 

FGM ---------- 04 01 02 01 

FMLF ---------- ---------- 01 ---------- ---------- 

GABP ---------- 06 ---------- ---------- 01 

GCMS ---------- 02 ---------- ---------- 01 

LIMPURB ---------- 03 ---------- ---------- ---------- 

PGMS ---------- 02 ---------- ---------- 02 

SALTUR ---------- 22 ---------- ---------- 03 

SECIS ---------- 02 ---------- ---------- ---------- 

SECOM ---------- 01 ---------- ---------- 01 

SECULT ---------- ---------- 01 ---------- 02 

SEDUR ---------- ---------- ---------- ---------- 01 

SEFAZ ---------- 06 01 01 ---------- 

SEMAN ---------- 02 02 01 ---------- 

SEMGE ---------- 02 03 ---------- ---------- 

SEMOB ---------- 10 ---------- ---------- ---------- 

SEMOP ---------- 16 02 01 ---------- 

SEMPRE ---------- ---------- 54 01 ---------- 

SEMTEL ---------- ---------- 04 ---------- ---------- 

SEMUR ---------- 04 01 ---------- ---------- 

SMED 448 11 ---------- 01 ---------- 

SMS ---------- 77 153 13 08 

SPMJ ---------- 26 07 ---------- 01 

TRANSALVADOR ---------- 02 01 ---------- ---------- 

TOTAL SEM RESERVA 448 210 238 20 22 

RESERVA TÉCNICA 52 80 22 02 02 

TOTAL COM RESERVA TÉCNICA 500 290 260 22 24 
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QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DOS ACESSOS IP DE INTERNET DEDICADA NA PMS – LOTE 01 
 

 

ÓRGÃO DA PMS 

QUANTIDADE DE ACESSOS DE DADOS POR FAIXA DE VELOCIDADE 

10 Mbps 20 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 

ARSAL 01 ---------- ---------- ---------- 

CASA CIVIL 01 ---------- ---------- ---------- 

CODESAL 05 ---------- ---------- 01 

FCM 05 07 ---------- ---------- 

FGM 04 01 02 01 

FMLF ---------- 01 ---------- ---------- 

GABP 06 ---------- ---------- 01 

GCMS 02 ---------- ---------- 01 

LIMPURB 03 ---------- ---------- ---------- 

PGMS 02 ---------- ---------- 02 

SALTUR 22 ---------- ---------- 03 

SECIS 02 ---------- ---------- ---------- 

SECOM 01 ---------- ---------- 01 

SECULT ---------- 01 ---------- 02 

SEDUR ---------- ---------- ---------- 01 

SEFAZ 06 01 01 ---------- 

SEMAN 02 02 01 ---------- 

SEMGE 02 03 ---------- ---------- 

SEMOB 10 ---------- ---------- ---------- 

SEMOP 16 02 01 ---------- 

SEMPRE ---------- 54 01 ---------- 

SEMTEL ---------- 04 ---------- ---------- 

SEMUR 04 01 ---------- ---------- 

SMED 459 ---------- 01 ---------- 

SMS 77 153 13 08 

SPMJ 26 07 ---------- 01 

TRANSALVADOR 02 01 ---------- ---------- 

TOTAL SEM RESERVA 658 238 20 22 

RESERVA TÉCNICA 132 22 02 02 

TOTAL COM RESERVA TÉCNICA 790 260 22 24 
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DETALHAMENTO DOS ACESSOS DE DADOS PARA AS UNIDADES DA PMS – LOTE 01 
 

 
 

ÓRGÃO 

 
VELOCIDADE 

(MBPS) 

 
 

LOGRADOURO 

 
 

NÚMERO 

 
 

BAIRRO 

 
 

PONTO DE REFERÊNCIA 

 
 

CEP 

 
 

LOCALIDADE 

 
ARSAL 

 
10 

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES, EDF. 
EMPRESARIAL THOMÉ DE 
SOUZA – 7º ANDAR 

 
3244 

 
PITUBA 

 
AO LADO DO SAM'S CLUB 

 
41.800-700 

 
SALVADOR 

 
CASA CIVIL 

 
10 

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES, EDF. 
EMPRESARIAL THOMÉ DE 
SOUZA – 14º ANDAR 

 
3244 

 
PITUBA 

 
AO LADO DO SAM'S CLUB 

 
41.800-700 

 
SALVADOR 

CODESAL 10 AVENIDA OCEÂNICA S/N BARRA 
EM FRENTE AO CLUBE 
ESPANHOL 

40.170-070 SALVADOR 

CODESAL 10 PRAÇA DOIS DE JULHO S/N CAMPO GRANDE 
TRAILER AO LADO DA 
ESTÁTUA DO CABOCLO 

40.180-121 SALVADOR 

CODESAL 10 ARENA DANIELA MERCURY S/N BOCA DO RIO 
ÁREAS 
SECRETARIAS/ÓRGÃOS 

41.706-740 SALVADOR 

CODESAL 10 PRAÇA DOIS DE JULHO S/N CAMPO GRANDE 
(TRAILER EM FRENTE À 
ESTÁTUA DO CABOCLO) 

40.080-120 SALVADOR 

 
CODESAL 

 
10 

 
AVENIDA OCEÂNICA 

 
S/N 

 
BARRA 

(PRAÇA DA ENCOSTA DO 
MORRO YPIRANGA, EM 
FRENTE AO CLUBE 
ESPANHOL) 

 
40.140-130 

 
SALVADOR 

CODESAL 100 
AVENIDA 
FERREIRA 

MÁRIO LEAL 
S/N BROTAS 

EM FRENTE ESTAÇÃO METRÔ 
BROTAS 

40.285-280 SALVADOR 

FCM 10 RUA JAIME LOUREIRO 101 BOCA DO RIO AO LADO DA EMBASA 41.706-740 SALVADOR 

FCM 10 RUA AUGUSTO FRANÇA 122 CENTRO 
NA RUA DO HOTEL 
DEMOCARATA 

40.301-110 SALVADOR 

FCM 10 AVENIDA NETUNO 1 PITUAÇU 
DO LADO DO PARQUE 
METROPOLITANO 

41.740-450 SALVADOR 

FCM 10 
AVENIDA 
FERREIRA 

MARIO LEAL 
S/N 

ENG. VELHO DE 
BROTAS 

DO LADO DA CODESAL 40.243-045 SALVADOR 

FCM 10 RUA BOULEVARD AMÉRICA 59 NAZARE 
EM FRENTE A COMPANHIA 
DA PM 

40.050-320 SALVADOR 

FCM 20 
RUA PROF. ALOISIO DE 
CARVALHO FILHO 

219 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 
EM FRENTE AO CREA 40.243-620 SALVADOR 

FCM 20 
RUA MARIA TEREZA 
BERNADIDA 

S/N SARAMANDAIA 
FUNDO DO COLÉGIO 
RISOLETA NEVES 

41.100-046 SALVADOR 

FCM 20 RUA ARTÊMIO VALENTE S/N CANABRAVA EM FRENTE AO BARRADÃO 41.750-240 SALVADOR 

FCM 20 
RUA ANTONIO CARLOS 
PEDREIRA 

1 
CHAPADA DO RIO 

VERMELHO 
DO LADO DO MERCADO DO 
RIO VERMELHO 

41.927-245 SALVADOR 

FCM 20 
RUA DEPUTADO PAULO 
JACKSON 869 PIATÃ DENTRO DO CLUBE AABB 41.650-020 SALVADOR 

FCM 20 
RUA ALMACHIO 
VASCONCELOS 

13 PERIPERI PROXIMO A PRAÇA DO SOL 40.720-110 SALVADOR 

FCM 20 
RUA JUSCELINO 
KUBITSCHECK 

74 CAJAZEIRAS XI 
APÓS A ROTULA DA BOCA DA 
MATA 

41.330-500 SALVADOR 

FGM 10 PRAÇA CASTRO ALVES S/N CENTRO 
ECB - ESPAÇO CULTURAL DA 
BARROQUINHA 

40.020-160 SALVADOR 

FGM 10 PRAÇA CASTRO ALVES S/N CENTRO 
TGM - TEATRO GREGÓRIO DE 
MATTOS 

40.020-160 SALVADOR 

FGM 10 
RUA PADRE AGOSTINHO 
GOMES 

17 CENTRO MUSEU CASA DO BENIN 40.025-280 SALVADOR 

 
FGM 

 
10 

AVENIDA 
MASTROS 

PORTO DOS 
 

S/N 
 

RIBEIRA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL PROFESSOR 
EDGARD SANTOS 

 
40.421-520 

 
SALVADOR 

FGM 20 LARGO DO PELOURINHO 3 CENTRO CASA KAÊ ERÊ 40.025-280 SALVADOR 

 
FGM 

 
50 

 
RUA ADELINO SANTOS 

 
1 

 
LIBERDADE 

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DENISE TAVARES 

 
40.375-430 

 
SALVADOR 

FGM 50 
RUA B, CAMINHO 13, 
CONJUNTO LAGOA DA PAIXÃO 

S/N VALÉRIA CEU VALERIA 41.301-110 SALVADOR 

FGM 100 RUA CHILE 31 CENTRO SEDE 40.020-000 SALVADOR 

FMLF 20 VALE DOS BARRIS S/N BARRIS  40.070-055 SALVADOR 

GABP 10 
AV. DORIVAL CAYMMI Nº5 - 
ITAPUA - SALVADOR 

5 ITAPUÃ 
PREFEITURA BAIRRO IV 
ITAPUÃ/IPITANGA 

41635-151 SALVADOR 
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GABP 10 
RUA SÃO MARCOS 121-E - AV 
SÃO RAFAEL 186 

186 PAU DA LIMA 
PREFEITURA BAIRRO IX 
PAU.DA.LIMA 

41.253-190 SALVADOR 

 
GABP 

 
10 

MERCADO MUNICIPAL DE 
CAJAZEIRAS, ENDEREÇO AV. 
ENGENHEIRO RAYMUNDO 
CARLOS NERY, 413-429 

 
413-429 

 
CAJAZEIRAS 

 
PREFEITURA BAIRRO III 
CAJAZEIRAS 

 
41301-110 

 
SALVADOR 

GABP 10 
RUA DA MATRIZ - PAVIMENTO 
TÉRREO Nº 102 

102 VALÉRIA 
PREFEITURA BAIRRO X 
VALÉRIA 

41.300-600 SALVADOR 

 
GABP 

 
10 

AV. GENERAL SAN MARTIN, 
Nº. 2.199, FAZENDA GRANDE 
DO RETIRO, 

 
2199 

 
LIBERDADE 

PREFEITURA BAIRRO VII 
LIBERDADE 

 
40.366-100 

 
SALVADOR 

 
GABP 

 
10 

PRAÇA MUNICIPAL, S/N - 
PALÁCIO THOMÉ DE SOUZA - 
CENTRO 

 
S/N 

 
CENTRO 

 
GABINETE DO PREFEITO 

 
40020-010 

 
SALVADOR 

GABP 100 PRAÇA 2 DE JULHO, S/N S/N CAMPO GRANDE CAMAROTE DO PREFEITO 
40.080- 

120 SALVADOR 

GCM 10 AV. TAMBURUGY S/N PATAMARES SHOPPING PARALELA 41.680-440 SALVADOR 

GCM 10 RUA GREGÓRIO DE MATOS 4 PELOURINHO 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
FILHOS DE GANDY 

40.730-230 SALVADOR 

 
GCM 

 
100 

 
AV. GENERAL SAN MARTIM 

 
734 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

ESCOLA LUIZ EDUARDO 
MAGALHÃES 

 
40.355-015 

 
SALVADOR 

LIMPURB 10 
RODOVIA BR-324, KM 618, 

S/N, PORTO SECO PIRAJÁ 
S/N 

PORTO SECO 
PIRAJA 

 
41.223-030 SALVADOR 

LIMPURB 10 AV MARIA LÚCIA S/N MAROTINHO  41.275-128 SALVADOR 

 
LIMPURB 

 
10 

 
AVENIDA CENTENÁRIO, S/N 

 
S/N 

 
GRAÇA 

(CANTEIRO CENTRAL EM 
FRENTE À RUA 
DESEMBARGADOR 
BALDOÍNO ANDRADE) 

 
40.150-370 

 
SALVADOR 

PGMS 10 PRAÇA D. PEDRO II S/N NAZARE FORUM RUY BARBOSA 40040-900 SALVADOR 

PGMS 10 5ª AV. DO CAB 560 
CENTRO 

ADMINISTRATIVO 
PRÉDIO TJ-BA 41745-971 SALVADOR 

PGMS 100 RUA DO TESOURO 56 CENTRO EDF. SANTA CRUZ 40.020-056 SALVADOR 

PGMS 100 TRAVESSA DA AJUDA 2 CENTRO EDF. SUL AMÉRICA 40.020-030 SALVADOR 

SALTUR 10 
CENTRAL DE ARMAÇÃO, RUA 
BARONESA DE SAUÍPE 

S/N CAMPO GRANDE 
ESTACIONAMENTO DO 
CAMPO GRANDE 

40110-000 SALVADOR 

 
SALTUR 

 
10 

POSTO OPERACIONAL 
VITÓRIA, AV. SETE DE 
SETEMBRO, 

 
S/N 

 
CAMPO GRANDE 

SAÍDA DO CORREDOR DA 
VITÓRIA, PRÓXIMO A UCSAL 

 
40080-001 

 
SALVADOR 

 
SALTUR 

 
10 

POSTO  OPERACIONAL 
ARAÚJO PINHO, RUA 
BARONESA DE SAUÍPE 

 
S/N 

 
CAMPO GRANDE 

ESTACIONAMENTO DO 
CAMPO GRANDE 

 
40110-000 

 
SALVADOR 

 
SALTUR 

 
10 

POSTO OPERACIONAL CASA 
D'ITALIA, AV. SETE DE 
SETEMBRO 

 
S/N 

 
CAMPO GRANDE 

PRÓXIMO A DOIS PONTOS E 
LOJA DE ARTIGOS P/ 
BORDADOS 

 
40060-000 

 
SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL 
PIEDADE 

S/N PIEDADE 
EM FRENTE A PARÓQUIA SÃO 
PEDRO VELHO) 

40070-210 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL 
CASTRO ALVES 

S/N CASTO ALVES 
EM FRENTE AO CINE 
GLAUBER ROCHA 

40060-001 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL PRAÇA 
MUNICIPAL 

S/N 
PRAÇA 

MUNICIPAL 
RUA CHILE 40020-260 SALVADOR 

SALTUR 10 
PALCO OPERACIONAL 
MULTICULTURAL 

S/N PELOURINHO 
LARGO DO TERREIRO DE 

JESUS 
40026-010 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL PORTO 
DAS BARRA 

S/N BARRA HOSPITAL ESPANHOL 40.170-010 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL FAROL 
DA BARRA 

S/N BARRA LARGO DO FAROL DA BARRA 40155-000 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL BARRA 
CENTER 

S/N BARRA 
ESTACIONAMENTO BANCO 
ITAÚ 

40140-230 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL CLUBE 
ESPANHOL 

S/N BARRA 
EM FRENTE AO CLUBE 
ESPANHOL) 

40170-010 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL 
ONDINA 

S/N ONDINA 
ENTRADA DA AV. ADEMAR DE 
BARROS. 

40170-010 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL BOCA 
DO RIO 

S/N BOCA DO RIO 
QUADRA DE ESPORTES, AV. 
OTÁVIO MANGABEIRA 

41715-000 SALVADOR 

SALTUR 10 POSTO OPERACIONAL ITAPUÃ S/N ITAPUÃ PRAÇA DORIVAL CAYMMI 41620-500 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL 
CAJAZEIRAS 

S/N CAJAZEIRAS X 
RUA OSWALDO SÁ MENEZES, 
X, CAMPO DA PRONAICA 

41340-000 SALVADOR 

 
SALTUR 

 
10 

POSTO OPERACIONAL 
LIBERDADE 

 
S/N 

 
LIBERDADE 

ESTRADA DA 
LIBERDADE,PLANO 
INCLINADO 

 
40368-330 

 
SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL 
PERIPERI S/N PERIPERI PRAÇA DA REVOLUÇÃO 40.725-580 SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL 
PLATAFORMA 

S/N PLATAFORMA 
FINAL DE LINHA, RUA 
LAURINDO CERQUEIRA 

40717-110 SALVADOR 
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SALTUR 

 
10 

POSTO OPERACIONAL 
NORDESTE DE AMARALINA 

 
S/N 

 
NORDESTE 

RUA DR. EDGAR BARRO, 
PRÓXIMO A IGREJA CASA DA 
BENÇÃO) 

 
41900-420 

 
SALVADOR 

SALTUR 10 
POSTO OPERACIONAL PAU DA 
LIMA 

S/N PAU DA LIMA 
PRAÇA NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA, 

41245-720 SALVADOR 

 
SALTUR 

 
10 

 
CAL 

 
182 

 
LUIS ANSELMO 

RUA BAIXÃO, ATRÁS DO 
EXTRA DA ROTULA DO 
ABACAXI E NA RUA DAS 
OFICINAS 

 
40260-215 

 
SALVADOR 

SALTUR 100 
AVENIDA OTÁVIO 
MANGABEIRA S/N BOCA DO RIO ANTIGO AERO CLUBE 41707-740 SALVADOR 

SALTUR 100 
PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA 
BAHIA 1590 ITAPUÃ AV. LUÍS VIANA 41301-110 SALVADOR 

 
SALTUR 

 
100 

CENTRAL DE 
OPERAÇÕES,RUA BARONESA 
DE SAUÍPE 

 
S/N 

 
CAMPO GRANDE 

ESTACIONAMENTO DO 
CAMPO GRANDE 

 
40110-000 

 
SALVADOR 

SECIS 10 AV. SÃO RAFAEL, S/N S/N SÃO MARCOS PRÓXIMO A ROTATÓRIA 41253-245 SALVADOR 

SECIS 10 RUA DOS NAMORADOS 30 BONFIM 
ATRÁS DO HOSP. SAGRADA 
FAMÍLIA 

40415-065 SALVADOR 

SECOM 10 R. GUEDES DE BRITO S/N CENTRO ABI 40020-260 SALVADOR 

SECOM 100 CARNAVAL/RÉVEILLON S/N    SALVADOR 

SECULT 20 PRAÇA THOMÉ DE SOUZA S/N CENTRO 
PRAÇA MUNICIPAL / RUA 
CHILE 

40020-010 SALVADOR 

SECULT 100 PRAÇA RAMOS DE QUEIRÓZ S/N PELOURINHO 
AO LADO DO PLANO 
INCLINADO GONÇALVES 

40026-055 SALVADOR 

SECULT 100 RUA ARGENTINA 341 COMERCIO 
PREDIO DO RESTAURANTE 
SAVEIRO 

40015-130 SALVADOR 

SEDUR 100 
AV. ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES 3244 

CAMINHO DAS 
ARVORES EDF THOMÉ DE SOUZA 41.820-000 SALVADOR 

SEFAZ 10 
AV. CENTENÁRIO, 2992 - 1º 
PISO 2992 CHAME-CHAME SHOPPING BARRA 40.375-010 SALVADOR 

SEFAZ 10 
ALAMEDA EUVALDO LUZ, 92, 
PISO L 1, LOJA 78-1 92 

HORTO BELA 
VISTA SHOPPING BELA VISTA 41.098-020 SALVADOR 

 
SEFAZ 

 
10 

AV. DA FRANÇA, S/N, 
INSTITUTO DO CACAU, 1º 
ANDAR 

 
S/N 

 
COMÉRCIO 

 
INSTITUTO DO CACAU 

 
40.005-900 

 
SALVADOR 

SEFAZ 10 
RUA ESTRADA DO COQUEIRO 
GRANDE S/N CAJAZEIRAS SAC CAJAZEIRAS 41.340-120 SALVADOR 

 
SEFAZ 

 
10 

PRAÇA DA REVOLUÇÃO, Nº 03, 
2º ANDAR, EMPRESARIAL 
INNOVARCENTER 

 
3 

 
PERIPERI 

EMPRESARIAL 
INNOVARCENTER 

 
40.725-580 

 
SALVADOR 

 
SEFAZ 

 
10 

 
AV. LUÍS VIANA, 1590 

 
S/N 

 
ITAPUÃ 

PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
AGROPECUÁRIAS DE 
SALVADOR 

 
41.600-090 

 
SALVADOR 

SEFAZ 20 
RUA DAS VASSOURAS, Nº 01, 
EDIF. JORGE LINS FREIRE 

1 CENTRO SEDE SEFAZ SALVADOR 40.020-020 SALVADOR 

SEFAZ 50 
RUA DAS VASSOURAS, Nº 01, 
EDIF. JORGE LINS FREIRE 

1 CENTRO SEDE SEFAZ SALVADOR 40.020-020 SALVADOR 

SEMAN 10 
RUA DEMOSTENES 
NASCIMENTO 

S/N PERIPERI 
 

40.735-560 SALVADOR 

SEMAN 10 RUA PARAÍBA S/N PITUBA  41.830-100 SALVADOR 

SEMAN 20 R CONÊGO PEREIRA S/N SETE PORTAS 
AO LADO DO CORREIO DA 
SETE PORTAS 

40.255-195 SALVADOR 

SEMAN 20 R DA BOLÍVIA S/N 
CAMPINAS DE 

PIRAJÁ 
USINA DE ASFALTO 41.270-298 SALVADOR 

SEMAN 50 ROD BR-324 KM 8,5 
PORTO SECO 

PIRAJA 
AO LADO DA LIMPURB 41.233-030 SALVADOR 

SEMGE 10 RUA CARLOS GOMES 108 2 DE JULHO ED. MAÇÔNICO 40.060-330 SALVADOR 

SEMGE 10 
PRATO AMIGO LADEIRA DA 
FONTE 

79 BARRIS 
FINAL DA LADEIRA DA 
CONCHA ACÚSTICA 

40.080-020 SALVADOR 

SEMGE 20 AV. VALE DOS BARRIS 125 BARRIS SEMGE 40.070-055 SALVADOR 

SEMGE 20 PARQUE SOCIAL AV ACM 1213 ITAIGARA PARQUE DA CIDADE 41.825-000 SALVADOR 

SEMGE 20 A. JOANA ANGÉLICA 399 NAZARE  40.050-001 SALVADOR 

SEMOB 10 R. VISC. DE ITABORAHY 99 AMARALINA 
FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES 

