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ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL
RECIBO DE EDITAL POR EMAIL / SITE

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018.
PROCESSO N° 1632/2018

Razão Social:-------------------------------------------------------CNPJN°

_

Endereço: --------------------------------------------------------E-mail: ----------------------------------------------------------Cidade:

Estado:

_

Telefone: -------------------------

Fax: -----------------------------

Pessoa para contato:

_

Obtivemos nesta data, através de email/site, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Local: ----------------

de

de2018.

Nome e Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Câmara Municipal de Carapicuíba e
essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter
ao Setor de Licitações e Contratos por meio do Fax: (11) 4183-1655 ou e-mail:
compras@camaracarapicuiba.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações e Contratos da
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018
PROCESSO N° 1632/2018

A Câmara Municipal de Carapicuíba por autorização do Senhor Presidente, Vereador
RONALDO DE SOUZA, mediante Pregoeira, indicada pela Portaria n" 039/2018, toma
público, para conhecimento dos interessados, que realizará PREGÃO PRESENCIAL do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as disposições da Lei Federal n°
10.520/2002, Lei Complementar Federal n" 123/2006, Lei Complementar Federal n"
14712014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n?
8.666/1993 e suas alterações e demais normas pertinentes, bem como as condições a seguir
estabelecidas.
1 - PREÂMBULO
1.1. A sessão pública será realizada no Plenário da Câmara Municipal de Carapicuíba, Sala
Laerte Cearense, situado à Av. Miriam, n" 92 - Centro - Carapicuíba - SP, em ato público, no
dia 17 de dezembro de 2018, com início às 10 horas, e será conduzida pela Pregoeira com o
auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo em epígrafe.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
1.3. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar o Edital
completo e seus anexos pelo site www.camaracarapicuiba.sp.gov.brllicitacoes.
ou por
email: compras@camaracarapicuiba.sp.gov.br;
caso não seja possível à retirada por meio
eletrônico, o mesmo poderá ser retirado, gratuitamente, no prédio da Sede Administrativa,
situado à Av. Fernanda, n" 9 - Centro - Carapicuíba - SP, de segunda à sexta-feira, no horário
normal de expediente, através de cópia simples, ou em arquivo PDF (necessário o
fornecimento de pen drive).
1.4. É importante o acesso frequente à página eletrônica da Câmara Municipal, no site
www.camaracarapicuiba.sp.gov.brllicitacoes.
tendo
em
vista
que
eventuais
questionamentos sobre o edita1 e os devidos esclarecimentos serão divulgados por meio
eletrônico, no endereço indicado, juntos ao respectivo edital, não sendo aceitas alegações de
desconhecimento.
1.5. O presente Edital se submete integralmente ao disposto na Lei Complementar Federal n"
12312006 e Lei Complementar Federal n? 147/2014, atendendo ao direito de prioridade para a
microempresa e empresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao
final da fase de lances (disputa de preços).
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2-DOOBJETO
2.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação do cabeamento
estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos, para nova
sede administrativa da Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Virgínio Pasini, 65 Centro - Carapicuíba - SP, CEP 06320-000, conforme especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência.

3 - DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO
3.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 593.343,20 (Quinhentos e noventa e três mil,
trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas com a execução do presente certame onerarão as dotações orçamentárias de
n''s 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente, 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro
- Pessoa Jurídica e 3.3.90.30 - Material de Consumo.

5 - DA FORMALIZAÇÃO

DE IMPUGNAÇÕES

E ESCLARECIMENTOS

AO

EDITAL
5.1. A formalização de impugnação, observados os prazos legais, será dirigida à Pregoeira e
será efetivada através de documento com identificação do Processo e número do Pregão
devendo ser protocolizadas na Câmara Municipal de Carapicuíba, no Setor de Protocolo, na
Avenida Miriam, n" 92 - Centro - Carapicuíba/SP, no horário das 9 às 18 horas, com a
identificação completa da empresa autora da impugnação ou recurso, assinatura de seu
representante legal e cópia simples de documento que comprove esta condição.
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Pregão perante esta Câmara
Municipal, a licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
recebimento das propostas, nos termos do artigo 41, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.
5.2.1. Não serão conhecidas as impugnações subscritas por representantes não habilitados

legalmente, assim como não serão aceitas impugnações através de e-mail.
5.3. Informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas conforme segue:
5.3.1. Quaisquer informações e esclarecimentos, relativos a esta licitação serão prestados pela
Pregoeira, ou pela Comissão Permanente de Licitação através de requerimento por escrito,
protocolizados na Câmara Municipal de Carapicuíba, no Setor de Protocolo, na Avenida
Miriam, n° 92 - Centro - Carapicuíba/SP, no horário das 9 às 18 horas, no prazo de até 2
(dois) dias úteis anteriores à data da abertura da Sessão Pública.
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5.4. Não serão aceitas consultas ou reclamações efetivadas através de ligação telefônica, ou
consulta verbal.
5.5. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação, bem como responder às questões
formuladas pelos licitantes.
5.6. Acolhida a impugnação oposta contra o ato convocatório será designada nova data para a
realização da sessão pública do pregão.