41.900-000 SALVADOR 

SEMOB 10 PRAÇA TOMÉ DE SOUZA S/N AVENIDA SETE ELEVADOR LACERDA 40.020-000 SALVADOR 

SEMOB 10 LARGO DA RIBEIRA S/N RIBEIRA 
TRAVESSIA RIBEIRA X 
PLATAFORMA 

40.421-530 SALVADOR 

SEMOB 10 AVENIDA VALE DO TORORÓ S/N TORORO ESTAÇÃO DA LAPA 40.050-290 SALVADOR 

SEMOB 10 PRAÇA CAYRU S/N PRAÇA CAYRU ELEVADOR LACERDA 40.015-170 SALVADOR 

SEMOB 10 AVENJDA CENTENAIO S/N CENTENÁRIO CALABAR 40.226-580 SALVADOR 

SEMOB 10 AVENIDA ANITA GARIBALDE S/N GARIBALDI 
MONUMENTO CLÉRISTON 
ANDRADE 

40.717-310 SALVADOR 

SEMOB 10 VALE DO CANELA S/N CANELA 
COLÉGIO THALES DE 
AZEVEDO 

41.760-040 SALVADOR 
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SEMOB 10 RUA DOS RODOVIARIOS S/N PERNAMBUES ESTAÇÃO ACESSO NORTE 41.100-015 SALVADOR 

SEMOB 10 RUA DA INDONÉSIA S/N PIRAJÁ ESTAÇÃO PIRAJÁ 41.230-900 SALVADOR 

SEMOP 10 AV. OCTÁVIO MANGABEIRA S/N PATAMARES 
PRÓXIMO AO HOTEL CORES 
DO MAR 

41.680-000 SALVADOR 

 
SEMOP 

 
10 

 
AV. GEN. SAN MARTIN 

 
734 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
PRÓXIMO AO GBARBOSA 

 
40.355-015 

 
SALVADOR 

 
SEMOP 

 
10 

 
AV. SÃO JORGE, S/N 

 
S/N 

 
CANELA 

(DESCIDA DO CAMPO 
GRANDE PARA O VALE DO 
CANELA) 

 
40.110-080 

 
SALVADOR 

SEMOP 10 
AVENIDA SETE DE 
SETEMBRO, S/N, 

S/N CENTRO 
(CALÇADÃO DO RELÓGIO DE 
SÃO PEDRO) 

40.040-000 SALVADOR 

SEMOP 10 
LADEIRA DA CONCEIÇÃO DA 
PRAIA, S/N, 

S/N CENTRO 
(ESQUINA COM A RUA DO 
SODRÉ) 

40.020-039 SALVADOR 

SEMOP 10 LARGO DOS AFLITOS, S/N S/N DOIS DE JULHO 
(EM FRENTE AO QUARTEL 
DOS AFLITOS) 

40.060-030 SALVADOR 

SEMOP 10 
AVENIDA ALMIRANTE 
MARQUÊS DE LEÃO 

S/N BARRA 
(ENTRE A CABANA DA BARRA 
E O EDIFÍCIO OCEANIA) 

40.140-230 SALVADOR 

 
SEMOP 

 
10 

CANTEIRO CENTRAL DA AV. 
CENTENÁRIO 

 
S/N 

 
BARRA 

(ENTRE AS RUAS AIROSA 
GALVÃO E FERNÃO DE 
MAGALHÃES) 

 
40.140-410 

 
SALVADOR 

 
SEMOP 

 
10 

 
AVENIDA OCEÂNICA, 

 
S/N 

 
ONDINA 

(CANTEIRO CENTRAL, 
ENTRE OS HOTÉIS SALVADOR 
E ATLANTIC TOWERS) 

 
40.170-010 

 
SALVADOR 

 
SEMOP 

 
10 

 
AVENIDA OCEÂNICA 

 
S/N 

 
ONDINA 

(CANTEIRO CENTRAL, EM 
FRENTE À PIZZA HUT E À 
FARMÁCIA ZERO HORA) 

 
40.170-010 

 
SALVADOR 

SEMOP 10 JARDIM SUSPENSO S/N CAMPO GRANDE 
(EM FRENTE AO PALÁCIO DA 
ACLAMAÇÃO) 

40.080-001 SALVADOR 

SEMOP 10 JARDIM SUSPENSO S/N CAMPO GRANDE 
(EM FRENTE AO PALÁCIO DA 

ACLAMAÇÃO) 
40.080-001 SALVADOR 

SEMOP 10 
RUA JOSÉ SÁTIRO DE 
OLIVEIRA 

S/N BARRA 
(EM FRENTE AO CLUBE 
ESPANHOL) 

40.140- 
800 

SALVADOR 

SEMOP 10 
RUA JOSÉ SÁTIRO DE 
OLIVEIRA 

S/N BARRA 
(EM FRENTE AO CLUBE 
ESPANHOL) 

40.140- 
800 

SALVADOR 

SEMOP 10 
RODOVIA BR-324, KM 618, 

S/N, PORTO SECO PIRAJÁ S/N 
PORTO SECO 

PIRAJA 
 

41.223-030 SALVADOR 

SEMOP 10 AV MARIA LÚCIA S/N MAROTINHO  41.275-128 SALVADOR 

SEMOP 20 RUA CONEGO PEREIRA 175 DOIS LEÕES 
EM FRENTE A ANTIGA 
RODOVIÁRIA 

40.270-550 SALVADOR 

SEMOP 20 
AVENIDA OTÁVIO 
MANGABEIRA 

S/N BOCA DO RIO ANTIGO AERO CLUBE 41707-740 SALVADOR 

SEMOP 50 
AVENIDA CARDEAL AVELAR 

BRANDÃO VILELA 
2562 MATA ESCURA AO LADO COELBA PIRAJÁ 41.225-190 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA TANCREDO NEVES 80 BAIRRO DA PAZ  41.515-235 SALVADOR 

SEMPRE 20 R. CLEMENTE MARIANI 101-X BOCA DO RIO  41706-730 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA FRANK NALVA 32 AGUAS CLARAS 
FUNCIONA NA GERÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO 

41310-340 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. MÁRIO LEAL FERREIRA 80 
COSME DE 

FARIAS 
CODESAL 40285-600 SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

ESTRADA DA PACIÊNCIA - 
CONJ. CAJAZEIRAS VIII, SETOR 
D, CASA 51 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS VIII 

  
41338-700 

 
SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA ALIANÇA 6 CALABETÃO  41227-170 SALVADOR 

SEMPRE 20 LARGO DA BARROQUINHA S/N BARROQUINHA 
2º ANDAR - EM CIMA DO CT 
BARROQUINHA 

40024-136 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA DA ENGOMADEIRA 437 ENGOMADEIRA PRÓXIMO A CESTA DO POVO 41200-005 SALVADOR 

SEMPRE 20 
RUA EIXO 36, QUADRA 23, 4º 
ETAPA 

S/N 
FAZENDA 
COUTOS 

FAZENDA COUTOS III 40.731-605 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA MELLO MOARES FILHO 480 
FAZ GRANDE DO 

RETIRO 
TÉRREO 40352-000 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA LARGO 2 DE JULHO S/N CENTRO 
 

42.510-260 
BOM JESUS 

DOS PASSOS 

 
SEMPRE 

 
20 

 
AV. AFRÂNIO PEIXOTO 

 
384 

 
LOBATO 

FUNCIONANDO 
ATUALMENTE NO CRAS 
LOBATO 

 
40.470-630 

 
SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA PERO VAZ 104 LIBERDADE  40.335-000 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. AFRÂNIO PEIXOTO 384 LOBATO 
AO LADO DO ARMARINHO 

DIMENSÃO 
40.470-630 SALVADOR 

SEMPRE 20 
RUA C – LOTEAMENTO 
JARDIM PAMPULHA 

S/N MATA ESCURA 
FINAL DE LINHA DE MATA 
ESCURA 

41.219-055 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA VISCONDE DE ITABORAY 1192 AMARALINA  41.900-000 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA CASTRO ALVES 8 
NOVA 

ESPERANÇA 
CEASA 41.402-400 SALVADOR 
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SEMPRE 20 RUA POTIGUAR 4-A PARIPE FINAL DE LINHA DA COCISA 40.810-690 SALVADOR 

 

SEMPRE 

 

20 

 

PRAÇA SÃO BRÁS 

 

S/N 

 

PLATAFORMA 

FUNCIONANDO 
ATUALMENTE NO CRAS PQ 
SÃO BARTOLOMEU (AO LADO 
DA IGREJA) 

 

40.710-530 

 

SALVADOR 

SEMPRE 20 
RUA NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA 

S/N PAU DA LIMA 
FINAL DE LINHA DE PAU DA 
LIMA 

41.245-740 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA SÃO BARTOLOMEU 1332 
PARQUE SÃO 

BARTOLOMEU 
 

40.717-190 SALVADOR 

SEMPRE 20 TRAVESSA NORTE 01 1 
PARQUE SÃO 
CRISTÓVÃO CASSANGE 41.181-900 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA PRAIAS DO BRASIL 1 SÃO CRISTÓVÃO PRAÇA IOLANDA PIRES 41500-492 SALVADOR 

SEMPRE 20 PRAÇA DA MATRIZ S/N VALÉRIA 
PRÓXIMO À IGREJA 
INTERNACIONAL DA GRAÇA 

41.300-600 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA DO DENDÊ S/N SANTANA  42.500-052 SANTANA 

SEMPRE 20 RUA DA CACIMBA 253 ITAPUÃ  41610-655 SALVADOR 

SEMPRE 20 
RUA B, VIA BRONZE, CAMINHO 
13 

S/N 
NOVA BRASÍLIA 

DE VALÉRIA 
FUNCIONA NO CEU DE 
VALÉRIA 

41.307-185 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV EDGARD SANTOS S/N NARANDIBA  41192-005 SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

 
AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO 

 
S/N 

 
PAU DA LIMA 

ESTRADA VELHA DO 
AEROPORTO 

 
41245-020 

 
SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA AUGUSTO FRANÇA 125 CENTRO 2 DE JULHO 40060-090 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. MÁRIO LEAL FERREIRA S/N 
COSME DE 

FARIAS 
 

40285-600 SALVADOR 

SEMPRE 20 R. ADELINO SANTOS 22 LIBERDADE 
PRÓXIMO AO 
SUPERMERCADO TODO DIA 

40375-430 SALVADOR 

SEMPRE 20 
R. MARQUÊS DE LEÃO, EIXO 
36, QUADRA 23, 4ª ETAPA 

S/N 
FAZENDA 

COUTOS III 

 
40730-295 SALVADOR 

SEMPRE 20 R. PACÍFICO PEREIRA 34 GARCIA  40100-170 SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

CONJUNTO  PARQUE 
RESIDENCIAL PLANALTO, 
RUA C, QD. E, LOTE 01, CASA 
01 

 
S/N 

 
CABULA 

  
41150-040 

 
SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA RIO DO MEIO 203 ITACARANHA  40713-325 SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

RUA MUNDO NOVO, FAZENDA 
GRANDE IV, SETOR 0, 
CAMINHO 5 

 
S/N 

 
BOCA DA MATA 

  
41345-135 

 
SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. DORIVAL CAYMMI 635 ITAPUÃ  41.635-150 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. ALIOMAR BALEIRO S/N PAU DA LIMA  41.245-020 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. MARIO LEAL FERREIRA 1473 
COSME DE 

FARIAS 
 

40.252-390 SALVADOR 

SEMPRE 20 R. VISCONDE DE ITABORAÍ 2-A AMARALINA  41.900-020 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA JUIZ ORLANDO HELENO 319 PIATÃ  41650-465 SALVADOR 

SEMPRE 20 AVENIDA SETE DE SETEMBRO 89 2 DE JULHO 
EDF. OXUMARÉ, SALA 101- 
LADEIRA DE SÃO BENTO 

40060-000 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. CARLOS GOMES 108 CARLOS GOMES ED.MAÇÔNICO, 4º ANDAR 40060-330 SALVADOR 

SEMPRE 20 AV. CARLOS GOMES 108 CARLOS GOMES ED.MAÇÔNICO, 2º ANDAR 40060-330 SALVADOR 

SEMPRE 20 LADEIRA DA FONTE 350 CAMPO GRANDE  40080-020 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA SANTA FILOMENA S/N 
SAO TOME DE 

PARIPE 

 
40800-258 SALVADOR 

SEMPRE 20 RUA ITATUBA 201 
PARQUE BELA 

VISTA 
EDIFICIO COSMOPOLITAM 

MIX, TERREO, LOJA 07 
40279-700 SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

 
RUA DO CORPO SANTO 

 
37/256 

 
COMÉRCIO 

ANTIGA LOJA DA DISBATE 
(AO LADO DA CASA 
ESPORTIVA) 

 
40015-200 

 
SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

CANTEIRO CENTRAL, 
PROXÍMO AO SHOPPING 
BARRA 

 
S/N 

 
BARRA 

  
40.140-180 

 
SALVADOR 

SEMPRE 20 
ESTÁTUA DO CABOCLO, SEDE 
DA CRUZ VERMELHA 

S/N CAMPO GRANDE 
 

40.080-120 SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

AVENIDA ADEMAR DE 
BARROS – NO CANTEIRO 
CENTRAL     EM     FRENTE     À 
CLÍNICA SELF DAY HOSPITAL 

 
S/N 

 
ONDINA 

  
40.170-110 

 
SALVADOR 

 
SEMPRE 

 
20 

EM FRENTE AO GABINETE 
PORTUGUÊS DE LEITURA, 
DENTRO DA ÁREA DA PRAÇA 

 
S/N 

 
PIEDADE 

  
40.060-300 

 
SALVADOR 

SEMPRE 20 PRAÇA CASTRO ALVES 1 CENTRO 
ESTACIONAMENTO DO 
PALÁCIO DOS ESPORTES 

40.020-160 SALVADOR 
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SEMPRE 

 
50 

AV. ESTADOS UNIDOS, EDF. 
SESQUICENTENÁRIO, ANDAR 
06/07 

 
50 

 
COMÉRCIO 

  
40.010-020 

 
SALVADOR 

SEMPRE 50 
RUA ABELARDO ANDRADE DE 
CARVALHO 

S/N BOCA DO RIO ANEXO AO COLÉDIO IMEJA 41706-710 SALVADOR 

SEMTEL 20 LADEIRA DO BOQUEIRÃO 1 
SANTO ANTONIO 
ALEM DO CARMO 

 
40301-360 SALVADOR 

SEMTEL 20 AV. MIGUEL CALMON 506 COMÉRCIO  40015-010 SALVADOR 

SEMTEL 20 
AV. OCTÁVIO MANGABEIRA, 
1818 

1818 PITUBA 
 

41830-050 SALVADOR 

SEMTEL 20 
NOVA BRASÍLIA DE VALÉRIA, 
SALVADO 

S/N VALÉRIA 
 

41301-110 SALVADOR 

SEMUR 10 RUA CARLOS GOMES 31 CENTRO 
PRÉDIO DO CLUBE DE 
ENGENHARIA 

40060-330 SALVADOR 

 
SEMUR 

 
10 

 
AV. OCEÂNICA 

 
3731 

 
RIO VERMELHO 

EM FRENTE A 
CONCESSINÁRIA LAND 
ROVER 

 
41940-480 

 
SALVADOR 

SEMUR 10 
RUA DOUTOR OTAVIANO 
PIMENTEL 8 

MATATU DE 
BROTAS DELICATESSE DOCE PÃO 40255-380 SALVADOR 

SEMUR 10 LARGO DO CAMPO GRANDE S/N CAMPO GRANDE 
EM FRENTE AO ED. 2 DE 
JULHO 40080-121 SALVADOR 

SEMUR 20 
RUA DO TIRA CHAPÉU, ED. 
NOSSA SENHORA D'AJUDA 6 CENTRO EM FRENTE A SEFAZ 40020-060 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA  MUNICIPAL 
PROFESSOR ALEXANDRE 
LEAL COSTA - RUA DA 
MANGUEIRA 

 
129 

 
NAZARE 

 
-12.979602, -38.510023 

 
40040400 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL COSME 
DE FARIAS - RUA GALDINO 
FRANKLIM BANDEIRA 

 
59 

 
NAZARE 

 
-12.982063, -38.511665 

 
40040475 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL ABRIGO 
DO SALVADOR - TRAVESSA 
CAMPINAS DE BROTAS 

 
32 

 
CAMPINAS DE 

BROTAS 

 
-12.983040, -38.477092 

 
40275170 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CSU 
COSME DE FARIAS - RUA LUIZ 
ANSELMO 

 
155 

 
LUIS ANSELMO 

 
-12.975945, -38.486753 

 
40260485 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA 
ANGELA      DAS      MERCES    - 
AVENIDA SETE DE SETEMBRO 

 
S/N 

 
DOIS DE JULHO 

 
-12.985415, -38.518924 

 
40060000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL LUIZ 
ANSELMO - RUA LUIZ 
ANSELMO 

 
195 

 
LUIS ANSELMO 

 
-12.975673, -38.486209 

 
40260475 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
PAROQUIAL DE SANTANA - 
LADEIRA DE SANTANA 

 
1 

 
NAZARE 

 
-12.976448, -38.508720 

 
40040460 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JOIR 
BRASILEIRO - RUA DOUTOR 
MARIO CAMPOS 

 
221 

 
BROTAS 

 
-12.984600, -38.474907 

 
40279220 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CLEMILDA ANDRADE - RUA 
ARISTON BERTINO DE 
CARVALHO 

 
S/N 

 
BROTAS 

 
-12.987330, -38.483548 

 
40285360 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL OLGA 
FIGUEIREDO DE AZEVEDO - 
VALE DO MATATU 

 
S/N 

 
MATATU 

 
-12.977180, -38.487944 

 
40255670 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
SEBASTIAO DIAS - RUA 
PINHEIRO VIEGAS 

 
39 

 
DANIEL LISBOA 

 
-12.985181, -38.487749 

 
40283600 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL LELIS 
PIEDADE - RUA COSME DE 
FARIAS 

 
S/N 

COSME DE 
FARIAS 

 
-12.980975, -38.488873 

 
40252005 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
SATURNINO CABRAL - RUA 
ARACATUBA 

 
60 

COSME DE 
FARIAS 

 
-12.981716, -38.485138 

 
40253160 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL JOAO 
LINO - RUA MACIEL DE CIMA 

6 PELOURINHO -12.973003, -38.509161 40026250 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL AMELIA 
RODRIGUES - RUA AMPARO 
DO TORORO 

 
S/N 

 
TORORO 

 
-12.986671, -38.509989 

 
40050100 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
TEREZINHA VAZ DA SILVEIRA 
- LADEIRA DO BALUARTE 

 
10 

 
SANTO ANTONIO 

 
-12.961705, -38.501219 

 
40301385 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CASA DA 
PROVIDENCIA - RUA GOES 
CALMON 

 
59 

 
SAUDE 

 
-12.970590, -38.506039 

 
40045170 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JOAO 
XXIII - RUA ALMIRANTE 
ALVES CAMARA 

 
144 

ENG. VELHO DE 
BROTAS 

 
-12.988581, -38.500490 

 
40243000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA SAO JOSE ANEXA AO 
COLEGIO SANTISSIMO 
SACRAMENTO - AVENIDA 
LEOVIGILDO FILGUEIRAS 

 
167 

 
GARCIA 

 
-12.989807, -38.517689 

 
40100000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
DESPORTIVA SANTA RITA - 
LARGO SANTA RITA 

 
51 

 
MATATU 

 
-12.969463, -38.494911 

 
40255580 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PERMINIO LEITE - RUA 
DEMOCRATA 

 
41 

 
DOIS DE JULHO 

 
-12.981667, -38.518864 

 
40060100 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
MARTAGAO GESTEIRA - RUA 
ALMIRANTE ALVES CAMARA 

 
114 

ENG. VELHO DE 
BROTAS 

 
-12.988349, -38.500842 

 
40243000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
QUITERIA - RUA AGRIPINIANO 
DOREA 

 
S/N 

 
MATATU 

 
-12.977977, -38.499517 

 
40255436 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL VIVALDO 
DA COSTA LIMA - RUA DO 
PASSO,LARGO DO CARMO 57 

 
57 

 
SANTO ANTONIO 

 
-12.969251, -38.507781 

 
40301408 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA DOS ANJOS - AV 
DOM JOAO VI 

 
450 

 
BROTAS 

 
-12.988424, -38.482005 

 
40285000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DR 
FERNANDO  MONTANHA 
PONDE - RUA DO CORTE 
GRANDE 

 
160 

 
RIO VERMELHO 

 
-13.008370, -38.501537 

 
41950260 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SOROR 
JOANA     ANGELICA     -     RUA 
SANTA CLARA DO DESTERRO 

 
33 

 
NAZARE 

 
-12.978016, -38.506620 

 
40040450 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL RUY DE 
LIMA MALTEZ - LADEIRA DOS 
GALES 

 
118 

 
BROTAS 

 
-12.976987, -38.500696 

 
40255010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
LANDULFO ALVES - RUA 
ANTONIO TEIXEIRA DE 
CARVALHO, 

 
25 

 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 

 
-12.988850, -38.504029 

 
40243110 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR ARISTIDES NOVIS 
- ALAMEDA PIATA 

 
132 

CAMPINAS DE 
BROTAS 

 
-12.981313, -38.479036 

 
40275010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JOAO 
PEDRO DOS SANTOS - 
AVENIDA MARIO LEAL 
FERREIRA 

 
36 

 
BROTAS 

 
-12.983091, -38.486623 

 
40285600 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
COMUNITARIA DA HISTARTE - 
RUA MIGUEL GUSTAVO 1A 

 
S/N 

 
BROTAS 

 
-12.989513, -38.484811 

 
40285010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL VIRGEM 
DE LA ALMUDENA - ALAMEDA 
BONS ARES - CANDEAL 

 
211 

 
BROTAS 

 
-12.996392, -38.483344 

 
40296360 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL DRº 
ELIEZER AUDIFACE - RUA 
LUIZ ANSELMO 

 
S/N 

 
LUIS ANSELMO 

 
-12.975656, -38.486886 

 
40260475 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL LUIS 
EDUARDO MAGALHAES - 
AVENIDA MARIO LEAL 
FERREIRA 

 

S/N 

 
COSME DE 

FARIAS 

 

-12.983762, -38.486790 

 

40252390 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL IACY 
VAZ FAGUNDES - AVN 
GENERAL GRACA LESSA 

 
S/N 

 
ACUPE DE 
BROTAS 

 
-12.987468, -38.495741 

 
40290500 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL IEDA 
BARRADAS CARNEIRO - AV 
ANTONIO CARLOS 
MAGALHAES S/N 

 

S/N 

 
PARQUE BELA 

VISTA 

 

-12.983204, -38.467350 

 

40280000 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL NOSSA 
SENHORA DA VITORIA - R 
FLORIDA 

 
134 

 
GRAÇA 

 
-12.996477, -38.525123 

 
40150480 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA 
RITA - RUA HELIO DE 
OLIVEIRA 

 
75 

 
LUIS ANSELMO 

 
-12.976714, -38.483391 

 
40265020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL HILDETE 
LOMANTO - RUA PREDILIANO 
PITTA 

 
1 

 
GARCIA 

 
-12.994171, -38.512079 

 
40100200 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
VISCONDE DE CAIRU DE 
BROTAS - RUA FREDERICO 
COSTA 

 
73 

 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 

 
-12.980994, -38.500687 

 
40243045 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CARMELITANA 25 DE AGOSTO 
- RUA LUIZ REGIS PACHECO 

 
860 

 
URUGUAI 

 
-12.935848, -38.493715 

 
40451360 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CONSTANCA MEDEIROS - RUA 
ALVARES DE AZEVEDO 

 
101 

 
BONFIM 

 
-12.925184, -38.504536 

 
40415325 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SIMOES 
FILHO - RUA ENGENHEIRO 
FERNANDO BAGGI 

 
S/N 

 
RIBEIRA 

 
-12.919257, -38.497125 

 
40420080 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
HENRIQUETA MACHADO - 
RUA SANTOS TITARA 

 
133 

 
MASSARANDUBA 

 
-12.925914, -38.501897 

 
40435480 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
HILBERTO SILVA - 1ª 
TRAVESSA SAO DOMINGOS 

 
126 

 
CALCADA 

 
-12.943974, -38.495856 

 
40411200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO     -     AVENIDA    SAO 
ROQUE 

 
17 

 
URUGUAI 

 
-12.934363, -38.492494 

 
40450355 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
SOCIEDADE 6 DE JANEIRO - 
RUA SEIS DE JANEIRO 

 
65 

 
URUGUAI 

 
-12.933401, -38.495492 

 
40450260 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
TIRADENTES - RUA JARDIM 
CASTRO ALVES 

 
S/N 

VILA RUI 
BARBOSA 

 
-12.930245, -38.503935 

 
40430275 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
BARONESA DE SAUIPE - 
LARGO DO PAPAGAIO 

 
77 

 
RIBEIRA 

 
-12.923217, -38.502991 

 
40421630 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR FREIRE FILHO - 
LARGO DO BONFIM 

 
180 

 
BONFIM 

 
-12.924373, -38.509132 

 
40415430 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
SOCIEDADE TOME DE SOUZA - 
RUA LUIZ REGIS PACHECO 

 
480 

 
URUGUAI 

 
-12.938673, -38.495719 

 
40451360 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ALMERINDA COSTA - RUA 
VICENTE DA SILVA ALVES 

 
92 

 
URUGUAI 

 
-12.937570, -38.499765 

 
40450670 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL MELVIN 
JONES - RUA JAIME COELHO 

60 MASSARANDUBA -12.924239, -38.498599 40435365 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL GERALDO 
TAVARES - RUA ANTONIO 
FRANCISCO BRANDAO 

 
7 

 
ROMA 

 
-12.933689, -38.504306 

 
40444020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL UNIAO 
COMUNITARIA - RUA DA 
COMUNIDADE 

 
54 

VILA RUI 
BARBOSA 

 
-12.930632, -38.497191 

 
40430255 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PRIMEIRO DE MAIO - RUA 
SANTA CLARA 

 
164 

 
MASSARANDUBA 

 
-12.924312, -38.494242 

 
40435280 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA 
BARBARA - RUA ALTO DA 
BELA VISTA 

 
255 

VILA RUI 
BARBOSA 

 
-12.930821, -38.495952 

 
40430450 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CENTRO 
SOCIAL MANGUEIRA - 
TRAVESSA RUBEM AMORIM, 

 
111 

 
MASSARANDUBA 

 
-12.924719, -38.498976 

 
40420000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CARMELITANA DO MENINO 
JESUS - PRACA COMANDANTE 
ELIZIARIO BARBOSA 

 
132 

 
URUGUAI 

 
-12.936419, -38.493225 

 
40450170 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL DR 
AUGUSTO LOPES PONTES - 
AVENIDA LUIZ TARQUINIO 

 
596 

 
BOA VIAGEM 

 
-12.932331, -38.510662 

 
40414120 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ELOYNA 
BARRADAS - RUA ARAUA 

63 RIBEIRA -12.919462, -38.494286 40421030 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL ARLETE 
MAGALHAES - RUA ANTONIO 
FRANCISCO BRANDAO 

 
16 

 
ROMA 

 
-12.933569, -38.504100 

 
40444020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
ELOYNA BARRADAS - RUA 
CLOVIS DE ALMEIDA MAIA 

 
317 

 
RIBEIRA 

 
-12.918940, -38.493944 

 
40421080 

 
SALVADOR 
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SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL MARIA 
DA CONCEICAO COSTA - RUA 
REZENDE COSTA SN VILA RUI 
BARBOSA 

 

S/N 

 
VILA RUI 
BARBOSA 

 

-12.929883, -38.495148 

 

40430000 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL NOSSA 
SENHORA DAS GRACAS - RUA 
POLYDORO BITTENCOURT 

 
S/N 

 
BONFIM 

 
-12.929968, -38.510678 

 
40415370 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA MARIA JOSE DE 
PAULA MOREIRA - RUA 
ANIBAL DA SILVA GARCIA 

 
50 

 
RIBEIRA 

 
-12.918007, -38.494985 

 
40421020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO 
AMORIM - LARGO DO 
PAPAGAIO 

 
S/N 

 
RIBEIRA 

 
-12.923308, -38.502920 

 
40421630 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 
CARLOS MAGALHAES - RUA 
ESPERANTO 

 
7 

 
SAO CAETANO 

 
-12.934922, -38.476105 

 
40391232 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ASSISTENCIA SOCIAL SAO 
JOSE - RUA PROMOTOR 
RAPOLD FILHO 

 
446 

 
SAO CAETANO 

 
-12.928864, -38.479939 

 
40390265 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BATISTA 
DE SAO CAETANO - RUA 
ARISTOTELES GOES 

 
S/N 

 
SAO CAETANO 

 
-12.933390, -38.480367 

 
40390070 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CASA 
DA CRIANCA DO BOM JUA - 
RUA 12 DE SETEMBRO 

 
S/N 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.939974, -38.474116 

 
40353350 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL AMAI 
PRO - TRAVESSA MARCIA 
NEIVA 

 
42 

CAMPINAS DE 
PIRAJÁ 

 
-12.925065, -38.472727 

 
41275198 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
COMUNITARIA DO BOM JUA - 
RUA DO BOM JUA 

 
S/N 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.941015, -38.473469 

 
40353160 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CONSUL 
SCHINDLER - RUA 
ESPERANTO 

 
82 

 
SAO CAETANO 

 
-12.933345, -38.475863 

 
40391232 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL FONTE 
DO CAPIM - 1ª TRAVESSA 
LIDIO DOS SANTOS 

 
83 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.941743, -38.483044 

 
40355020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL HELENA 
MAGALHAES - RUA 8 DE 
DEZEMBRO 

 
104 

BOA VISTA DE 
SAO CAETANO 

 
-12.925480, -38.477225 

 
40387120 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
MARECHAL RONDON - PRACA 
MARECHAL RONDON 

 
S/N 

MARECHAL 
RONDON 

 
-12.914909, -38.470650 

 
41285100 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL XAVIER 
MARQUES - RUA DO BOM JUA 

 
782 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.940470, -38.474523 

 
40353160 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA 
GRANDE - PRACA PRAZERES 
CALMON 

 
90 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.943550, -38.473658 

 
40353335 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR ANTONIO 
CARVALHO GUEDES - RUA DA 
GLORIA 

 
143 

 
CAPELINHA 

 
-12.930251, -38.484006 

 
40760500 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BATISTA 
DE SAN MARTIM - AVENIDA 
GENERAL SAN MARTIN 

 
2160 

 
ALTO DO PERU 

 
-12.939626, -38.488154 

 
40349025 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BELA 
VISTA DO LOBATO - RUA BEIJA 
FLOR 

 
112 

 
LOBATO 

 
-12.906831, -38.471819 

 
40484585 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CAMPINAS DE PIRAJA - 
ESTRADA CAMPINAS PIRAJA 

 
2761 

CAMPINAS DE 
PIRAJÁ 

 
-12.919527, -38.468955 

 
41270000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
COMUNITARIA  REGINA 
STUKENBORG - 3ª TRAVESSA 
DA RUA BOA VISTA 

 
S/N 

 
MARECHAL 

RONDON 

 
-12.914089, -38.471770 

 
41280600 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CONEGO 
EMILIO LOBO - RUA 
ENGENHEIRO AUSTRICLIANO, 
173 

 
26 

 
SAO CAETANO 

 
-12.938440, -38.490116 

 
40391204 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ASSISTENCIAL  NOSSA 
SENHORA DE GUADALUPE - 
TRAVESSA DO ORIENTE 

 
79 

 
ALTO DO PERU 

 
-12.938272, -38.485340 

 
40349365 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ENG 
CARLOS BATALHA - RUA 22 
DE MARCO 

 
22 

BOA VISTA DE 
SAO CAETANO 

 
-12.923806, -38.478464 

 
40387320 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ENGENHEIRO GILBERTO 
PIRES      MARINHO      -     RUA 
TRANQUILINO MENDES 

 
364 

 
LOBATO 

 
-12.919066, -38.476116 

 
40480100 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
EDUCADOR PAULO FREIRE - 
TRAVESSA RIO BRANCO 

 
152 

ARRAIAL DO 
RETIRO 

 
-12.945336, -38.468311 

 
41204045 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA MARIA DE 
LOURDES SANTANA ALVES - 
RUA PADRE ANTONIO VIEIRA 

 
176 

 
CAPELINHA 

 
-12.926825, -38.482698 

 
40393000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR GUEDES - RUA 
GERSON DE CARVALHO 

 
70 

 
SAO CAETANO 

 
-12.934227, -38.480645 

 
40390040 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA 
FELIZ - RUA VARSOVIA 

 
269 

GRANJAS RURAIS 
PRESIDENTE 

VARGAS 

 
-12.924226, -38.461868 

 
41230025 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BARBOSA 
RODRIGUES - TRAVESSA 
VITAN S/N 

 
S/N 

 
SAO CAETANO 

 
-12.930288, -38.475057 

 
40395200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
AUSTRICLIANO DE CARVALHO 
- RUA CANDINHO FERNANDES 

 
49 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.943210, -38.481843 

 
40355600 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE 
NORBERTO - RUA PADRE 
NOBERTO RODRIGUES 

 
127 

ALTO DO 
CABRITO 

 
-12.915244, -38.478491 

 
40485770 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCO MANGABEIRA - 
AVENIDA NESTOR DUARTE 

 
833 

 
SAO CAETANO 

 
-12.933327, -38.483049 

 
40391200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL FILHOS 
DE SALOMAO - EST VELHA DE 
CAMPINAS S/N 

 
S/N 

CAMPINAS DE 
PIRAJÁ 

 
-12.918472, -38.468378 

 
41270000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
JAQUEIRA DO CARNEIRO - 
RUA JAQUEIRA DO CARNEIRO, 

 
576 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.947530, -38.473474 

 
40353000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
ANGELINA ROCHA DE ASSIS - 
R JOAO RODRIGUES MENDES 

 
S/N 

 
LOBATO 

 
-12.919089, -38.476514 

 
40480120 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO  INFANTIL 
LINDAURA ANDRADE 
MENDONCA - RUA DIRETA DO 
CALAFATE, SN 

 

S/N 

 
FAZENDA 

GRANDE DO 
RETIRO 

 

-12.945713, -38.478646 

 

40354100 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL MOSA 
BERBERT - RUA PADRE 
ANTONIO VIEIRA, SN 

 
S/N 

 
CAPELINHA 

 
-12.929743, -38.484809 

 
40393020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL TEREZA 
HELENA MATA PIRES - RUA 
DO CAJU 

 
S/N 

 
ALTO DO 
CABRITO 

 
-12.908639, -38.477916 

 
40484440 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DO 
CALAFATE - RUA DIRETA DO 
CALAFATE 

 
151 - E 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.945226, -38.478887 

 
40354100 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 15 DE 
OUTUBRO - RUA DO HORTO 

 
29 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.946662, -38.479521 

 
40354180 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ABRIGO 
FILHOS DO POVO - ESTRADA 
DA LIBERDADE 

 
S/N 

 
LIBERDADE 

 
-12.946035, -38.490391 

 
40375016 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL GISELIA 
PALMA - RUA FRANCELINO DE 
ANDRADE 

 
67 

 
LIBERDADE 

 
-12.948578, -38.492192 

 
40325720 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DR 
MARCOS VINICIUS VILACA - 
VILA ANTONIO BALBINO 

 
78 

 
IAPI 

 
-12.957499, -38.481635 

 
40330695 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL DOM 
BOSCO I - RUA PROFESSOR 
SOEIRO 

 
15 

 
PAU MIUDO 

 
-12.959754, -38.483942 

 
40310300 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DA 
CIDADE NOVA - RUA 
WANDERLEI ALMEIDA 

 
115 

 
CIDADE NOVA 

 
-12.963050, -38.484322 

 
40313710 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PERO 
VAZ VELHO - RUA PERO VAZ 
VELHO 

 
212 

 
PERO VAZ 

 
-12.952704, -38.490142 

 
40335600 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PIRAJA 
DA SILVA - ESTRADA DA 
LIBERDADE, 357 

 
357 

 
LIBERDADE 

 
-12.952543, -38.499645 

 
40375016 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ADALGISA SOUZA PINTO - RUA 
GASPAR DE LEMOS 

 
127 

 
LIBERDADE 

 
-12.951112, -38.493751 

 
40325610 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ZACARIAS BOA MORTE - 
AVENIDA PEIXE 

 
153 

 
PERO VAZ 

 
-12.954239, -38.489575 

 
40335611 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA DE NAZARE - RUA 
DO QUEIMADO 

 
17 

 
LIBERDADE 

 
-12.955597, -38.497559 

 
40325260 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
FLORENCIO - R SAO 
LOURENCO 

 
36 

 
LIBERDADE 

 
-12.940603, -38.491023 

 
40370190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MAJOR 
ELOI MAGALHAES - R FREITAS 
HENRIQUE 

 
409 

BAIXA DE 
QUINTAS 

 
-12.961427, -38.493199 

 
40320165 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BARAO 
DO RIO BRANCO - RUA VITOR 
SERRA 

 
43 

 
PERO VAZ 

 
-12.954081, -38.487043 

 
40340290 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JOSAFA 
CARLOS BORGES - RUA NEVES 
DA ROCHA 

 
39 

 
CAIXA D AGUA 

 
-12.955691, -38.493818 

 
40320530 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
MINISTRO SIMOES FILHO - 
AVENIDA SANTO ANTONIO 

 
S/N 

 
PERO VAZ 

 
-12.943756, -38.489481 

 
40370300 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
JUDAS TADEU - RUA MARQUES 
DE MARICA 

 
100 

 
PAU MIUDO 

 
-12.960003, -38.484082 

 
40310000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL 
DA SILVA - RUA CONDE DE 
PORTO ALEGRE 

 
S/N 

 
IAPI 

 
-12.953955, -38.479203 

 
40330201 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL VILA 
VICENTINA - ESTRADA DA 
LIBERDADE, 14 

 
7 

 
LIBERDADE 

 
-12.954886, -38.499580 

 
40325220 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JULIETA 
VIANA - AVENIDA BARROS 
REIS 

 
257 

 
PAU MIUDO 

 
-12.966879, -38.480128 

 
40310010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
HOSANNAH   DE   OLIVEIRA   - 
PCA CONS JOAO ALFREDO, S/N 

 
S/N 

 
PAU MIUDO 

 
-12.958234, -38.487392 

 
40320350 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL JOSE 
ADEODATO DE SOUZA FILHO - 
RUA DOS PIRINEUS, SN 

 
S/N 

 
PAU MIUDO 

 
-12.961451, -38.481761 

 
40310230 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL JOSE DA 
SILVA TAVARES - RUA LIMITE, 
SN 

 
S/N 

 
IAPI 

 
-12.953706, -38.479146 

 
40330515 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA  SUZANA 
IMBASSAHY - RUA ROCHA 
LEAL 

 
S/N 

 
BARBALHO 

 
-12.966715, -38.499214 

 
40301240 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
EPIFANIA SILVA - RUA 
ELMANO SILVEIRA CASTRO 

 
528 

 
IAPI 

 
-12.958476, -38.479863 

 
40323215 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL DA 
SANTA MONICA - RUA 
DOUTOR ARLINDO TELES 

 
13 

 
SANTA MONICA 

 
-12.953776, -38.484844 

 
40342610 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ARTUR 
DE SALES - RUA ANTONIO 
CARLOS MAGALHAES 

 
393 

 
SANTA CRUZ 

 
-13.002060, -38.477741 

 
41927235 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA  ANITA 
BARBUDA - RUA SAO 
POLICARPO 

 
S/N 

 
NORDESTE 

 
-13.005031, -38.470370 

 
41906040 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CIDADE 
DE JEQUIE - AVENIDA 
CARDEAL DA SILVA 

 
152 

 
FEDERACAO 

 
-13.000711, -38.502023 

 
40231250 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL DE 
AMARALINA - RUA MESTRE 
BIMBA 

 
05 A 

 
NORDESTE 

 
-13.012219, -38.479627 

 
41905750 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL VALE DAS 
PEDRINHAS - TRAVESSA 
NOSSA SENHORA DE FATIMA 

 
99 

ALTO DAS 
POMBAS 

 
-13.005878, -38.482905 

 
40226615 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL HERCILIA 
MOREIRA - RUA MONTE 
CONSELHO 

 
121 

 
RIO VERMELHO 

 
-13.014850, -38.487730 

 
41940370 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL MADRE 
JUDITE - LADEIRA DA FAVELA 

S/N FEDERACAO -12.992274, -38.504103 40230850 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
OSWALDO DA GAMA ALVES - 
RUA WALDOMIRO LUIZ DE 
SOUZA 

 
23 

 
FEDERACAO 

 
-12.993730, -38.501063 

 
40231070 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ENGENHO VELHO DA 
FEDERACAO - 1ª TRAVESSA 
NEIDE 

 
27 

 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 

 
-13.001650, -38.495751 

 
40220235 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SANTO 
ANDRE - RUA VINTE E SEIS DE 
ABRIL 

 
133 

 
SANTA CRUZ 

 
-13.007308, -38.473817 

 
41925080 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO 
BATISTA - AVENIDA VASCO DA 
GAMA 

 
265 

ENG. VELHO DE 
BROTAS 

 
-12.991813, -38.502181 

 
40221500 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
TEODORO SAMPAIO - RUA 
DOUTOR  ARMANDO 
COLAVOLPE 

 
106 

 
SANTA CRUZ 

 
-13.003313, -38.475920 

 
41925025 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
TERTULIANO DE GOES - RUA 
TEIXEIRA MENDES 

 
S/N 

 
ALTO DAS 
POMBAS 

 
-13.002082, -38.514657 

 
40226590 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA  MUNICIPAL 
CONJUNTO ASSISTENCIAL 
NOSSA SENHORA DE FATIMA - 
RUA TEIXEIRA MENDES 

 
S/N 

 
ALTO DAS 
POMBAS 

 
-13.001941, -38.514595 

 
40226590 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL SAO 
GONCALO - AVENIDA 
CARDEAL DA SILVA 

 
892 

 
FEDERACAO 

 
-13.002025, -38.501480 

 
41950495 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO 
CRUZ - RUA DO MEIO 

13 RIO VERMELHO -13.012973, -38.487499 41940426 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BATISTA 
VASCO DA GAMA - RUA 
DINORA 

 
44 

ENG. VELHO DE 
BROTAS 

 
-12.997937, -38.497083 

 
40220440 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CASA DA 
AMIZADE - RUA QUINTINO DE 
CARVALHO 

 
277 

 
ONDINA 

 
-13.002782, -38.518226 

 
40155280 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
PEDRO NOLASCO - RUA 
DOUTOR BENJAMIN 
GONCALVES 

 
248 

 
SANTA CRUZ 

 
-13.004148, -38.472487 

 
41905125 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL CRISTO E 
VIDA - TRAVESSA SAO BENTO 

93 RIO VERMELHO -13.002280, -38.481448 41211700 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
SENHORA SANTANA - RUA 
CONSELHEIRO PEDRO LUIZ 

 
141 

 
RIO VERMELHO 

 
-13.009938, -38.491746 

 
41950610 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
DOMINGOS SAVIO - RUA 
JARDIM BOTANICO 

 
S/N 

 
ONDINA 

 
-13.006337, -38.503284 

 
40170700 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
COMUNITARIA  CRISTO 
REDENTOR - RUA DOUTOR 
ANTONIO CAVALCANTE 

 
19 

 
SANTA CRUZ 

 
-13.005187, -38.480721 

 
41915810 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CENTRO 
SOCIAL NEUSA NERY - RUA 
CATARGO 

 
44 

 
SANTA CRUZ 

 
-13.008582, -38.483785 

 
41950140 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE 
JOSE DE ANCHIETA - R 
HENRIQUETA MARTINS 
CATARINO 

 
S/N 

 
FEDERACAO 

 
-13.001271, -38.499835 

 
40230101 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ANA 
NERY - AVENIDA OCEANICA 

5 RIO VERMELHO -13.010964, -38.500033 41950000 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA 
TEREZINHA DO CHAME 
CHAME - LADEIRA DO 
BALUARTE 

 
2 A 

 
SANTO ANTONIO 

 
-13.005514, -38.522951 

 
40301385 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR ANTONIO 
CARLOS      ONOFRE      -    RUA 
CAETANO MOURA 

 
24 

 
FEDERACAO 

 
-12.997994, -38.512406 

 
40210340 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
AMALIA PAIVA - RUA DOUTOR 
EDGARD BARROS, 

 
40 

 
NORDESTE 

 
-13.011572, -38.473740 

 
41900420 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL IACY VAZ 
FAGUNDES - RUA SERGIO DE 
CARVALHO 

 
128-E 

ENG. VELHO DE 
BROTAS 

 
-12.999107, -38.498431 

 
40230680 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JOSE 
CALAZANS BRANDAO DA 
SILVA - R FUTURO, DO 

 
S/N 

 
SANTA CRUZ 

 
-13.000267, -38.476475 

 
41925490 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA 
TORRES - BECO DA CULTURA 

221 AMARALINA -13.005670, -38.468394 41900055 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL DALIA 
DE MENEZES - RUA SAO JOSE 
DO NORDESTE 

 
S/N 

 
NORDESTE 

 
-13.003284, -38.472660 

 
41905185 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL NOVA 
ESPERANCA - RUA MIGUEL 
LEMOS 

 
1 

 
FEDERACAO 

 
-12.996529, -38.511234 

 
40230650 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL PIO 
BITTENCOURT - RUA 
ENGENHEIRO JAIME 
ZAVERUCHA SN 

 

S/N 

 

FEDERACAO 

 

-12.996793, -38.503063 

 

40230320 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
CALABAR - RUA MARIA PINHO 
SN 

 
S/N 

 
ALTO DAS 
POMBAS 

 
-13.001017, -38.515701 

 
40226565 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SENADOR 
ANTONIO CARLOS 
MAGALHAES - AVENIDA 
GENERAL GRACA LESSA 

 
S/N 

 
ACUPE DE 
BROTAS 

 
-12.994613, -38.496325 

 
40290500 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
HOSPITALAR E DOMICILIAR 
IRMA DULCE - AVENIDA 
AMARALINA 

 
119 

 
AMARALINA 

 
-13.013835, -38.476866 

 
41900020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL AGNELO 
DE BRITO - RUA MANOEL 
ALMEIDA PACHECO 

 
76 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.978235, -38.432729 

 
41706050 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO  INFANTIL 
ASSOCIACAO   CRISTA 
FEMININA - RUA DA 
TRANQUILIDADE 

 

229 

 

BOCA DO RIO 

 

-12.981998, -38.433542 

 

41705200 

 

SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL DE 
PITUACU - RUA JOAO PAULO II 

S/N PITUACU -12.967807, -38.415145 41741140 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CIDADE 
VITORIA DA CONQUISTA - RUA 
FERNANDO TORRES 

 
1 

 
ITAPUÃ 

 
-12.942172, -38.365846 

 
41635470 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL UNIAO 
CARIDADE E ABRIGO - RUA 
HEITOR DIAS 

 
2 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.978220, -38.429329 

 
41710745 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CIEP - ENGº LEONEL DE 
MOURA BRIZOLA - ESCOLA 
MUNICIPAL PIRATINI - RUA 
MARIO BESTETTI 

 
25 

 
PITUACU 

 
-12.967984, -38.419579 

 
41741190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
BRIGADEIRO EDUARDO 
GOMES    -    RUA    LAURO   DE 
FREITAS 

 
1 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.911001, -38.351267 

 
41500190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MANUEL 
LISBOA - RUA ANTONINO 
CASAES 

 
199 

 
ITAPUÃ 

 
-12.947937, -38.369831 

 
41610000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL LAGOA 
DO ABAETE - TRAVESSA 
PAULO AFONSO BAQUEIRO 

 
17 

NOVA BRASILIA 
DE ITAPUA 

 
-12.940468, -38.357620 

 
41611230 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE SAO 
CRISTOVAO - RUA POCO 
VERDE 

 
S/N 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.913619, -38.347980 

 
41510510 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CSU DE 
MUSSURUNGA - RUA JOSE 
BISPO DOS SANTOS 

 
138 

 
MUSSURUNGA I 

 
-12.917192, -38.366226 

 
41490272 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PE 
MANUEL CORREIA DE SOUZA - 
RUA AMERICA DOURADA 

 
121 

 
MUSSURUNGA I 

 
-12.914816, -38.365955 

 
41490201 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE 
UGO MEREGALLI - RUA DOM 
IVO LORSCHEITER 

 
127 

 
NOVA BRASILIA 

 
-12.944771, -38.377138 

 
41351275 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL BARBOSA 
ROMEO - RUA SAO PAULO 

145 SÃO CRISTÓVÃO -12.919025, -38.405896 41500110 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL NOVA DO 
BAIRRO DA PAZ - TRAVESSA 
BELA VISTA DA PAZ 

 
290 

 
BAIRRO DA PAZ 

 
-12.912023, -38.349130 

 
41515334 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL RECANTO 
DOS COQUEIROS - PRACA JOEL 
KARATE 

 
21 

 
PITUACU 

 
-12.926074, -38.376980 

 
41740670 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL IRMA 
SHEILA - RUA CANAMBI 

 
60 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.969846, -38.419476 

 
41710720 

 
SALVADOR 

 
 

SMED 

 
 

2 

ESCOLA MUNICIPAL DO 
PARQUE SAO CRISTOVAO 
PROFESSOR JOAO 
FERNANDES DA CUNHA - RUA 
DOUTOR ALVARO PONTES 
BAHIA 

 
 

157 

 
 

SÃO CRISTÓVÃO 

 
 

-12.978782, -38.438705 

 
 

41510229 

 
 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA 
ESPERANCA PROFESSOR ARX 
TOURINHO - RUA CASTRO 
ALVES 

 
8 

 
CEASA 

 
-12.909096, -38.366499 

 
41402400 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
RAYMUNDO LEMOS DE 
SANTANA         -        TRAVESSA 
SENHOR DO BONFIM DE CIMA 

 
229 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.833000, -38.376108 

 
41510010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JUIZ 
OSCAR MESQUITA - RUA POCO 
VERDE 

 
162 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.900713, -38.365248 

 
41510510 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL TERESA 
CRISTINA - RUA DEPUTADO 
PAULO JACKSON, 580 

 
S/N 

 
PIATÃ 

 
-12.914182, -38.348069 

 
41650010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JULIETA 
CALMON - RUA JAIME 
LOUREIRO 

 
S/N 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.945510, -38.380292 

 
41710600 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PEDRO 
VELOSO GORDILHO - 
AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO 

 
S/N 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.974983, -38.425761 

 
41510010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO 
GORDILHO - R SANTO 
AGOSTINHO 

 
231 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.910968, -38.354792 

 
41500450 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL LAURA 
SALES DE ALMEIDA - RUA 
ESPERANCA DO VILA VERDE 

 
S/N 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.913153, -38.357872 

 
41510197 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS 
MURION - RUA BARRETO 
PEDROSO 

 
295 

 
PITUACU 

 
-12.912990, -38.378556 

 
41741030 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
JOAQUIM SANTOS - RUA JOSE 
FELIPE VENIQUE 

 
20 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.970351, -38.414472 

 
41705320 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA DA PAZ - RUA 
NOSSA SENHORA DA PAZ 

 
301 

 
BAIRRO DA PAZ 

 
-12.977718, -38.433077 

 
41515060 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DORIVAL 
CAYMMI - RUA REINALDO 
CALIXTO 

 
25 

NOVA BRASILIA 
DE ITAPUA 

 
-12.931049, -38.376938 

 
41611145 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CELIA 
NOGUEIRA - RUA PROFESSOR 
PLINIO GARCEZ DE SENA 

 
S/N 

 
MUSSURUNGA I 

 
-12.939516, -38.359716 

 
41490340 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE 
CONFA - RUA 
DESEMBARGADOR MANOEL 
PEREIRA 

 
S/N 

 
COSTA AZUL 

 
-12.917117, -38.364577 

 
41760150 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
METODISTA SUSANA WESLEY 
- RUA LUIZA MARRIN 

 
3492 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.992126, -38.444576 

 
41705010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MALE 
DEBALE - PARQUE 
METROPOLITANO DO ABAETE 

 
S/N 

 
ITAPUÃ 

 
-12.982979, -38.435968 

 
41610125 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ALLAN 
KARDEC - RUA LIMA BORGES 

S/N PATAMARES -12.961326, -38.406495 41681005 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL ALMIR 
OLIVEIRA - RUA NELSON 
ANTONIO DAIHA 

 
S/N 

 
MUSSURUNGA I 

 
-12.917420, -38.365796 

 
41490550 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
GEORGIA MARIA BARRADAS 
CARNEIRO - R VINTE E OITO 
DE JANEIRO 

 

S/N 

 
ALTO 

COQUEIRINHO 

 

-12.937584, -38.372671 

 

41615310 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL JOSE 
MARIA DE MAGALHAES NETO 
- AV NETUNO 

 
S/N 

 
PITUACU 

 
-12.967493, -38.417662 

 
41740450 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL UNIAO 
DA BOCA DO RIO - RUA JAIME 
SAPOLNIK 

 
S/N 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.973626, -38.433483 

 
41710880 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL YVES DE 
ROUSSAN - R JARDIM CAMPO 
VERDE 

 
S/N 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.829590, -38.371545 

 
41210220 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL LUIZA 
MAHIM - RUA SIMON BOLIVAR 

471 ARMACAO -12.985314, -38.437482 41750230 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CASTRO 
ALVES - AVENIDA JORGE 
AMADO 

 
100 

 
BOCA DO RIO 

 
-12.970321, -38.422013 

 
41705000 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO PARQUE 
SAO CRISTOVAO - RUA 
DOUTOR ALVARO PONTES 
BAHIA 

 

S/N 

 

SÃO CRISTÓVÃO 

 

-12.908955, -38.366997 

 

41510229 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CENTRO 
COMUNITARIO FREI 
LEONIDAS MENEZES - RUA 
SAO DOMINGOS 

 
43 

 
PERNAMBUES 

 
-12.973049, -38.454253 

 
41110610 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO 
DA CACHOEIRINHA NELSON 
MALEIRO - ESTRADA DA 
CACHOEIRINHA 

 
S/N 

 
CABULA VI 

 
-12.954214, -38.437683 

 
41181057 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CSU DE 
PERNAMBUES - RUA THOMAZ 
GONZAGA 

 
955 

 
PERNAMBUES 

 
-12.965289, -38.464399 

 
41100000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
EPAMINONDAS BERBERT 
CASTRO - AVENIDA HILDA 

 
5 

 
PERNAMBUES 

 
-12.971366, -38.461385 

 
41110200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
PERNAMBUES - AVENIDA SAO 
PAULO 

 
S/N 

 
PERNAMBUES 

 
-12.973354, -38.454936 

 
41100305 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL HILDETE 
BAHIA DE SOUZA - R 
BOTUPORA 

 
S/N 

 
PERNAMBUES 

 
-12.968815, -38.463173 

 
41100060 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MADRE 
HELENA IRMAOS KENNEDY - 
2ª TRAVESSA DA VENTOSA 

 
19 

 
PERNAMBUES 

 
-12.96748944, -38.45695755 

 
41120023 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARISA 
BAQUEIRO COSTA - RUA 
REGIA BARRETO 

 
S/N 

 
PERNAMBUES 

 
-12.973338, -38.468017 

 
41100735 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL EUGENIA 
ANNA DOS SANTOS - RUA DE 
SAO GONCALO 

 
567 

 
SAO GONCALO 

 
-12.950388, -38.465307 

 
41185055 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MURILO 
CELESTINO COSTA - RUA 
MILTON GOMES COSTA 

 
195 

 
SAO GONCALO 

 
-12.947527, -38.468693 

 
41190200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
GONCALO DO RETIRO - RUA 
DE SAO GONCALO 

 
630 

 
SAO GONCALO 

 
-12.949680, -38.465203 

 
41185055 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
RISOLETA NEVES - RUA DA 
HORTA 

 
205 

 
PERNAMBUES 

 
-12.973338, -38.467802 

 
41100360 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ACELINO 
MAXIMIANO DA 
ENCARNACAO - RUA FLAVIO 
CAVALCANTE 

 
57 

 
SUSSUARANA 

 
-12.930712, -38.442751 

 
41214490 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ALVARO 
DA FRANCA ROCHA - RUA 
CIDADE DE CANUDOS 

 
189 

 
ENGOMADEIRA 

 
-12.949976, -38.459351 

 
41200115 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CABULA I 
- PRACA MANOEL CLEMENTE 
FERREIRA 

 
90 

 
CABULA 

 
-12.944191, -38.462144 

 
41195215 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL DO BEIRU 
- RUA DIRETA DO ARENOSO 

S/N ARENOSO -12.948379, -38.441154 41211025 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DO 
CALABETAO - RUA CLERISTON 
ANDRADE 

 
S/N 

 
CALABETÃO 

 
-12.931674, -38.468137 

 
41227050 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DA 
ENGOMADEIRA - RUA DA 
ENGOMADEIRA 

 
53 

 
ENGOMADEIRA 

 
-12.950060, -38.460428 

 
41200005 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
CONSTANCA - RUA BENJAMIN 
ABDON 

 
338 

 
MATA ESCURA 

 
-12.938175, -38.461049 

 
41219040 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
MAXIMINIANO  DA 
ENCARNACAO - RUA DIRETA 
DA MATA ESCURA 

 
S/N 

 
MATA ESCURA 

 
-12.933403, -38.459293 

 
41225190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª 
ANFRISIA SANTIAGO - 
ESTRADA DAS BARREIRAS 

 
S/N 

 
CABULA 

 
-12.941898, -38.454492 

 
41195000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL LEOVICIA 
ANDRADE - RUA CLERISTON 
ANDRADE 

 
128 

 
CALABETÃO 

 
-12.931579, -38.468354 

 
41227050 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE - RUA ALBINO 
FERNANDES 

 
S/N 

 
SUSSUARANA 

 
-12.942889, -38.438435 

 
41215770 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CRECHE 
VOVO ZEZINHO - RUA DIRETA 
DO ARENOSO 

 
S/N 

 
ARENOSO 

 
-12.951387, -38.439566 

 
41211025 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE 
NAZARE - RUA YEDA 
BARRADAS CARNEIRO 

 
204 

 
SUSSUARANA 

 
-12.936561, -38.432335 

 
41213135 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR  CARLOS 
FORMIGLI - AVENIDA 
GUANABARA 

 
70 

 
TANCREDO 

NEVES 

 
-12.943946, -38.451928 

 
41207035 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
MIGUEL - RUA DIRETA DO 
CAMPO 

 
1 

 
MATA ESCURA 

 
-12.933327, -38.464626 

 
41225720 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 
EUZEBIO - RUA CRISTIANO 
BUYS 100 

 
100 

 
CABULA 

 
-12.965024, -38.474090 

 
41150600 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL 22 DE 
ABRIL - RUA BAHIA S/N 

TANCREDO 
NEVES -12.946020, -38.447497 41210000 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
DA CONCEICAO SANTIAGO 
IMBASSAHY - RUA ESTRADA 
DAS BARREIRAS 

 
S/N 

 
TANCREDO 

NEVES 

 
-12.940056, -38.451135 

 
41205005 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
FRANCISCO DO NASCIMENTO 
BRITO - ACESSO NASCENTE 
DO SOL 

 
S/N 

 
SUSSUARANA 

 
-12.931133, -38.440499 

 
41214645 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
DEPUTADO GERSINO COELHO 
-   TRAVESSA   FERNANDO  DE 
SAO PAULO 

 
126 

 
DORON 

 
-12.956826, -38.442897 

 
41194117 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ERALDO 
TINOCO MELO - AVENIDA 
ULYSSES GUIMARAES 

 
S/N 

 
SUSSUARANA 

 
-12.934299, -38.447541 

 
41213006 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
COMUNITARIA DE SANTA 
IZABEL - RUA RUBENS 
ZARDIVAL 

 
49 

 
SUSSUARANA 

 
-12.936033, -38.435184 

 
41215000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ 
GONZAGA - RUA 10 DE 
JANEIRO 

 
S/N 

 
PERNAMBUES 

 
-12.966549, -38.463048 

 
41110030 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
FELIPA - ESTRADA DAS 
BARREIRAS 

 
1523 

TANCREDO 
NEVES 

 
-12.941392, -38.453209 

 
41205080 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO  INFANTIL 
ALVARO DA FRANCA ROCHA - 
RUA SILVEIRA MARTINS 

 
S/N 

 
NARANDIBA 

 
-12.958290, -38.454886 

 
41192010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CECY 
ANDRADE - RUA FLAVIO 
CAVALCANTE 

 
S/N 

 
SUSSUARANA 

 
-12.930233, -38.442689 

 
41214490 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL NOSSA 
LUTA - RUA THOMAZ 
GONZAGA SN 

 
150 

 
PERNAMBUES 

 
-12.965658, -38.464278 

 
41100000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM 
SANTO INACIO - PRACA DO 
FINAL DE LINHA DO JARDIM 
SANTO INACIO 

 
S/N 

 
JARDIM SANTO 

INACIO 

 
-12.930183, -38.461573 

 
41231015 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
DOLORES - RUA SAO PAULO 

S/N 
TANCREDO 

NEVES 
-12.941172, -38.443063 41207220 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
GOVERNADOR  ROBERTO 
SANTOS - RUA SILVEIRA 
MARTINS 

 
S/N 

 
CABULA 

 
-12.958003, -38.455002 

 
41200275 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ADROALDO RIBEIRO COSTA - 
RUA NOSSA SENHORA DO 
RESGATE 

 
909 

 
RESGATE 

 
-12.963177, -38.460068 

 
41152000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO MATA 
ESCURA - RUA CARLOS 
BRANDAO DA SILVA 

 
S/N 

 
MATA ESCURA 

 
-12.932597, -38.456834 

 
41219480 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO 
SUSSUARANA - AVENIDA 
ULYSSES GUIMARAES 

 
S/N 

 
SUSSUARANA 

 
-12.934046, -38.439316 

 
41213000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ALLAN 
KARDEC DE PIRAJA - RUA 
MARECHAL DEODORO 

 
S/N 

 
PAU DA LIMA 

 
-12.918354, -38.443963 

 
41235030 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CLERISTON ANDRADE - RUA 
DJALMA SANCHES 

 
106 

 
SAO MARCOS 

 
-12.926382, -38.436490 

 
41253330 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CONSELHEIRO LUIZ ROGERIO 
- RUA PEDRO DOMIENSE DE 
OLIVEIRA 

 
90 

 
CASTELO 
BRANCO 

 
-12.904319, -38.428846 

 
41321615 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL JOSE 
RENATO MONTEIRO LOBATO - 
VIA CASTELO BRANCO 

 
S/N 

 
CASTELO 
BRANCO 

 
-12.902951, -38.428058 

 
41322225 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL D 
ARLETE MAGALHAES - RUA 
VITORINO ALVES MOITINHO 

 
194 

CASTELO 
BRANCO 

 
-12.903367, -38.440621 

 
41320600 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL D ISABEL 
BRANDAO VILELA - RUA DAS 
PAULINAS 

 
311 

 
DOM AVELAR 

 
-12.903533, -38.449116 

 
41315150 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL GENERAL 
LABATUT - RUA OITO DE 
NOVEMBRO 

 
383 

 
PIRAJA 

 
-12.901563, -38.464928 

 
41290200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
CLEMENTE FERREIRA - RUA 
SAO JOSE DE VILA CANARIA 

 
87 

 
VILA CANARIA 

 
-12.913039, -38.443113 

 
41390365 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
DE ABREU - RUA SAO MARCOS 

289 SAO MARCOS -12.925690, -38.438827 41253281 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª 
ALEXANDRINA SANTOS PITA - 
ELISIO MESQUITA 

 
643 

 
PIRAJA 

 
-12.897819, -38.459850 

 
41295360 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
SOCIEDADE FRATERNAL - 
RUA PASTOR JOSE 
GUILHERME DE MORAES 

 
94 

 
PAU DA LIMA 

 
-12.918422, -38.442055 

 
41235015 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO 
MARTINS DAMASCENO - RUA 
ANTONIO MARTINS 
DAMASCENO 

 
117 

 
CASTELO 
BRANCO 

 
-12.905501, -38.426270 

 
41320875 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA 
DE MENEZES - RUA DR ARTUR 
GONZALES 

 
166 

 
PAU DA LIMA 

 
-12.916856, -38.442641 

 
41350320 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE 
JUNHO - RUA SILVIO LEAL 

105 CAJAZEIRAS -12.898138, -38.429948 41336525 SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL JOAO 
FERREIRA - RUA SAO PEDRO 

23 E VILA CANARIA -12.910176, -38.442809 41390000 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JAIME 
VIEIRA LIMA - RUA CELIA 
MARTA 

 
3 

JARDIM 
CAJAZEIRAS 

 
-12.915430, -38.451064 

 
41230330 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ESPERANCA DE VIVER - RUA 
ALOISIO RIBEIRO 

 
326 

CASTELO 
BRANCO 

 
-12.906662, -38.429961 

 
41321050 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE SAO 
MARCOS - AVENIDA SAO 
RAFAEL 

 
2687 

 
SAO MARCOS 

 
-12.928480, -38.435887 

 
41253190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SYD 
PORTO BRANDAO - RUA 
ALCIONE DIAS 

 
6 

 
CANABRAVA 

 
-12.930845, -38.417879 

 
41260085 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA  HILDA 
FORTUNA DE CASTRO - RUA 
,LOTEAMENTO DEMOCRATA 
RUA B 

 

15 

 
CASTELO 
BRANCO 

 

-12.904416, -38.433320 

 

41321820 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CECILIA 
MEIRELES - RUA CECILIA 
MEIRELES 

 
S/N 

CASTELO 
BRANCO 

 
-12.901216, -38.434273 

 
41320675 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL AFRANIO 
PEIXOTO - RUA FELICIA, 
QUADRA C 

 
75 

 
SETE DE ABRIL 

 
-12.910255, -38.425597 

 
41385370 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE PAU 
DA LIMA - RUA DIRETA DE 
SAO MARCOS 

 
36 

 
SAO MARCOS 

 
-12.925089, -38.439920 

 
41253160 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
CASTELO BRANCO - RUA SEIS 
QUADRA 12 3ª ETAPA SETOR 
1 

 
3 

 
CASTELO 
BRANCO 

 
-12.906226, -38.437849 

 
41320310 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DR 
ORLANDO IMBASSAHY - 
AVENIDA SAO RAFAEL 

 
S/N 

 
SAO MARCOS 

 
-12.928263, -38.432464 

 
41253190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL ANIVAL 
RAZONI FIGUEIREDO - R 
PAULINAS, DAS 

 
S/N 

 
DOM AVELAR 

 
-12.903972, -38.450073 

 
41315150 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
EDUARDO FREITAS - CJ 
ANTONIO  CARLOS 
MAGALHAES 

 

S/N 

 

SAO MARCOS 

 

-12.922834, -38.437624 

 

41253260 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL HELCIO 
TRIGUEIRO - RUA FELICIA 

 
7 

 
SETE DE ABRIL 

 
-12.908935, -38.425356 

 
41385740 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL UNIDOS 
DE CASTELO BRANCO - RUA 
DEPUTADO ANGELO 
MAGALHAES 

 

10 

 
CASTELO 
BRANCO 

 

-12.907528, -38.434449 

 

41320545 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ARMANDO CARNEIRO DA 
ROCHA - RUA DIRETA DO 
CRUZEIRO 

 
684 

 
PRAIA GRANDE 

 
-12.874118, -38.470683 

 
40725210 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA 
TEREZINHA - RUA DIRETA DA 
TEREZINHA 

 
S/N 

ALTO DA 
TEREZINHA 

 
-12.883125, -38.477254 

 
40711160 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SENADOR 
ANTONIO CARLOS PEIXOTO 
DE MAGALHAES - RUA 
ROBERTO VEIGA LIMA 

 
465 

 
ESCADA 

 
-12.882317, -38.469569 

 
40715402 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DURVAL 
PINHEIRO - RUA GETULIO 
VARGAS 

 
S/N 

ALTO DA 
TEREZINHA 

 
-12.880158, -38.475167 

 
40711320 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ESTHER 
FELIX DA SILVA - ALAMEDA 
ALMIRANTE MARQUES DE 
LEAO 

 
491 

 
FAZENDA 
COUTOS 

 
-12.848663, -38.459926 

 
40730295 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM 
MAGALHAES - RUA DO 
CURRALINHO 

 
S/N 

 
ITACARANHA 

 
-12.887051, -38.474068 

 
40715190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
FAZENDA COUTOS - ALAMEDA 
ALMIRANTE MARQUES DE 
LEAO 

 
465 

 
FAZENDA 
COUTOS 

 
-12.848077, -38.459094 

 
40730295 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
ITACARANHA MANOEL 
FAUSTINO - RUA JOAO CARMO 
SOUZA 

 
72 

 
ITACARANHA 

 
-12.891442, -38.486447 

 
40713070 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CONEGO 
ORLANDO TELES - AVENIDA 
SAO CARLOS 

 
5 

 
LOBATO 

 
-12.933838, -38.489648 

 
40470740 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PAULO 
MENDES DE AGUIAR - RUA 
LUCILIA PINTO S/N JARDIM 
PRAIA GRANDE 

 
S/N 

 
RIO SENA 

 
-12.882455, -38.471505 

 
40715390 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
GRACILIANO RAMOS - RUA 
FRANCO VELASCO 

 
641 

 
COUTOS 

 
-12.855245, -38.461539 

 
40750294 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
AGRIPINIANO BARROS - RUA 
PEDRO LOPES 

 
122 

 
PRAIA GRANDE 

 
-12.872506, -38.476810 

 
40725110 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SENHOR 
DO BONFIM - RUA 
ESMERALDA 

 
97 

 
PLATAFORMA 

 
-12.890044, -38.477963 

 
40717638 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL DARCY 
RIBEIRO - RUA SALVADOR 

246 
FAZENDA 
COUTOS 

-12.848099, -38.452656 41307400 SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL CORACAO 
DE JESUS - RUA MAMORANA 

617 LOBATO -12.932998, -38.487922 40470076 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA 
LUZIA DO LOBATO - AVENIDA 
AFRANIO PEIXOTO 

 
2148 

 
LOBATO 

 
-12.924036, -38.483722 

 
40470630 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
CONSTANCIA MORAES DE 
CARVALHO - RUA NOVA 
UNIAO 

 
98 

 
LOBATO 

 
-12.913085, -38.480550 

 
40470104 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL TENENTE 
ALMIR - RUA NOVA DA 
ESTACAO 

 
71 

 
LOBATO 

 
-12.921093, -38.481665 

 
40470098 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ANDRE 
REBOUCAS - RUA SA OLIVEIRA 

115 PLATAFORMA -12.904462, -38.485392 40717380 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL GERALDO 
BISPO DOS SANTOS - R JAIME 
VIEIRA LIMA 

 
2 

 
PLATAFORMA 

 
-12.902915, -38.477104 

 
40717170 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DR 
EDUARDO DOTO - RUA PEDRO 
REIS GORDILHO 

 
335 

 
PRAIA GRANDE 

 
-12.871606, -38.477513 

 
40725000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA EUFROSINA 
MIRANDA - RUA ATERRO DO 
JOANES 

 
96 

 
LOBATO 

 
-12.924699, -38.485091 

 
40470690 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
MACHADO DE ASSIS - RUA DOS 
FERROVIARIOS 

 
139 

 
PLATAFORMA 

 
-12.905043, -38.487692 

 
40717430 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL SAO 
BRAZ - R URSULA CATARINO 

36 PLATAFORMA -12.900560, -38.490038 40710680 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL URSULA 
CATARINO - RUA URSULA 
CATARINO 

 
48 

 
PLATAFORMA 

 
-12.899129, -38.489334 

 
40710680 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
DEPUTADO CRISTOVAO 
FERREIRA    -    AV.    AFRANIO 
PEIXOTO 

 
1878 

 
ITACARANHA 

 
-12.885569, -38.483324 

 
40713315 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA    MUNICIPAL  SANTO 
ANTONIO DAS MALVINAS - 
RUA D COLINA DAS MALVINAS 

 
15 

FAZENDA 
COUTOS 

 
-12.847622, -38.461118 

 
40760410 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR ITALO GAUDENZI 
-  CONDOMINIO  MORADA  DA 
LAGOA 

 
S/N 

 
FAZENDA 
COUTOS 

 
-12.852199, -38.456079 

 
41306745 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL MARIO 
ALTENFELDER - RUA ATERRO 
DO JOANES SN 

 
S/N 

 
LOBATO 

 
-12.924859, -38.487268 

 
40470690 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL MUNDO 
FELIZ - R VOLUNTARIOS DA 
PATRIA 

 
S/N 

 
ALTO DO PERU 

 
-12.935654, -38.490404 

 
40470390 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO  INFANTIL 
EDUCAR E VIVER - RUA DA 
PAZ 

 
1 

 
COUTOS 

 
-12.853955, -38.457273 

 
40750274 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA OLGA METTIG - 
VIA BRONZE 

 
S/N 

NOVA BRASÍLIA 
DE VALÉRIA 

 
-12.846753, -38.450738 

 
41307340 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
HENRIQUE DA SILVA 
BARRADAS - R OURICURI 

 
150 

 
ILHA AMARELA 

 
-12.889114, -38.472052 

 
40715250 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL ABDIAS 
NASCIMENTO - VIA BRONZE 
SN CONJUNTO LAGOA DA 
PAIXAO 

 

S/N 

 

VALÉRIA 

 

-12.847222, -38.450689 

 

41307340 

 

SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL PAULO 
BISPO BRAZ - CONJUNTO 
MORADA DA LAGOA RUA 
RETIROLANDIA 

 

S/N 

 
NOVA BRASÍLIA 

DE VALÉRIA 

 

-12.851238, -38.453232 

 

41306715 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL IVONE 
VIEIRA LIMA - RUA JAIME 
VIEIRA LIMA 

 
S/N 

SAO JOAO DO 
CABRITO 

 
-12.904235, -38.478266 

 
40490005 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO ILHA 
AMARELA - RUA CABACEIRAS 

 
S/N 

 
ILHA AMARELA 

 
-12.889956, -38.475086 

 
40715020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE NOVO 
MAROTINHO - RUA SIMONE 
BARRADAS S/N LOTE 24 E 25 

 
S/N 

JARDIM NOVA 
ESPERANCA 

 
-12.915257, -38.425219 

 
41370030 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
CANABRAVA - RUA ARTEMIO 
CASTRO VALENTE 

 
1496 

 
CANABRAVA 

 
-12.923962, -38.421546 

 
41260300 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
COMUNITARIA  DE 
CANABRAVA - RUA ARTEMIO 
CASTRO VALENTE 

 
1252 

 
CANABRAVA 

 
-12.925263, -38.419941 

 
41260300 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ARTE E 
ALEGRIA - 3ª TRAVESSA JOSE 
TEIXEIRA 

 
79 

NOVO 
MAROTINHO 

 
-12.913652, -38.423661 

 
41388105 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CECY 
ANDRADE - ESTRADA DO 
COQUEIRO GRANDE 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.908602, -38.392723 

 
41340050 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DA 
PALESTINA - RUA DA 
PALESTINA 

 
177 

 
PALESTINA 

 
-12.866648, -38.423689 

 
41308025 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL  DE 
CAJAZEIRAS XI - RUA 
JORNALISTA JOSE CURVELLO 

 
419 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.886158, -38.411528 

 
41341530 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCO LEITE - RUA 
CELIKA NOGUEIRA 

 
1214 

 
AGUAS CLARAS 

 
-12.897694, -38.438053 

 
41310200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
ROSA FREIRE - RUA DIRETA 
DA PALESTINA 

 
18 

 
PALESTINA 

 
-12.866812, -38.423788 

 
41308000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA 
GRANDE II MINISTRO CARLOS 
SANTANA - VIA LOCAL C - 
FAZENDA GRANDE II 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.897585, -38.399313 

 
41330010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL OSCAR 
DA PENHA - RUA WALDELOIR 
REGO 

 
551 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.895919, -38.427904 

 
41336020 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA 
ANTONIETA ALFARANO - RUA 
MARIA ANTONIETA 

 
67 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.882356, -38.406260 

 
41330440 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL CSU 
JOAO PAULO I - RUA BOCA DA 
MATA 

 
S/N 

 
VALÉRIA 

 
-12.865937, -38.435437 

 
41300460 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL RECANTO 
DO SOL - CAMINHO SANTA 
RITA DO RECANTO DO SOL 

 
36 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.904959, -38.390366 

 
41345470 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ 
FARIAS - PRAÇA 2 DE JULHO 

70 CAJAZEIRAS -12.888328, -38.404843 41347095 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL IRMA 
DULCE - RUA DA 
INDEPENDENCIA 

 
62 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.888551, -38.427794 

 
41337190 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
FRANCISCO XAVIER - RUA SAO 
FRANCISCO XAVIER 

 
29 

GRANJAS RURAIS 
PRESIDENTE 

VARGAS 

 
-12.915840, -38.459315 

 
41230140 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL IRACI 
FRAGA - RUA IRACI FRAGA 

127 AGUAS CLARAS -12.894369, -38.441375 41311312 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JANDIRA 
DANTAS COSTA - RUA 
GERALDINA FERNANDES 

 
95 

 
PALESTINA 

 
-12.859461, -38.421248 

 
41308063 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR MILTON SANTOS 
- RUA JARDIM TERRA NOVA 

 
99 

 
VALÉRIA 

 
-12.870431, -38.43507 

 
41305410 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
DAMIAO - RUA JACOB DE 
CARVALHO QUADRA 22 LOTE 
17 

 
710 

 
AGUAS CLARAS 

 
-12.894704, -38.434050 

 
41310320 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA  ELISA 
SALDANHA - PRACA REGINA 
GUIMARAES 

 
252 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.903512, -38.394781 

 
41343300 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO 
PEREIRA DE SOUZA - RUA SAO 
JOSE 

 
171 

 
NOVA BRASILIA 

 
-12.916250, -38.410661 

 
41350160 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL IRMA 
ELISA MARIA - RUA DIVALDO 
PEREIRA FRANCO 

 
148 

 
NOVA BRASILIA 

 
-12.917541, -38.413367 

 
41350225 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DRA 
MARIA DO CARMO VILACA - 
RUA DOUTOR JORGE COSTA 
ANDRADE 

 
S/N 

 
AGUAS CLARAS 

 
-12.889972, -38.437604 

 
41310070 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CRISTO 
REI - VIA COLETORA B - 
CAJAZEIRAS 

 
1528 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.892569, -38.393687 

 
41347000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ULYSSES 
GUIMARAES - RUA OSWALDO 
SA MENEZES 

 
234 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.892334, -38.407529 

 
41339200 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR  AFONSO 
TEMPORAL - RUA JOSE 
GUIMARAES 

 
S/N 

 
VALÉRIA 

 
-12.867508, -38.431426 

 
41300220 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR RICARDO 
PEREIRA - RUA DIRETA DA 
MANGABEIRA 

 
184 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.901513, -38.413795 

 
41338710 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA APARECIDA - 
ESTRADA DE NOVA BRASILIA 

 
814 

 
VALÉRIA 

 
-12.852210, -38.440771 

 
41300480 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BATISTA 
DE VALERIA - RUA ANTONIO 
DA CRUZ PEREIRA 

 
54 

 
VALÉRIA 

 
-12.872764, -38.436131 

 
41300050 

 
SALVADOR 

 
 

SMED 

 
 

2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR MANOEL DE 
ALMEIDA CRUZ - CONJUNTO 
CAJAZEIRAS XI, RUA DOUTOR 
MOISES SCHIPER, RUA E, 
QUADRA F, S/N 

 
 

S/N 

 
 

CAJAZEIRAS 

 
 

-12.885289, -38.415913 

 
 

41330030 

 
 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
FRANCISCO DE ASSIS - RUA DO 
TUCANO 

 
S/N 

 
VALÉRIA 

 
-12.862688, -38.439905 

 
41505195 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª 
IRENE DA SILVA COSTA 
SANTOS - RUA SIMONE 
BARRADAS 

 
S/N 

 
JARDIM NOVA 
ESPERANCA 

 
-12.919266, -38.421502 

 
41370030 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA  SONIA 
CAVALCANTI - CONJUNTO 
CAJAZEIRAS VIII, SETOR D, 
CAMINHO 13 

 

1 

 

CAJAZEIRAS 

 

-12.901929, -38.420643 

 

41330020 

 

SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
EDIVALDO MACHADO 
BOAVENTURA - CAJAZEIRA X 
SETOR I RUA 5 QUADRA C 

 

S/N 

 

CAJAZEIRAS 

 

-12.890718, -38.409230 

 

41330000 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL RAFAEL 
DE OLIVEIRA - RUA DELMIRO 
GOUVEIA 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.898521, -38.413235 

 
41338040 

 
SALVADOR 

 
 

SMED 

 
 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO  INFANTIL 
WALDECK ORNELAS - 
CAMINHO QUATORZE 
QUADRA B FAZENDA GRANDE 
I 

 
 

S/N 

 
 

CAJAZEIRAS 

 
 

-12.897330, -38.406250 

 
 

41340100 

 
 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR CLAUDIO VEIGA - 
AVENIDA ALIOMAR 
BALEEIRO, KM 10,5 

 
S/N 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.913273, -38.391655 

 
41500660 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ELYSIO 
ATHAYDE - RUA D QUADRA VI 

S/N CAJAZEIRAS -12.895306, -38.421253 41335170 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 2 DE 
JULHO - RUA AYMORE 
MOREIRA 

 
9999 

 
TROBOGY 

 
-12.929840, -38.408265 

 
41745028 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE      E      PRE    ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO CAJAZEIRAS 
VIII - RUA DELMIRO GOUVEIA 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.898750, -38.413707 

 
41338040 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO CAJAZEIRAS 
X - RUA MINISTRO APOLONIO 
SALES 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.891896, -38.409962 

 
41340095 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ALMIRANTE ERNESTO DE 
MOURAO SA - RUA SAO 
CRISTOVAO 

 
290 

 
PARIPE 

 
-12.832888, -38.468249 

 
40820180 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ALVARO 
VASCONCELOS DA ROCHA - 
TRAVESSA 2 DE JULHO DE 
COUTOS 

 
162 

 
COUTOS 

 
-12.855594, -38.466581 

 
40760336 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL COLINA 
DO MAR - RUA JOSE DO 
PATROCINIO 

 
102 

FAZENDA 
COUTOS 

 
-12.847597, -38.470157 

 
40730100 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL CID 
PASSOS - RUA DA LAGOA 333 COUTOS -12.848610, -38.474812 40760020 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
SANTANA - AVENIDA BEIRA 
MAR DE MARE 

 
6 

 
SANTANA 

 
-12.791556, -38.532857 

 
42500004 

 
SANTANA 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
BANANEIRA - RUA DA 
BANANEIRA 

 
S/N 

 
BANANEIRAS 

 
-12.759617, -38.518801 

 
42500500 

ILHA DE 
MARÉ 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DR 
ANTONIO CARLOS 
MAGALHAES - PRACA 
COMENDADOR NEIVA 

 
S/N 

 
ILHA BOM JESUS 

DOS PASSOS 

 
-12.758686, -38.639921 

 
42510005 

 
BOM JESUS 

DOS PASSOS 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
MARCILIO DIAS - RUA BEIRA 
MAR 

 
S/N 

 
PARAMANA 

 
-12.772115, -38.621081 

 
42505010 

 
PARAMANA 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DR 
OTAVIANO PIMENTA - 
TRAVESSA FLUMINENSE 

 
155 

SAO TOME DE 
PARIPE 

 
-12.823771, -38.483260 

 
40800200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
BOTELHO - RUA DO BOTELHO 
DE MARE 

 
S/N 

 
BOTELHO 

 
-12.782404, -38.516322 

 
42500360 

 
BOTELHO 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL OITO DE 
MAIO - AVENIDA SUBURBANA 

8 PERIPERI -12.859918, -38.477922 40720276 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
FRANCISCA DE SANDE - RUA 
MUNIZ TRAVASSO 

 
758 

 
COUTOS 

 
-12.852381, -38.468936 

 
40760210 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
CLAUDEMIRA SANTOS LIMA - 
CAIXA POSTAL COMUNITARIA 
RUA SANTANA 

 
S/N 

 
SANTANA 

 
-12.792794, -38.532501 

 
40000990 

 
SANTANA 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL D 
EUGENIO DE ARAUJO SALES - 
RUA AMBROSIO CALMON 

 
S/N 

 
PERIPERI 

 
-12.866049, -38.474717 

 
40725630 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
ANFILOFIO DE CARVALHO - 
RUA OSVALDO DEWAY 

 
S/N 

 
PERIPERI 

 
-12.865314, -38.476889 

 
40720318 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA  MUNICIPAL DE 
PARIPE - RUA NOSSA 
SENHORA APARECIDA 

 
53 

 
PARIPE 

 
-12.841959, -38.467697 

 
40800025 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA DA CONCEICAO - 
RUA 8 DE DEZEMBRO 

 
S/N 

 
PARIPE 

 
-12.839800, -38.465977 

 
40800470 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL DE ILHA 
DE MARE - RUA DA CAIEIRA 

74 PRAIA GRANDE -12.773937, -38.530777 42500000 
PRAIA 

GRANDE 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PRESIDENTE MEDICI - 
ESTRADA DA COCISA RUA 
IRIGUACU 

 
S/N 

 
PARIPE 

 
-12.834926, -38.471548 

 
40810420 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
VISCONDE DE CAIRU - RUA 
PIAUI 

 
198 

 
PARIPE 

 
-12.843001, -38.466628 

 
40800065 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE 
PERIPERI - RUA ROSALVO 
BARBOSA ROMEU 

 
319 

 
PERIPERI 

 
-12.870052, -38.473707 

 
40720550 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
MIRANTES DE PERIPERI - RUA 
DO CURIO 

 
1085 

 
PERIPERI 

 
-12.870034, -38.473678 

 
40720272 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ALTO DE 
COUTOS - RUA GOLAN 

85 COUTOS -12.854960, -38.470551 40750270 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL SAO 
DOMINGOS - RUA SANTA 
LUZIA 

 
11 

 
PERIPERI 

 
-12.863758, -38.475235 

 
40725850 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL RUI 
BARBOSA - RUA JOAO 
MARTINS 

 
S/N 

 
PARIPE 

 
-12.831000, -38.468586 

 
40820120 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL D PEDRO 
I - RUA DOUTOR EDUARDO 
DOTTO, 

 
40 

 
PARIPE 

 
-12.839049, -38.469605 

 
40800010 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
FERNANDO PRESIDIO - RUA 2ª 
TRAVESSA BELA VISTA DE 
TUBARAO 

 
364 

 
PARIPE 

 
-12.833588, -38.475821 

 
40820790 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA DE FATIMA - RUA 
DO PASSA CAVALO 

 
98 

 
ILHA DE MARE 

 
-12.743330, -38.533234 

 
42500570 

ILHA DE 
MARÉ 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
ALVARO BAHIA - RUA 
SEVILHA 

 
S/N 

 
PARIPE 

 
-12.845354, -38.466606 

 
40800490 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL HELIO 
VIANNA - RUA DO CONGO 

 
S/N 

 
COUTOS 

 
-12.858811, -38.462316 

 
40750490 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSOR WILLIAM 
MARQUES DE ARAUJO GOES - 
RUA DO CONGO 

 
S/N 

 
COUTOS 

 
-12.858790, -38.466033 

 
40750490 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO TUBARAO - 
RUA REY CHARLES 

 
S/N 

 
PARIPE 

 
-12.834105, -38.475209 

 
40800110 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO PERIPERI - 
RUA DR VALTER ALMEIDA 

 
S/N 

 
PERIPERI 

 
-12.866061, -38.471309 

 
40720070 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL PIRAJA - 
RUA PORTO ALEGRE 

 
S/N 

 
PIRAJA 

 
-12.892575, -38.456049 

 
41290700 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DO PAU 
MIUDO - RUA VINTE DE 
AGOSTO 

 
S/N 

 
PAU MIUDO 

 
-12.961878, -38.481908 

 
40310610 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO SAO 
CRISTOVAO - PRAÇA 
YOLANDA PIRES 

 
S/N 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.918678, -38.346552 

 
41510229 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO CASSANGE - 
TRAVESSA SENHOR DO 
BONFIM DE CIMA 

 
S/N 

 
CASSANGE 

 
-12.901535, -38.365250 

 
41505480 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL 
CANTINHO DAS CRIANCAS - 
RUA DOUTOR JORGE COSTA 
ANDRADE 

 

S/N 

 

AGUAS CLARAS 

 

-12.888146, -38.435016 

 

41310260 

 

SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
PAROQUIAL DA VITORIA - 
PRACA RODRIGUES LIMA 

 
S/N 

 
VITORIA 

 
-12.996292, -38.528807 

 
40081305 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA 
SUSSUARANA - RUA RUBENS 
ZARDIVAL 

 
S/N 

 
SUSSUARANA 

 
-12.936924, -38.436764 

 
41215000 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL BOSQUE 
DAS BROMELIAS - RUA 
JOAQUIM FERREIRA 

 
S/N 

JARDIM DAS 
MARGARIDAS 

 
-12.886736, -38.362929 

 
41502200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL ADILSON 
DE SOUZA GALLO - RUA DAS 
ROSAS 

 
1 

 
PIRAJA 

 
-12.893370, -38.459697 

 
41291040 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCACAO INFANTIL JARDIM 
BRASILIA - RUA NUMA 
POMPILIO BITTENCOURT 

 
896 

 
PERNAMBUES 

 
-12.971282, -38.471333 

 
41100170 

 
SALVADOR 

SMED 2 
CMEI DO URUGUAI - RUA SAO 
ROQUE 

S/N URUGUAI -12.931319, -38.490367 40450-810 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO PIATA - RUA 
DESEMBARGADOR JOAO 
AZEVEDO CAVALCANTE 

 
S/N 

 
JARDIM 

PLACAFORD 

 
-12.944771, -38.377138 

 
41612-405 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO ITAPUA 
MALE DEBALE - LADEIRA DO 
MIRANTE 

 
S/N 

 
ITAPUÃ 

 
-12.944088, -38.361157 

 
41640-080 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO BAIRRO DA 
PAZ - RUA RAFAEL PASTORE 
NETO 

 
S/N 

 
ITAPUÃ 

 
-12.934341, -38.370353 

 
41640-280 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO SAO 
MARCOS - RUA DJALMA 
SANCHES 

 
S/N 

 
SAO MARCOS 

 
-12.924966, -38.434566 

 
41253-330 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO NOVA 
BRASILIA - RUA PAULO 
SERGIO 

 
S/N 

 
NOVA BRASILIA 

 
-12.924312, -38.411835 

 
41350-520 

 
SALVADOR 

 

SMED 

 

2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO FAZENDA 
GRANDE III - RUA DOUTOR 
TRIPOLI FRANCISCO 
GAUDENZI 

 

S/N 

 

CAJAZEIRAS 

 

-12.902178, -38.396687 

 

41343-500 

 

SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS - RUA DA FONTE NOVA 

S/N 
ILHA BOM JESUS 

DOS PASSOS 
-12.762792, -38.639761 42510-140 

BOM JESUS 
DOS PASSOS 

SMED 2 
CMEI OLGA BENARIO - 
CONJUNTO DORON A 

S/N NARANDIBA -12.957847, -38.442201 
41180- 

400 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM 
DAS MARGARIDAS - RUA 
JOAQUIM FERREIRA 

 
S/N 

JARDIM DAS 
MARGARIDAS 

 
-12.893301, -38.360797 

 
41502-200 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

CRECHE E PRE ESCOLA 
PRIMEIRO PASSO 
CANABRAVA - RUA DAS 
MANGUEIRAS 

 
S/N 

 
CANABRAVA 

 
-12.927328, -38.414027 

 
41260-330 

 
SALVADOR 
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SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL CORACAO 
DE MARIA - ESTRADA DAS 
PEDREIRAS 

 
S/N 

 
CASSANGE 

 
-12.851540, -38.385975 

 
41505-130 

 
SALVADOR 

SMED 2 
ESCOLA MUNICIPAL ILHA DOS 
FRADES - RUA DA FONTE 

S/N ILHA DOS FRADES -12.781412, -38.625727 42505-010 
ILHA DOS 
FRADES 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
GUERREIRA ZEFERINA - RUA 
ENG. AGENOR DE FREITAS 

 
S/N 

 
PERIPERI 

 
-12.862987, -38.479275 

 
40720-278 

 
SALVADOR 

SMED 2 
CMEI VALE DAS PEDRINHAS - 
RUA GILBERTO MALTEZ 

S/N SANTA CRUZ -13.006496, -38.477238 41905-805 SALVADOR 

 
SMED 

 
2 

ESCOLA MUNICIPAL 
BERNADINA LIMA LISBOA - 
RUA PORTO SANTO 

 
S/N 

 
PARIPE 

  
40810-090 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIA REGIONAL SÃO 
CAETANO - RUA CANDINHO 
FERNANDES 

 
S/N 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.942373, -38.480755 

 
40355600 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIA REGIONAL 
LIBERDADE - RUA ADELINO 
SANTOS 

 
S/N 

 
LIBERDADE 

 
-12.955576, -38.497550 

 
40375430 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIA REGIONAL ITAPUA 
- AVENIDA DORIVAL CAYMMI 
NUMERO 14130 

 
S/N 

 
ITAPUÃ 

 
-12.944770, -38.365763 

 
41635150 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

ESCOLA MUNICIPAL 25 DE 
JULHO - AVENIDA OSVALDO 
GORDILHO 

 
79 

 
SÃO CRISTÓVÃO 

 
-12.917176, -38.352216 

 
41510395 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

ESCOLA MUNICIPAL JORGE 
AMADO - RUA TANCREDO 
NEVES 

 
173 

 
BAIRRO DA PAZ 

 
-12.936658, -38.369913 

 
41515235 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIA REGIONAL CABULA 
- RUA METROPOLE LOTE 04 
QUADRA 07 

 
S/N 

 
PERNAMBUES 

 
-12.968672, -38.466095 

 
41100084 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIA REGIONAL PIRAJA - 
RUA PASTOR JOSE 
GUILHERME DE MORAES 

 
S/N 

 
PAU DA LIMA 

 
-12.918934, -38.441080 

 
41245150 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIA REGIONAL 
CAJAZEIRAS - RUA ORLANDO 
JOSE RIBEIRO S/N 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS 

 
-12.891069, -38.430898 

 
41340140 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIA REGIONAL 
SUBÚRBIO I - AVENIDA 
AFRANIO PEIXOTO 1º ANDAR 

 
S/N 

 
ESCADA 

 
-12.885458, -38.483215 

 
40710250 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

CMEI FRUTO DO AMANHA - 
RUA ALBERTINO GUIMARÃES 

 
S/N 

FAZENDA 
GRANDE DO 

RETIRO 

 
-12.950107, -38.472621 

 
41204-025 

 
SALVADOR 

 
SMED 

 
10 

GERÊNCIAS REGIONAIS - 
ORLA E CENTRO - RUA 
ITABUNA 

 
193 

 
RIO VERMELHO 

 
-13.009583, -38.490536 

 
41940-650 

 
SALVADOR 

SMED 50 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 
AVENIDA ANITA GARIBALDI 

2981 RIO VERMELHO -13.007285, -38.494760 40170130 SALVADOR 

SMS 10 RUA REINALDO DE MATOS S/N 
NORDESTE 

AMARALINA 
 

40100000 SALVADOR 

SMS 10 RUA AVANY ARGOLO S/N 
NORDESTE 

AMARALINA 
 

41905785 SALVADOR 

SMS 10 RUA ITABUNA 02 RIO VERMELHO  41940650 SALVADOR 

SMS 10 RUA VISCONDE DE ITAB0RAI 1192 AMARALINA  41900000 SALVADOR 

SMS 10 
TRAVESSA BARAO DO 
TRIUNFO, APOS A UNASUS 

54 FEDERACAO 2ª RUA A DIRETA 41950880 SALVADOR 

SMS 10 AV CENTENARIO, 1º ANDAR S/N CENTENARIO COMPLEXO MUNICIPAL 40100180 SALVADOR 

SMS 10 AV IPIRANGA S/N 
VALE DA 

PEDRINHAS ALA A 41926060 SALVADOR 

 
SMS 

 
10 

PRACA JOAO MANGABEIRA, 
ROTULA AV. VALE DOS 
BARRIS 

 
S/N 

 
BARRIS 

  
40070055 

 
SALVADOR 

SMS 10 
TRAVESSA DA AV. LUIS 
EDUARDO S/N 

AV LUIS 
EDUARDO PREDIO MORRO DA AGUIA - SALVADOR 

SMS 10 AV LEOVIGILDO FIGUEIRA S/N GRAÇA PROXIMO AO TCA 40100-000 SALVADOR 

SMS 10 RUA ELESBAO DO CARMO 254 ARMACAO  41750260 SALVADOR 

SMS 10 RUA JAIME SAPOLNIK S/N BOCA DO RIO GUILHERME MARBACK 41720075 SALVADOR 

SMS 10 RUA JAIME SAPOLNIK S/N BOCA DO RIO DENTRO DA UPA 41720-075 SALVADOR 

SMS 10 
RUA JOÃO CARLOS 
SACRAMENTO 

88 BOCA DO RIO ANTES DA DELICATESSE 41710-330 SALVADOR 

SMS 10 RUA PITUAÇU 15 BOCA DO RIO TRAVESSA JORGE AMADO 41705-770 SALVADOR 

SMS 10 RUA PEDRO SILVA RIBEIRO S/N ARMACAO 
ATRÁS DO WALMART DE 
ARMAÇÃO 

41750-130 SALVADOR 

SMS 10 RUA JARDIM MADALENA S/N 
CAMPINAS DE 

BROTAS PROXIMO A CRESALTO 40285-505 SALVADOR 

SMS 10 AV VASCO DA GAMA 224 BROTAS DIQUE DO TORORO 40240090 SALVADOR 
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SMS 10 
RUA DIRETA DE COSME DE 
FARIAS S/N 

COSME DE 
FARIAS FINAL DE LINHA 40050002 SALVADOR 

SMS 10 AV LAURINDO REGIS 01 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 
 

40240550 SALVADOR 

SMS 10 AV LAURINDO REGIS 01 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 

 
40240550 SALVADOR 

SMS 10 RUA PERNAMBUCO S/N 
TANCREDO 

NEVES 

 
41205140 SALVADOR 

SMS 10 
RUA CONDE PEREIRA 
CARNEIRO 

271 PERNAMBUES PX RADIO METROPOLE 41100000 SALVADOR 

SMS 10 
RUA DIRETA DE SANTO 
INACIO 

S/N SANTO INACIO 
 

41231010 SALVADOR 

SMS 10 RUA SILVEIRA MARTINS S/N CABULA DENTRO DO HOSPITAL 41180-780 SALVADOR 

SMS 10 
RUA CONDE PEREIRA 
CARNEIRO 139 PERNAMBUES 

 
41100010 SALVADOR 

SMS 10 RUA ALTO DA CACHOEIRINHA S/N CABULA VI CASA 41180700 SALVADOR 

SMS 10 RUA CORONEL AZEVEDO S/N AGUAS CLARAS  41310295 SALVADOR 

SMS 10 
CAJAZEIRAS V, QD 07, RUA B - 
CAMINHO 50 

02 CAJAZEIRA V CASA 41330010 SALVADOR 

SMS 10 RUA JERUSALEM 15 
FAZ GRANDE II 

CAJAZEIRAS 
ENTRADA JAGUARIPEI 41345539 SALVADOR 

SMS 10 
RUA ARQUIMEDES 
GONCALVES 

226 NAZARE CASA 40050300 SALVADOR 

SMS 10 
RUA ARQUIMEDES 
GONÇALVES 

272 
CAMPO DA 

POVORA 
À CASA DOS MAJISTRADOS 40050300 SALVADOR 

SMS 10 RUA CARLOS GOMES 270 CENTRO TERREO 40060330 SALVADOR 

SMS 10 RUA ARTHUR BERNARDES S/N BONFIM DENDEZEIROS 40415050 SALVADOR 

SMS 10 RUA DO CEU 77 
CAMINHO DE 

AREIA 
CASA 40415305 SALVADOR 

SMS 10 RUA AUGUSTO MENDONCA 15 BONFIM DENDEZEIROS 40415030 SALVADOR 

SMS 10 
RUA MANGABEIRA DA 
RIBEIRA 

S/N RIBEIRA 
 

40421460 SALVADOR 

SMS 10 RUA AUGUSTO MENDONCA 15 BONFIM 
DENTRO DA UNIDADE 
VIRGILIO DE CARVALHO 

40415030 SALVADOR 

SMS 10 RUA DA CACIMBA 97 ITAPUÃ DENTRO DA UPA 41610-655 SALVADOR 

SMS 10 AV. CARYBÉ S/N SÃO CRISTÓVÃO 
PRIMEIRA RUA DIREIRA APÓS 
O POSTO SHELL 

41301-110 SALVADOR 

SMS 10 
RUA ARQUITETO MARCOS M. 
SOLTER 

S/N SÃO CRISTÓVÃO DENTRO DA UPA 41510-808 SALVADOR 

SMS 10 RUA MANGALOEIRA TERREO 32 PIATÃ 1º PAVIMENTO 41613066 SALVADOR 

SMS 10 
RUA ARISTOTELES COSTA 
LEAL 36 PIATÃ ATRAS DO HABIBS 41650400 SALVADOR 

SMS 10 SETOR E CAMINHO 16, RUA 1 S/N MUSSURUNGA I  41490272 SALVADOR 

SMS 10 RUA FLOR DO BOSQUE 19 ITAPUÃ 
PRÓXIMO À PEDRA DA 
SEREIA 

41610190 SALVADOR 

SMS 10 RUA MARQUES DE MARICA 39 PAU MIUDO  40310000 SALVADOR 

SMS 10 RUA LIMA E SILVA 401 LIBERDADE  40375017 SALVADOR 

SMS 10 #NOME? 11 IAPI  40330201 SALVADOR 

SMS 10 
R. JARDIM VERA CRUZ QD. 01 
LOTE 06 

197 IAPI 
 

40340580 SALVADOR 

SMS 10 RUA MARQUES DE MARICA 39 PAU MIUDO  40301000 SALVADOR 

SMS 10 RUA LIMA E SILVA 217 LIBERDADE  40375017 SALVADOR 

SMS 10 AV LUIS VIANA FILHO S/N SÃO MARCOS DENTRO DA UNIJORGE 41745-130 SALVADOR 

SMS 10 RUA DA MURICOCA 01 VALE DOS LAGOS COND DOM BOSCO 41250420 SALVADOR 

SMS 10 
RUA PROFESSOR FRANCISCO 
GOES CALMON 

42 SAO CAETANO 
 

40390675 SALVADOR 

SMS 10 
ESTRADA CAMPINAS DE 
PIRAJA 

61 
CAMPINAS DE 

PIRAJÁ 
AO LADO DA SETEL 40100000 SALVADOR 

SMS 10 RUA DO LAVRADOR S/N VALÉRIA COLEGIO NOEMIA REGO 41300470 SALVADOR 

SMS 10 RUA DO LAVRADOR S/N VALÉRIA DENTRO DA UPA 41300470 SALVADOR 

SMS 10 RUA DO FORNO S/N SAN MARTIN AV SAN MARTIN 40301-110 SALVADOR 

SMS 10 RUA DO FORNO S/N SAN MARTIN DENTRO DA UPA 40301-110 SALVADOR 

SMS 10 RUA DAS PEDRINHAS S/N PERIPERI  41200020 SALVADOR 

SMS 10 RUA DAS PEDRINHAS S/N PERIPERI DENTRO UPA 41200-020 SALVADOR 

SMS 10 LADEIRA DE ALTO DE COUTOS S/N ALTO DE COUTOS PX LAR FABIANO 40720720 SALVADOR 

SMS 10 RUA DAS PEDRINHAS S/N PERIPERI  41200020 SALVADOR 

SMS 10 RUA BOA VISTA S/N ILHA AMARELA RUA DA ANTIGA 41715270 SALVADOR 

SMS 10 AV SAO LUIS S/N PARIPE 
ANTIGA ESTRADA DE SAO 
TOME DE PARIPE 

40717180 SALVADOR 

SMS 10 RUA DA PAZ S/N COUTOS  40750274 SALVADOR 

SMS 10 LARGO DO RETIRO S/N RETIRO  40301110 SALVADOR 
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SMS 

 
10 

 
RUA GUADALAJARA 

 
S/N 

 
BARRA 

(RUA JOSÉ SÁTIRO DE 
OLIVEIRA, SUBINDO SENTIDO 
SHOPPING BARRA) 

 
40.140-130 

 
SALVADOR 

SMS 10 RUA AFONSO CELSO S/N BARRA (RUA LEMOS DE BRITO) 40.140-080 SALVADOR 

SMS 10 
AVENIDA 
BARROS 

ADEMAR DE 
S/N ONDINA 

(PRAÇA BAHIA SOL 
FRENTE À ORTOPED) 

EM 
40.170-000 SALVADOR 

 
SMS 

 
10 

 
LADEIRA DA MONTANHA 

 
S/N 

 
CENTRO 

(ESTACIONAMENTO 
INFERIOR DA PRAÇA CASTRO 
ALVES) 

 
40.310-630 

 
SALVADOR 

SMS 10 LARGO TERREIRO DE JESUS S/N PELOURINHO 
(EM FRENTE À ANTIGA 
FACULDADE DE MEDICINA) 

40.026-230 SALVADOR 

SMS 10 RUA CLÓVIS SPINOLA S/N POLITEAMA 
(CALÇADÃO EM FRENTE AO 
ORIXÁS CENTER) 

40.015-110 SALVADOR 

SMS 10 PRAÇA DA PIEDADE S/N DOIS DE JULHO  40.060-300 SALVADOR 

SMS 10 RUA PROF. SABINO SILVA S/N ONDINA 
(ATRÁS DO HOTEL ONDINA 
MAR) 

40.155-250 SALVADOR 

 
SMS 

 
10 

 
RUA AIROSA GALVÃO 

 
S/N 

 
BARRA 

ESTACIONAMENTO DO 
SHOPPING BARRA, AO LADO 
DA PERINI) 

 
40.140-180 

 
SALVADOR 

SMS 10 
AVENIDA 
FILGUEIRAS 

LEOVIGILDO 
S/N GARCIA 

ESTACIONAMENTO 
TEATRO CASTRO ALVES) 

DO 
40.100-000 SALVADOR 

SMS 20 RUA ITABUNA 02 RIO VERMELHO  41940650 SALVADOR 

SMS 20 
RUA FORTUNATO BENJAMIN 
SABACK 

S/N SETE PORTAS 
 

40300305 SALVADOR 

SMS 20 RUA JURUCUTUS S/N SABOEIRO  41180780 SALVADOR 

SMS 20 AV IPIRANGA S/N 
VALE DA 

PEDRINHAS ALA B 41926060 SALVADOR 

SMS 20 
RUA NOSSA 
FATIMA 

SENHORA DE 
S/N FEDERACAO ALTO DAS POMBAS 40226500 SALVADOR 

SMS 20 RUA DISNEYLANDIA S/N SANTA CRUZ  41925300 SALVADOR 

SMS 20 RUA MARIA PINHO S/N CALABAR  40140000 SALVADOR 

SMS 20 RUA QUINTINO BOCAIUVA 08 GARCIA  40100240 SALVADOR 

SMS 20 AVENIDA CARDEAL DA SILVA S/N FEDERACAO  40231250 SALVADOR 

SMS 20 RUA PEDRO GAMA 172 FEDERACAO  40231000 SALVADOR 

SMS 20 RUA APOLINARIO SANTANA 201 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 
 

40750260 SALVADOR 

SMS 20 RUA JAIME SAPOLNIK S/N IMBUI GUILHERME MARBACK 41720075 SALVADOR 

SMS 20 RUA MANOEL QUARESMA 008 BOCA DO RIO  41710450 SALVADOR 

SMS 20 RUA ARAUJO BASTOS 100 PITUACU  41740450 SALVADOR 

SMS 20 RUA GONCALVES CESIMBRA S/N PITUACU  41741155 SALVADOR 

SMS 20 
RUA DESEMBARGADOR 
MANOEL PEREIRA 

S/N COSTA AZUL 
 

41760150 SALVADOR 

SMS 20 EST. DO CURRALINHO S/N COSTA AZUL ARMAÇÃO 41750-305 SALVADOR 

SMS 20 RUA EDSON SALDANHA S/N LUIS ANSELMO 
PRIMEIRA RUA A DIREIRA 
DEPOIS DA REVISA 

40250-770 SALVADOR 

SMS 20 
AV D JOAO VI, PROXIMO AO 
BRADESCO E FBDC 

450 BROTAS 
 

40285000 SALVADOR 

 
SMS 

 
20 

 
RUA 18 DE AGOSTO 

 
S/N 

CANDEAL 
PEQUENO - 

BROTAS 

  
40296340 

 
SALVADOR 

SMS 20 
RUA ALMIRANTE ALVES 
CAMARA 

112 
ENG. VELHO DE 

BROTAS 

 
40240430 SALVADOR 

SMS 20 AV HILDA 02 PERNAMBUES  41110200 SALVADOR 

SMS 20 RUA FERNANDO PEDREIRA 240 BARREIRAS  41195200 SALVADOR 

SMS 20 RUA CLERISTON ANDRADE S/N CALABETÃO  41227050 SALVADOR 

SMS 20 
RUA DIRETA DA 
ENGOMADEIRA 

S/N ENGOMADEIRA 
 

41200510 SALVADOR 

SMS 20 
RUA FERNANDO DE SAO 
PAULO 

S/N DORON 
 

41180400 SALVADOR 

SMS 20 ALAMEDA 56 S/N SANTO INACIO  41231310 SALVADOR 

SMS 20 RUA JARDIM PAMPULHA S/N MATA ESCURA FINAL DE LINHA 41219063 SALVADOR 

SMS 20 RUA TOMAZ GONZAGA 150 PERNAMBUES  41130000 SALVADOR 

SMS 20 RUA TOMAS GONZAGA S/N PERNAMBUES  41130000 SALVADOR 

SMS 20 RUA DA HORTA S/N SARAMANDAIA  41100360 SALVADOR 

SMS 20 RUA DO COMERCIO 100 ARENOSO  41211405 SALVADOR 

SMS 20 ESTRADA DAS BARREIRAS S/N CABULA  41195240 SALVADOR 

SMS 20 RUA BARAO DE MAUA S/N ARENOSO  41211340 SALVADOR 

SMS 20 RUA PERNAMBUCO S/N 
TANCREDO 

NEVES 
 

41205140 SALVADOR 

SMS 20 RUA ALTO DA CACHOEIRINHA S/N CABULA VI  41180700 SALVADOR 

SMS 20 RUA TOMAZ GONZAGA S/N PERNAMBUES  41110200 SALVADOR 
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SMS 20 AV. ULISSES GUIMARAES S/N 
SUSSUARANA 

VELHA 
 

41213000 SALVADOR 

SMS 20 RUA ALIANCA 06 CALABETÃO  41227170 SALVADOR 

SMS 20 
AV. CARDEAL BRANDÃO 
VILELA 

S/N MATA ESCURA RESID. RECANTO VERDE 41219-600 SALVADOR 

SMS 20 RUA SANTISSIMA TRINADEDE S/N SUSSUARANA  41213148 SALVADOR 

SMS 20 RUA ANDARAI S/N RESGATE  41152140 SALVADOR 

SMS 20 RUA ENDEL NASCIMENTO S/N AGUAS CLARAS CAJAZEIRAS III 41310380 SALVADOR 

SMS 20 
ESTRADA DO MATADOURO 
ROTULA DE CAJAZEIRAS V 

S/N CAJAZEIRAS 
 

41311262 SALVADOR 

 
SMS 

 
20 

RUA MINISTRO APOLONIO 
SALES RUA D QUADRA D 
SETOR 2 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS X 

  
41340095 

 
SALVADOR 

SMS 20 
RUA ALVARO DA FRANCA 
ROCHA, CONJ CAJAZEIRAS IV 

S/N CAJAZEIRAS QUAD 3 LOT I 41334320 SALVADOR 

SMS 20 
FAZENDA GRANDE IV SETOR 7 
CAMINHO 58 S/N BOCA DA MATA FINAL DE LINHA 41340120 SALVADOR 

 
SMS 

 
20 

RUA DIRETA DA FAZENDA 
GRANDE I 

 
S/N 

FAZENDA 
GRANDE 

I/CAJAZEIRAS 

 
QUADRA E 

 
41340100 

 
SALVADOR 

SMS 20 RUA ARRAIAL DO RETIRO S/N 
ARRAIAL DO 

RETIRO 
1º VIADUTO DA BR324 A 
DIRETA 

41204-000 SALVADOR 

SMS 20 RUA SARGENTO BONIFACIO S/N PALESTINA FIM DE LINHA 41308280 SALVADOR 

SMS 20 
RUA JUCELINO KUBITSCHEK 
QD D 18 CAJAZEIRAS XI 

 
41330400 SALVADOR 

SMS 20 
RUA DIRETA DA 
MANGABEIRA 108 CAJAZEIRAS VIII 

 
41338710 SALVADOR 

SMS 20 
RUA DERMEVAL DE SOUZA 
GUSMÃO S/N FAZ GRANDE III 

 
41340-275 SALVADOR 

SMS 20 
PRACA D PEDRO II CAMPO DA 
POLVORA 08 NAZARE CAMPO DA POLVORA 40040280 SALVADOR 

SMS 20 AV JOSE JOAQUIM SEBRA S/N PELOURINHO  40026350 SALVADOR 

SMS 20 
RUA PROF ARTUR MENDES DE 
AGUIAR 

04 BARBALHO 
 

40301150 SALVADOR 

SMS 20 PRACA DOS 15 MISTERIOS 238 SANTO ANTONIO  40301460 SALVADOR 

SMS 20 RUA GABRIEL SOARES 58 AFLITOS LADEIRA DOS AFLITOS 40060046 SALVADOR 

SMS 20 PRACA TERREIRO DE JESUS S/N PELOURINHO SUBSOLO 40026010 SALVADOR 

SMS 20 
CONJ JOANES CENTRO OESTE, 
QUADRA 18, LOTE 17 

S/N LOBATO HAMESA LOBATO 40470380 SALVADOR 

SMS 20 
CONJUNTO JOANES LESTE, 
QUADRA 23 

S/N LOBATO 
 

40470370 SALVADOR 

SMS 20 RUA DUARTE DA COSTA S/N BONFIM  40415060 SALVADOR 

SMS 20 RUA LOPES TROVAO S/N MASSARANDUBA  40435000 SALVADOR 

SMS 20 RUA VOLUTARIOS DA PATRIA 617 LOBATO CASA AO LADO PETRO 41270545 SALVADOR 

SMS 20 SETOR E CAMINHO 16 S/N MUSSURUNGA RUA 1 41490272 SALVADOR 

SMS 20 RUA DA CACIMBA 97 ITAPUÃ CASA 41610655 SALVADOR 

SMS 20 RUA TANCREDO NEVES S/N BAIRRO DA PAZ  41515235 SALVADOR 

SMS 20 AV DORIVAL CAYME S/N ITAPOAN  41635152 SALVADOR 

SMS 20 PRACA SERGIO BRITO S/N 
ALTO 

COQUEIRINHO 

 
41615260 SALVADOR 

SMS 20 RUA LAURO DE FREITAS 53 SÃO CRISTÓVÃO  41500190 SALVADOR 

SMS 20 
RUA ARQUITETO MARCOS M. 
SOLTER S/N SÃO CRISTÓVÃO 

 
41510-808 SALVADOR 

SMS 20 RUA 07 DE SETEMBRO S/N 
NOVA 

ESPERANÇA KM 4 PROXIMO A CEASA 41402320 SALVADOR 

SMS 20 RUA LAURO DE FREITAS S/N SÃO CRISTÓVÃO CASA 41500190 SALVADOR 

SMS 20 RUA SANTA RITA (DA CEASA) 1111 SÃO CRISTÓVÃO PARQUE SAO CRISTOVAO 41510838 SALVADOR 

SMS 20 SETOR E CAMINHO 16 S/N MUSSURUNGA RUA 1 41490272 SALVADOR 

 
SMS 

 
20 

 
RUA JOAQUIM FERREIRA 

 
S/N 

JARD DAS 
MARGARIDAS 

DENTRO DO 
CONJ.RESIDENCIAL JD DAS 
MARGARIDAS 

 
41502-200 

 
SALVADOR 

SMS 20 RUA SÃO FRANCISCO S/N SÃO CRISTÓVÃO CONJ H. YOLANDA PIRES 41301-130 SALVADOR 

SMS 20 
CAMINHO 15 (CJ ENG A 
FRANCO) 

S/N VALÉRIA 
PROX AO RESIDENCIAL 
CEASA I E II 

41301-110 SALVADOR 

SMS 20 AV. ALIOMAR BALEEIRO S/N MUSSURUNGA I 
PROX. CONJ. RESID. VILA 
VERDE 

41490-200 SALVADOR 

SMS 20 
ESTRADA DA PEDREIRA 
CEASA 

S/N CEASA 
CONJ. RESID CORAÇÃO DE 
MARIA 

41400-500 SALVADOR 

SMS 20 
RUA EDMUNDO ESPINOLA 
KM17 S/N ITAPUÃ 

 
41630645 SALVADOR 

SMS 20 
QUADRA F RUA J DAS 
MAGNOLIAS S/N BARRO DURO 

 
41403435 SALVADOR 
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SMS 20 RUA ARISTIDES DE OLIVEIRA 3401 SANTA MONICA  40130200 SALVADOR 

SMS 20 RUA PROFESSOR SUEIRO S/N PAU MIUDO  40310300 SALVADOR 

SMS 20 AVENIDA SAN MARTIN S/N SAN MARTIN CASA 40355000 SALVADOR 

SMS 20 TRAV DO HORTO S/N IAPI  40342-150 SALVADOR 

SMS 20 
ESTRADA VELHA DO 
AEROPORTO 

S/N 
NOVO 

MAROTINHO 
KM 05 41385160 SALVADOR 

SMS 20 ALAMEDA ACM S/N SAO MARCOS  41253670 SALVADOR 

SMS 20 RUA DA FELICIA S/N SETE DE ABRIL  41385740 SALVADOR 

SMS 20 RUA A 3 ETAPA S/N 
CASTELO 
BRANCO 

 
41320010 SALVADOR 

SMS 20 RUA JAIME VIEIRA LIMA S/N PAU DA LIMA  40080002 SALVADOR 

SMS 20 
RUA ARTEMIO CASTRO 
VALENTE 

S/N CANABRAVA 
 

41260300 SALVADOR 

SMS 20 RUA GENARO DE CARVALHO S/N 
CASTELO 
BRANCO 

1 ETAPA 41320100 SALVADOR 

SMS 20 RUA DAS PAULINAS S/N DOM AVELAR  41315150 SALVADOR 

SMS 20 RUA BEM TE VI S/N CANABRAVA  41260340 SALVADOR 

SMS 20 
AV ALIOMAR BALEEIRO, KM 
7,5 

S/N NOVA BRASILIA EST VELHA AEROPORTO 41350275 SALVADOR 

SMS 20 AV ALIOMAR BALEEIRO, KM S/N NOVA BRASILIA EST VELHA AEROPORTO 41350000 SALVADOR 

SMS 20 VIA REGIONAL S/N 
CAMBONAS/ 

SETE DE ABRIL 
ACESSO A 7 DE ABRIL 41387200 SALVADOR 

SMS 20 EST. DA MURIÇOCA S/N SÃO MARCOS 
PROXIMO AO CONJ V DOS 
LAGOS 

41250-420 SALVADOR 

 
SMS 

 
20 

 
AV. ALIOMAR BALEEIRO 

 
S/N 

JARDIM NOVA 
ESPERANCA 

PROX. CASA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO - RENOVE 

 
41370-110 

 
SALVADOR 

SMS 20 RUA DJALMA SANCHES S/N SÃO MARCOS PROX. AO CMEI 41253-330 SALVADOR 

SMS 20 
RUA SÃO JORGE DE VILA NOVA 
PITUAÇU S/N GAL COSTA AV GAL COSTA - SALVADOR 

SMS 20 RUA CEL. NILTON SÁ S/N VILA CANARIA PROXIMO AO ATAKAREJO 41390-045 SALVADOR 

SMS 20 AV GAL COSTA S/N SÃO MARCOS  41253280 SALVADOR 

SMS 20 TRAV ELBA VELOSO S/N SÃO MARCOS  41250320 SALVADOR 

SMS 20 
RUA VOLUNTARIOS DA 
PATRIA 67 

SANTA LUZIA DO 
LOBATO FIAIS 40470000 SALVADOR 

SMS 20 RUA DA MATRIZ S/N VALÉRIA  41300600 SALVADOR 

SMS 20 RUA SANTA GERTRUDES S/N 
ALTO DO 
CABRITO 

 
40470500 SALVADOR 

SMS 20 
RUA JOAO RODRIGUES 
MENDES 

S/N 
BOA VISTA DO 

LOBATO 

 
40480160 SALVADOR 

SMS 20 RUA DAS PITANGUEIRAS 32 
FAZ GRANDE DO 

RETIRO 
FINAL DE LINHA 40353150 SALVADOR 

SMS 20 RUA DIRETA DA JAQUEIRA S/N RETIRO  40353000 SALVADOR 

SMS 20 PRACA MARECHAL RONDON S/N 
MARECHAL 

RONDON 

 
41280119 SALVADOR 

SMS 20 2ª TRAVESSA DO ORIENTE S/N ALTO DO PERU  40357110 SALVADOR 

SMS 20 RUA SALVADOR S/N FAZ COUTOS III PX COL DARCY RIBEIRO 40731070 SALVADOR 

SMS 20 AV AFRANIO PEIXOTO S/N PLATAFORMA  40710970 SALVADOR 

SMS 20 PRACA EUNAPIO DE QUEIROZ S/N BOM JUA  40353160 SALVADOR 

SMS 20 RUA RODOVIA A S/N 
BOA VISTA DE 
SAO CAETANO 

 
40480120 SALVADOR 

SMS 20 RUA DA GLORIA S/N 
CAPELINHA DO 
SÃO CAETANO 

EM CONSTRUÇÃO 40394-130 SALVADOR 

SMS 20 RUA SAMANBAIA DE PIRAJÁ S/N PIRAJÁ  41297-320 SALVADOR 

 

SMS 

 

20 

 

RUA DO CALAFATE 

 

S/N 
FAZENDA 

GRANDE DO 
RETIRO 

CENTRO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO  INFANTIL 
LINDAURA ANDRADE 
MENDONÇA 

 

40354-100 

 

SALVADOR 

SMS 20 RUA WALNEY SANTOS S/N 
CAMPINAS DE 

PIRAJÁ 

 
41275188 SALVADOR 

SMS 20 AV AFRANIO PEIXOTO S/N 
SAO 

BARTOLOMEU 
I.E.A. DE DEUS 40350000 SALVADOR 

SMS 20 RUA BOA ESPERANCA S/N ILHA AMARELA  40350000 SALVADOR 

SMS 20 RUA CAMPO DA BOLA S/N 
ALTO DO 

CRUZEIRO 
 

40725220 SALVADOR 

SMS 20 RUA SANTO INACIO S/N ALTO DE COUTOS  40420000 SALVADOR 

SMS 20 ALTO DAS MALVINAS S/N 
FAZENDA 

COUTOS III 

 
40760250 SALVADOR 

SMS 20 RUA PIPIRA S/N ITACARANHA  40713210 SALVADOR 

SMS 20 RUA ALMIRANTE BARROSO S/N PARIPE  40800460 SALVADOR 

SMS 20 PRACA DO BARIRI S/N BARIRI  40715700 SALVADOR 
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SMS 20 RUA SANTA FILOMENA S/N 
SAO TOME DE 

PARIPE 
 

41300000 SALVADOR 

SMS 20 RUA CARDEAL JEAN S/N RIO SENA CASA 40715366 SALVADOR 

SMS 20 TRAVESSA DOIS DE JULHO S/N ALTO DE COUTOS  40750380 SALVADOR 

SMS 20 RUA SABIA S/N VISTA ALEGRE COUTOS 40230050 SALVADOR 

SMS 20 
ILHA DE BOM JESUS DOS 
PASSOS 

S/N ILHA BOM JESUS AV BEIRA MAR 42510090 
BOM JESUS 

DOS PASSOS 

SMS 20 
RUA CRISTOVAO BARRETO DE 
ARAUJO S/N 

FAZENDA 
COUTOS III QUADRA 32 40731165 SALVADOR 

SMS 20 RUA NOVA CONSTITUINTE 517 
NOVA 

CONSTITUINTE 
 

40720250 SALVADOR 

SMS 20 
AVENIDA ALMIRANTE 
MARQUES DE LEAO S/N 

FAZENDA 
COUTOS CASA DO TRABALHADOR 40730430 SALVADOR 

SMS 20 AVENIDA CARIOCA DE PARIPE 001 PARIPE CASA TERREA 40800003 SALVADOR 

SMS 20 
RUA GOLAN- PARQUE 
SETUBAL 

S/N ALTO DE COUTOS 
 

40150000 SALVADOR 

SMS 20 
RUA DOS FERROVIARIO FIM 
DE LINHA 

122 
SAO JOAO DO 

CABRITO 

 
40717430 SALVADOR 

SMS 20 RUA DA CAEIRA S/N PRAIA GRANDE 
 

42500710 
ILHA DE 

MARÉ 

SMS 20 LADEIRA DA TEREZINHA S/N 
ALTO DA 

TEREZINHA 

 
40711060 SALVADOR 

SMS 20 TRAVESSA MONTES CLAROS S/N PARIPE COCISA 40810620 SALVADOR 

SMS 20 
RUA JURACI MAGALHAES 
JUNIOR S/N PARIPE BATE CORACAO 41750300 SALVADOR 

SMS 20 RUA DEODORO DA FONSECA S/N 
FAZENDA 
COUTOS 

 
40730295 SALVADOR 

 
SMS 

 
20 

 
RUA JOSE DO PATROCINIO 

 
S/N 

 
FAZ COUTOS 

PROXIMO A ESCOLA 
MUNICIPAL COLINA DO MAR 

 
40730-100 

 
SALVADOR 

SMS 20 
RUA MUNIZ FERREIRA ETAPA 
1 SETOR A S/N 

NOVA BRASÍLIA 
DE VALÉRIA 

 
41307-565 SALVADOR 

SMS 20 RUA D. EDUARO DOTTO S/N PARIPE TUBARÃO 40800-010 SALVADOR 

SMS 20 
2º TRAVESSA ANTONIO 
BALBINO 

S/N PLATAFORMA 
 

40490212 SALVADOR 

SMS 20 RUA DO IPÊ S/N PERIPERI  40726-075 SALVADOR 

SMS 20 RUA BEIRA MAR S/N TORTO 
 

41603-030 
ILHA DOS 
FRADES 

SMS 20 RUA M MARQUES DE LEAO S/N FAZ COUTOS  40730430 SALVADOR 

SMS 20 RUA MORADA DA LAGOA S/N 
N.BRASILIA DE 

VALERIA 

 
41301-110 SALVADOR 

SMS 50 AV CENTENARIO S/N CENTENARIO COMPLEXO MUNICIPAL 40100180 SALVADOR 

SMS 50 RUA BRASILIA S/N IMBUI  41710580 SALVADOR 

SMS 50 
RUA FORTUNATO BENJAMIN 
SABACK S/N SETE PORTAS DO ENG. V. DE BROTAS 40243005 SALVADOR 

SMS 50 RUA JURUCUTUS S/N SABOEIRO  40015010 SALVADOR 

SMS 50 RUA ENDEO NASCIMENTO S/N CAJAZEIRAS III  41310380 SALVADOR 

SMS 50 RUA DO CARRO S/N NAZARE 3º ANDAR 40040240 SALVADOR 

SMS 50 RUA HENRIQUE DIAS 249 BONFIM  40415275 SALVADOR 

SMS 50 RUA A, CAMINHO 02 -SETOR B S/N MUSSURUNGA  41490258 SALVADOR 

SMS 50 RUA LIMA E SILVA 217 LIBERDADE  40375017 SALVADOR 

SMS 50 
PRACA CONSELHEIRO JOAO 
ALFREDO S/N PAU MIUDO LIBERDADE 40320350 SALVADOR 

SMS 50 RUA ANTONIO RIBEIRO 09 VALE DOS LAGOS VILA MARISA 41250455 SALVADOR 

SMS 50 
LOTEAMENTO JD. LOBATO, Q- 
134, L-8, 1º ANDAR 

S/N SAO CAETANO 
 

40390355 SALVADOR 

SMS 50 
RUA JOSE PIRES CASTELO 
BRANCO 

30 PRAIA GRANDE 1º E 2º ANDAR 40720720 SALVADOR 

SMS 100 
AV VASCO DA GAMA, 
COMPLEX VIG A SAUDE 

4209 BROTAS 3º ANDAR 40230731 SALVADOR 

SMS 100 RUA CARLOS GOMES 270 CENTRO  40060330 SALVADOR 

SMS 100 RUA DA GRECIA 03 COMERCIO EDF CARAMURU 40010010 SALVADOR 

SMS 100 RUA CARLOS GOMES 270 CENTRO 2º ANDAR 40060330 SALVADOR 

SMS 100 
RUA MARQUES DE MARICA, 
COMPLEXO CESAR ARAUJO 

S/N PAU MIUDO LARGO DO TAMARINEIRO 40320350 SALVADOR 

SMS 100 
RUA MARQUES DE MARICA 
COMPLEX CESAR ARAUJO 

S/N PAU MIUDO LARGO DO TAMARINEIRO 40320350 SALVADOR 

SMS 100 RUA DO MOCAMBO S/N TROBOGY  41720010 SALVADOR 

SMS 100 
ESTRADA CAMPINAS DE 
PIRAJA 

S/N PIRAJÁ CLM 41290-001 SALVADOR 

SPMJ 10 
AV. CONSELHEIRO ZACARIAS, 
128 

128 MARES 
SPMJ/CONSELHO I -ROMA - 
ENTRE MARES E ROMA 

40445-080 SALVADOR 
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SPMJ 

 
10 

 
LARGO DA BARROQUINHA 

 
S/N 

 
BARROQUINHA 

SPMJ/CONSELHO II - 
BARROQUINHA - SEDE DO 
PROJETO NOSSOS FILHOS 

 
40024-136 

 
SALVADOR 

SPMJ 10 RUA CARLOS CHENAUD, 18 , 18 VILLA LAURA 
SPMJ/CONSELHO III- BROTAS 
- VILLA LAURA 

40270-160 SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

RUA DOMINGOS REQUIÃO, N.º 
217 

 
217 

 
LIBERDADE 

SPMJ/CONSELHO IV - 
LIBERDADE - PRÓXIMO AO 3º 
CENTRO DE SAÚDE 

 
40325-470 

 
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

 
RUA DA ILHA 

 
S/N 

 
ITAPUÃ 

SPMJ/CONSELHO V -ITAPUÃ - 
SEDE DO CENTRO ESPORTIVO 
E CULTURAL DE ITAPUÃ 

 
41620-620 

 
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

 
RUA THOMAZ GONZAGA, 150 

 
150 

 
PERNAMBUES 

SPMJ/CONSELHO VI- 
PERNAMBUÉS - CENTRO 
SOCIAL URBANO - CESSÃO DE 
USO 

 
41100-000 

 
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

 
RUA A, 3ª ETAPA 

 
S/N 

 
CASTELO 
BRANCO 

CONSELHO VII -CASTELO 
BRANCO - CENTRO SOCIAL 
URBANO DE CASTELO 
BRANCO 

 
41220-080 

 
SALVADOR 

SPMJ 10 
ESTRADA DO COQUEIRO 
GRANDE 1902 CAJAZEIRAS CONSELHO VIII -CAJAZEIRAS - 41343-855 SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

RUA ALMÁQUIO 
VASCONCELOS 

 
13 

 
PERIPERI 

CONSELHO IX -PERIPERI - 
CENTRO ESPÍRITA CRUZ DA 
REDENÇÃO 

 
40720-110 

 
SALVADOR 

SPMJ 10 
SEGUNDA TRAVESSA PEDRO 
GAMA 

S/N FEDERAÇÃO 
CONSELHO X- FEDERAÇÃO - 
CSU/VASCO DA GAMA 

40231-025 SALVADOR 

SPMJ 10 RUA CLEMENTE MARIANI 45 BOCA DO RIO 
CONSELHO XI- BOCA DO RIO - 
MESMA RUA DO IMEJA 

41706-730 SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

 
LADEIRA DA ALEGRIA 

 
S/N 

 
SÃO CAETANO 

CONSELHO XII- SÃO CAETANO 
- JUNTO A ESCOLA HELENA 
MAGALHÃES 

 
40387-030 

 
SALVADOR 

SPMJ 10 RUA TOMAS GONZAGA 150 NARANDIBA 
CONSELHO XIII- NARANDIBA 
- CENTRO SOCIAL URBANO 

41080-790 SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

RUA ALMÁQUIO 
VASCONCELOS 

 
13 

 
PERIPERI 

CONSELHO XIV- ILHA - 
CENTRO ESPÍRITA CRUZ DA 
REDENÇÃO 

 
40720-110 

 
SALVADOR 

SPMJ 10 
AV. CARLOS GOMES, 
ED.MARÇÔNICO, 2º ANDAR 

108 CENTRO 
CONSELHO XV -BARRA - 
ED.MARÇÔNICO, 2º ANDAR 

40060-330 SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

 
RUA JOSÉ BISPO DOS 
SANTOS 

 
S/N 

 
MUSSURUNGA I 

CONSELHO XVI- 
MUSSURUNGA - CENTRO 
SOCIAL URBANO - CSU DO 
VALE 

 
41490-080 

 
SALVADOR 

SPMJ 10 ALAMEDAS DA ESPATODIAS S/N 
CAMINHO DAS 

ARVORES CONSELHO XVII -PITUBA - 41820-180 SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

 
RUA ANDREIA 

 
S/N 

BOCA DA MATA 
DE VALERIA 

CONSELHO XVIII -VALÉRIA - 
CSU VALÉRIA - COLÉGIO 
ESTADUAL NOÊMIA REGO 

 
41298-220 

 
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

 
LINK RESERVA PARA 
PLANEJAMENTO OU 
PROGRAMAÇÃO 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

 
LINK RESERVA PARA 
PLANEJAMENTO OU 
PROGRAMAÇÃO 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

 
LINK RESERVA PARA 
PLANEJAMENTO OU 
PROGRAMAÇÃO 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

 
LINK RESERVA PARA 
PLANEJAMENTO OU 
PROGRAMAÇÃO 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

  
CARNAVAL E RÉVEILLON 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

  
CARNAVAL E RÉVEILLON 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

  
CARNAVAL E RÉVEILLON 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
10 

NOVAS CASAS PARA 
MULHERES, JUVENTUDE E 
NOVOS CONSELHOS 
PREVISTOS 

 
S/N 

  
CARNAVAL E RÉVEILLON 

  
SALVADOR 
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SPMJ 

 
 

20 

 

PRAÇA ALMIRANTE COELHO 
NETO, N° 01 

 
 

1 

 
 

BARRIS 

CRAMLV - CENTRO DE 
REFERÊNCIA E 
ACOLHIMENTO À MULHER 
LORETA VALADARES - EM 
FRENTE    À    DELEGACIA  DO 
IDOSO 

 
 

40.070-140 

 
 

SALVADOR 

 
SPMJ 

 
20 

 
RUA LÉLIS PIEDADE 

 
63 

 
RIBEIRA 

CAMSID - CENTRO DE 
ATENDIMENTO À MULHER 
SOTEROPOLITANA IRMÃ 
DULCE - 

 
40.420-190 

 
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
20 

AV. DE SETEMBRO, 202 - EDF. 
ADOPHO BASBAUM - 4º 
ANDAR 

 
202 

 
CENTRO 

INFOCENTRO 
FRENTE AO 
BENTO 

SPMJ - 
COLÉGIO 

EM 
SÃO 

 
40060-001 

 
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
20 

NOVAS 
MULHERES, 
NOVOS 
PREVISTOS 

CASAS PARA 
JUVENTUDE E 

CONSELHOS 

 
S/N 

 
CAJAZEIRAS 

 
CENTRO REFERÊNCIA À 
MULHER 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
20 

NOVAS 
MULHERES, 
NOVOS 
PREVISTOS 

CASAS PARA 
JUVENTUDE E 

CONSELHOS 

 
S/N 

  
MAIS UM CONSELHO 
TUTELAR PREVISTO 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
20 

NOVAS 
MULHERES, 
NOVOS 
PREVISTOS 

CASAS PARA 
JUVENTUDE E 

CONSELHOS 

 
S/N 

 
INFOCENTROS DA 
JUVENTUDE OU CONSELHOS 
DA JUVENTUDE 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
20 

NOVAS 
MULHERES, 
NOVOS 
PREVISTOS 

CASAS PARA 
JUVENTUDE E 

CONSELHOS 

 
S/N 

 
INFOCENTROS DA 
JUVENTUDE OU CONSELHOS 
DA JUVENTUDE 

  
SALVADOR 

 
SPMJ 

 
100 

AV. ESTADOS UNIDOS, Nº 379. 
EDF. CIDADE DO SALVADOR – 
5º ANDAR 

 
379 

 
COMÉRCIO 

SEDE SPMJ - PRÉDIO BANDO 
ITAÚ, EM FRENTE DO 
BRADESCO 

 
40010-020 

 
SALVADOR 

TRANSALVADOR 10 AV. VALE DOS BARRIS 500 BARRIS  40.070-055 SALVADOR 

TRANSALVADOR 10 RUA DA GRATIDÃO S/N PIATÃ  41.650-195 SALVADOR 

TRANSALVADOR 20 AV. TANCREDO NEVES S/N PERNAMBUÉS DETRAN 41.100-800 SALVADOR 
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ANEXO C 

 
 

ESPAÇOS PÚBLICOS PARA SOLUÇÃO DE ACESSO À INTERNET SEM FIO – LOTE 01 
 

BAIRRO LOCAL 

ACUPE DE BROTAS PRAÇA – LADEIRA DO ACUPE 

 
ÁGUAS CLARAS 

PRAÇA – CIGANOS 

PRAÇA DO CONJUNTO CONDOR 

ALTO DE COUTOS FIM DE LINHA 

ALTO DO CABRITO PRAÇA DIQUE DO CABRITO 

AMARALINA PRAÇA JOÃO AMARAL 

ARRAIAL DO RETIRO PRAÇA DO ARRAIAL 

BAIRRO DA PAZ PRAÇA DA PAZ CELESTIAL 

BAIXA DE SANTO ANTÔNIO PRAÇA DA BAIXINHA DE SANTO ANTÔNIO – RUA ILHA DE MARÉ 

 
 

BARRA 

DO PORTO AO CLUBE ESPANHOL 

LARGO DO FAROL DA BARRA 

PRAÇA RUBEN DÁRIO 

URBANIZAÇÃO DE ÁREA PARA ACADEMIA DE SAÚDE – AVENIDA CENTENÁRIO 

BARREIRAS CONJUNTO ACM – FIM DE LINHA 

 
 

BARRIS 

PRAÇA DA PIEDADE 

PRAÇA DA RUA CONSELHEIRO SPÍNOLA 

PRAÇA JOÃO MANGABEIRA – LARGO DOS BARRIS 

 
 

BARROQUINHA 

LARGO DE SÃO BENTO 

PRAÇA CASTRO ALVES 

TERMINAL DE ÔNIBUS 

 
 

 
BOA VIAGEM 

LARGO DA BOA VIAGEM 

ORLA 

PRAÇA DA BOA VIAGEM 

PRAÇA HUMAITÁ 

PRAÇA LUIZ TARQUÍNIO 

BOA VISTA DE BROTAS PRAÇA COND. EDGARD SANTOS – AVENIDA LAURINDO RÉGIS 

BOA VISTA DE SÃO CAETANO PRAÇA DA SABOARIA 

BOCA DA MATA PRAÇA – FIM DE LINHA 

 
BOCA DO RIO 

NA ÁREA DAS QUADRAS E NA ANTIGA SEDE DO BAHIA 

PRAÇA – FIM DE LINHA 

BOM JUÁ PRAÇA – FIM DE LINHA 
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BONFIM 

PRAÇA DA BAIXA DO BONFIM 

PRAÇA DO ALTO DO BONFIM 

PRAÇA DO ESTALEIRO 

PRAÇA DOS DENDEZEIROS 

 

BROTAS 

PRAÇA DA BÍBLIA – VALE DO OGUNJÁ 

PRAÇA DA CRUZ DA REDENÇÃO – LADEIRA DA REDENÇÃO 

PRAÇA FIM DE LINHA – CAMPINAS DE BROTAS 

 
CABULA 

AV. SILVEIRA MARTINS – PRAÇA CONJUNTO PLANALTO 

RÓTULA DO ABACAXI 

CABULA VI PRAÇA – FIM DE LINHA 

CAIXA D’ÁGUA PRAÇA CORONEL OSVALDO DO ROSÁRIO 

CAJAZEIRAS MERCADO MUNICIPAL 

CAJAZEIRAS XI PRAÇA DA ROTATÓRIA 

CALABETÃO PRAÇA ESPERANÇA 

 
CALÇADA 

LARGO DA CALÇADA 

PLANO INCLINADO (PARTE BAIXA) 

 
CAMPO GRANDE 

LARGO DO CAMPO GRANDE 

PRAÇA DA ACLAMAÇÃO 

 

 
CANABRAVA 

INTERMEDIAÇÕES DO BARRADÃO 

PRAÇA DA JUVENTUDE 

PRAÇA DAS 3 MANGUEIRAS 

PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CIDADE 

CANDEAL PRAÇA FREI HILDELBRANDO KRUTHANP – ALAMEDA BONS ARES 

 

CASTELO BRANCO 

PRAÇA – 2ª ETAPA 

PRAÇA – 3ª ETAPA 

PRAÇA DOS PROFETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO 

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO – RELÓGIO DE SÃO PEDRO 

PRAÇA DA ACLAMAÇÃO – AVENIDA 7 DE SETEMBRO 

PRAÇA DA PIEDADE – AVENIDA 7 DE SETEMBRO 

PRAÇA DO RELÓGIO DE SÃO PEDRO – AVENIDA 7 DE SETEMBRO 

PRAÇA LARGO DE SÃO BENTO 

PRAÇA PADRE ANTÔNIO VIEIRA 

PRAÇA THOMÉ DE SOUZA 

REORDENAMENTO AMBULANTES – BECO MARIA DA PAZ 

REORDENAMENTO AMBULANTES – PRAÇA DA PIEDADE 

REORDENAMENTO AMBULANTES – RUA 11 DE JUNHO 

REORDENAMENTO AMBULANTES – RUA DA FORCA 

REORDENAMENTO AMBULANTES – RUA DO CABEÇA 

REORDENAMENTO AMBULANTES – RUA PORTÃO PIEDADE 

REORDENAMENTO AMBULANTES – TRAVESSA 21 DE ABRIL – RUA 21 DE ABRIL 

TERMINAL DE ÔNIBUS 
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CENTRO HISTÓRICO 

PRAÇA – THOMÉ DE SOUZA 

PRAÇA DA SÉ - PELOURINHO 

PRAÇA DO CRUZEIRO DO SÃO FRANCISCO – PELOURINHO 

PRAÇA LARGO DO TERREIRO – PELOURINHO 

PRAÇA THOMÉ DE SOUZA – ELEVADOR LACERDA 

TERMINAL DE ÔNIBUS – PRAÇA DA SÉ – RUA DO TIRA CHAPÉU 

CIDADE NOVA PRAÇA CALDAS BARBOSA 

 
 

 
COMÉRCIO 

PRAÇA DA INGLATERRA – AVENIDA ESTADOS UNIDOS 

PRAÇA MARECHAL DEODORO – AVENIDA JEQUITAIA 

PRAÇA RIACHUELO 

PRAÇA VISCONDE DE CAYRU 

TERMINAL DA FRANÇA 

 
COSME DE FARIAS 

PRAÇA LARGO DOS PARANHOS 

PRAÇA MAJOR COSME DE FARIAS – RUA COSME DE FARIAS 

DIQUE DO TORORÓ INTERMEDIAÇÕES DA ARENA FONTE NOVA 

 
 

DOIS DE JULHO 

LARGO DOS AFLITOS 

PRAÇA ALMIRANTE PAULA GUIMARÃES 

PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO 

PRAÇA CENTENÁRIO BATISTA 

 
DOM AVELAR 

PRAÇA – ENTRADA DO BAIRRO 

PRAÇA DO LARGO DA CAPELINHA – RUA MARIA FELIPA 

ENGENHO VELHO DE BROTAS PRAÇA DO PARQUE SOLAR DE BOA VISTA DE BROTAS – AVENIDA LAURINDO RÉGIS 

FAZENDA COUTOS SINALEIRA FAZENDA COUTOS ATÉ O FIM DE LINHA 

FAZENDA GRANDE DO RETIRO EM FRENTE A GRÁFICA CENTRAL 

FAZENDA GRANDE III PRAÇA – FAZENDA GRANDE III 

 
GARCIA 

PRAÇA ALEXANDRE FERNANDES – FIM DE LINHA DA RUA LEOVIGILDO FILGUEIRAS 

PRAÇA MARQUÊS DE OLINDA – FIM DE LINHA 

IAPI PRAÇA – FIM DE LINHA 

ITAIGARA PRAÇA MIRYAN FRAGA 

 
 

ITAPUÃ 

MERCADO DE ITAPUÃ 

ORLA – DE PLACAFORD AO FAROL DE ITAPUÃ 

PRAÇA DE ITAPUÃ – IGREJA DE ITAPUÃ 

JARDIM BAIANO PRAÇA TEREZA CRISTINA LUSTOSA – RUA BOULEVARD AMÉRICA 

JARDIM CAJAZEIRAS PRAÇA – FIM DE LINHA 

JARDIM DAS MARGARIDAS PRAÇA JARDIM DAS MARGARIDAS 

JARDIM NOVA ESPERANÇA PRAÇA SANTO ANDRÉ 

JARDIM SANTO INÁCIO PRAÇA – FIM DE LINHA 

LAPINHA PRAÇA DA LAPINHA 

 
LIBERDADE 

MERCADO MUNICIPAL 

PRAÇA NELSON MANDELA – PLANO INCLINADO 
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MACAÚBAS PRAÇA LARGO DOS DOIS LEÕES – RUA CÔNEGO PEREIRA 

MANGUEIRA PRAÇA AFRO BRASIL 

MARECHAL RONDON PRAÇA – FIM DE LINHA 

MARES LARGO DOS MARES 

MASSARANDUBA PRAÇA FINAL DE LINHA 

MATA ESCURA PRAÇA – FIM DE LINHA 

 
MATATU 

ESTAÇÃO BROTAS – AVENIDA MÁRIO LEAL FERREIRA 

LARGO DE SANTA RITA 

MIRANTES DE PERIPERI FIM DE LINHA 

 
MUSSURRUNGA 

PRAÇA – SETOR G 

TERMINAL DE ÔNIBUS 

NARANDIBA PRAÇA – ROTATÓRIA – AVENIDA EDGARD SANTOS 

 
NAZARÉ 

PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO 

REORDENAMENTO AMBULANTE – PRAÇA CARNEIRO RIBEIRO 

 
NOVA BRASÍLIA 

PRAÇA – FIM DE LINHA – RUA DIRETA 

PRAÇA DE VILA MAR 

NOVA BRASÍLIA DE VALÉRIA PRAÇA DA LUZ – RUA CANAVIEIRA – PRÓXIMO AO CAMPO MIRANDÃO 

NOVO MAROTINHO PRAÇA DE NOVO MAROTINHO – AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO KM 5,5 

 
ONDINA 

INTERMEDIAÇÕES DO LARGO DAS GORDINHAS 

PRAÇA LUIZ SANDE 

PARIPE PRAÇA JOÃO MARTINS 

 
PAU DA LIMA 

PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL COLINA AZUL 

PRAÇA SELEÇÃO BRASÍLIA (PRAÇA SÃO JOSÉ – RUA DO CAMPO) 

 
PAU MIÚDO 

INÍCIO DA LADEIRA DO PAU MIÚDO – AVENIDA BARROS REIS 

PRAÇA LARGO DO TAMARINEIRO 

 
 

PERIPERI 

MERCADO DE PERIPERI 

PRAÇA DA REVOLUÇÃO 

PRAÇA DO SOL 

 
 

PERNAMBUÉS 

PRAÇA – ARTHUR LAGO 

PRAÇA – FIM DE LINHA 

TERMINAL RODOVIÁRIO 

PIATÃ PRAÇA PLACAFORD 

 
PIRAJÁ 

PRAÇA GENERAL LABATUT 

TERMINAL DE ÔNIBUS 

PITUAÇU INTERMEDIAÇÕES DO ESTÁDIO DE PITUAÇU 

 
 

PLATAFORMA 

PRAÇA – FIM DE LINHA 

PRAÇA CONJUNTO BAIA DE TODOS OS SANTOS 

PRAÇA DO BARIRI – LARGO DO BARIRI 

PRAÇA SÃO BRÁS – EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL 
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RETIRO PRAÇA DO RETIRO 

 
 
 
 
 

RIBEIRA 

FIM DE LINHA ATÉ A BOA VIAGEM 

LARGO DA BIBLIOTECA 

PRAÇA AVENIDA BEIRA MAR 

PRAÇA DODÔ E OSMAR 

PRAÇA GENERAL OSÓRIO – IMEDIAÇÕES DA SORVETERIA DA RIBEIRA 

PRAÇA LARGO DA MADRAGOA 

PRAÇA LARGO DO PAPAGAIO 

RIO SENA CAMPO LOTE 

 
RIO VERMELHO 

LARGO DA MARIQUITA 

LARGO DE SANTANA 

ROMA PRAÇA LARGO DE ROMA – PRAÇA IRMÃ DULCE 

SAN MARTIN PRAÇA – LARGO DO TANQUE 

SANTA MÔNICA PRAÇA DA SANTA MÔNICA 

SANTO AGOSTINHO PRAÇA SANTO AGOSTINHO 

 
 

SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO 

ESTAÇÃO DO AQUIDABÃ – AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 

PRAÇA DO LARGO DO SANTO ANTÔNIO – RUA DIRETA DO SANTO ANTÔNIO 

PRAÇA DOS 15 MISTÉRIOS 

SÃO CAETANO PRAÇA ACM 

SÃO CRISTÓVÃO PRAÇA DA MATRIZ 

 
 

SÃO MARCOS 

PRAÇA – FIM DE LINHA 

PRAÇA ROTATÓRIA DE SÃO MARCOS 

PRAÇA RUA ATLÂNTICA (URBIS) 

 
SÃO RAFAEL 

PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DAS ILHAS 

PRAÇA NA ENTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL COLINAS DE PITUAÇU 

 
SÃO THOMÉ DE PARIPE 

ATÉ TUBARÃO 

PRAÇA DA ORLA 

SAÚDE LARGO DA SAÚDE – RUA JOGO DO CARNEIRO 

SETE DE ABRIL PRAÇA – FIM DE LINHA – RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 

SOLEDADE PRAÇA – LARGO DA SOLEDADE 

STIEP PRAÇA – VALE DOS RIOS 

SUSSUARANA VELHA PRAÇA – FIM DE LINHA 

 
TANCREDO NEVES 

PRAÇA – CONJUNTO NOVO ARVOREDO 

PRAÇA – EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE RODRIGO ARGOLO 

 
 

TORORÓ 

PRAÇA DODÔ E OSMAR – RUA JOSÉ DUARTE 

PRAÇA JARDIM DAS ROSAS 

PRAÇA MÁRIO BRASIL 

URUGUAI PRAÇA FIM DE LINHA 

VALE DOS LAGOS PRAÇA DO CONJUNTO MATA ATLÂNTICA 
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VALÉRIA PRAÇA DA MATRIZ 

 
VILA CANÁRIA 

PRAÇA – FIM DE LINHA 

PRAÇA DE VILA CANÁRIA – RUA IPIRANGA 

VILA LAURA PRAÇA DA IGREJA – RUA DR. MÁRIO RÊGO DOS SANTOS 



 

 

 
 

ANEXO D – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

LOTE 01 
 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR MENSAL 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MENSAL 
TOTAL (R$) 

REDE CORPORATIVA MULTISSERVIÇOS COM TECNOLOGIA MPLS E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA 

300004583 Acesso 02 Mbps 500   

300004584 Acesso 10 Mbps 290   

300004585 Acesso 20 Mbps 260   

300004586 Acesso 50 Mbps 22   

300004587 Acesso 100 Mbps 24   

300004588 Acesso 10 Gbps – Concentrador 01   

REDE DE ACESSOS IP DE INTERNET DEDICADA E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA 

300004613 Acesso 10 Mbps 790   

300004614 Acesso 20 Mbps 260   

300004615 Acesso 50 Mbps 22   

300004616 Acesso 100 Mbps 24   

SOLUÇÃO DE REDE WIRELESS 

300004589 Kit de Serviços Tipo 1 – Outdoor 180   

300004590 Kit de Serviços Tipo 2 – Outdoor 100   

300004591 Kit de Serviços Tipo 3 – Outdoor 20   

300004592 Kit de Serviço Tipo 4 – Indoor 500   

 
 

LOTE 02 
 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

VALOR MENSAL 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR MENSAL TOTAL 
(R$) 

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET 

300004593 Acesso 20 Mbps 80   

300004594 Acesso 50 Mbps 50   

300004595 Acesso 100 Mbps 20   
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 A CONTRATANTE, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato, poderá solicitar instalação de acessos de 
comunicação de dados com velocidade entre 02 Mbps e 100 Mbps para qualquer unidade dentro da região da Grande 
Salvador, mesmo que não conste da relação do Anexo B, bem como o cancelamento ou mudança de velocidade de 
qualquer acesso de dados em uso, respeitando os limites e valores desta Proposta de Preços. 

 

 O Ponto Concentrador, a ser implantado pela CONTRATADA no ambiente da COGEL, deverá possuir capacidade de 
banda suficiente para atender à demanda da rede corporativa multisserviços com tecnologia MPLS da 
CONTRATANTE, conforme estabelecido no subitem 7.10. 

 

 Caso sejam propostas, pela LICITANTE, outras faixas de velocidade, deverão ser informados todos os respectivos 
valores na tabela de preços presente neste Anexo D. 

 

 As entregas dos acessos de Internet Banda Larga serão condicionadas à viabilidade técnica no endereço solicitado. 
Em caso de inviabilidade de atendimento, o acesso será cancelado sem ônus à CONTRATANTE. 

 

 Deverá ser informado Nome, Marca, Modelo e PartNumber dos equipamentos a serem ofertados pela CONTRATADA 
para o Ponto Concentrador e para os Pontos Remotos. 
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