6 ~DA VISTORIA
6.1. As empresas licitantes que desejarem participar do certame deverão realizar vistoria
técnica, nos termos do Anexo VII, através de seu representante legal ou técnico, devidamente
credenciado pela empresa, a fim de tomar ciência de todas as condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da presente licitação, para adequada formulação da
proposta comercial, cujo comprovante de vistoria deverá ser apresentado junto com o
Envelope n° 1- Proposta Comercial.
6.2. As visitas acontecerão necessariamente durante o período de publicação do edital, salvo
no período de suspensão do certame, se caso houver, em horário comercial das 9 às 18 horas,
as quais serão acompanhadas por funcionários da Câmara Municipal, ocasião em que será
emitido o comprovante de vistoria técnica. O agendamento deverá ser efetuado previamente
no Setor de Patrimônio, através do telefone (11) 4553-5134, Ramal 226/229.
6.3. A vistoria é necessária e indispensável para as licitantes interessadas conhecerem as
características, especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na
execução do objeto contratado, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações
técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais.

7 - DA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto desta licitação e que atendam às exigências de habilitação.
7.2. Não será permitida a participação de empresas:

7.2.1. Em processo de falência ou concordata ou em regime de recuperação judicial, sob o
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, salvo disposto no subitem 11.6.1.1.;
7.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso,
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
7.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
~.
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7.2.4. Que possuam os administradores ou detentores do controle da empresa participante
desta licitação, vínculo direto ou indireto com a Câmara Municipal de Carapicuíba ou com
quaisquer dos responsáveis por esta licitação, nos termos do art. 9°, da Lei Federal n°
8.666/93;
7.2.5. Estrangeiras que não funcionem no país;
7.2.6. Que possuam em seu Contrato Social ou Estatuto finalidade ou objeto incompatível
com o objeto deste Edital.

8 - DO CREDENCIAMENTO
8.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar em data e horário designados
no presente Edital.
8.2. O credenciamento dar-se-á através da apresentação dos seguintes documentos:
8.2.1. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou ocupar cargo assemelhado na empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social devidamente
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura, bem como o documento original de identidade
com foto para conferência;
8.2.2. Em se tratando de procurador, as empresas deverão credenciar um representante,
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo
poderes para praticar todos os atos inerentes ao procedimento licitatório em questão, bem
como o documento original de identidade com foto do representante para conferência.
8.2.3. Em sendo Procurador deverá ser apresentado Contrato Social ou instrumento
equivalente de forma a assegurar que os poderes foram outorgados por quem de direito.
8.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME e EPP), deverão estar devidamente
representadas em todas as fases do certame licitatório, com amplos poderes, para a os fins de
exercerem os direitos previstos na Lei Complementar n", 123/2006.
8.4. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado, podendo cada um
deles representar apenas uma credenciada.
8.5. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, o impedirá de se manifestar
e responder pela Licitante, sendo considerado como válido o preço apresentado na proposta
escrita.
8.9. O credenciamento do licitante implica na responsabilidade legal do mesmo ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão presencial.
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DA APRESENTAÇÃO
DA DECLARAÇÃO
DE ATENDIMENTO
REQUISITOS
DE
HABILITAÇÃO,
ENVELOPES
"PROPOSTA"
"HABILITAÇÃO" .

AOS
E

9.1. Todos os licitantes deverão entregar em separado (fora dos envelopes) declaração de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo Ill, em papel timbrado da
empresa.
9.2. Os licitantes que se encontrarem na condição de micro e pequena empresa deverão
apresentar, em separado (fora dos envelopes), o Anexo IV - Declaração de que se encontram
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte.
9.3. Os envelopes deverão estar devidamente lacrados, constando externamente os seguintes
dados:

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018
Abertura dia 17/12/2018 às 10 horas
ENVELOPE 01- PROPOSTA COMERCIAL
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
FonelFax:
E-mail:

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018
Abertura dia 17/12/2018 às 10 horas
ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO
Razão Social da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
E-mail:
9.4. A proposta de preços deverá estar integralmente preenchida, na qual deverão constar de
forma clara, legível e precisa os elementos e requisitos mencionados no Termo de Referência
- Anexo I, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, preferencialmente,
em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de
uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões
ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal da empresa.
9.5. Os documentos necessários para a habilitação deverão estar devidamente autenticados,
por cartório competente e ou por servidor da administração, mediante apresentação do
original, na sessão do pregão.
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9.6. Licitantes que desejarem enviar seus envelopes e declarações por via postal deverão
remetê-los com AR - Aviso de Recebimento à Câmara Municipal de Carapicuíba, na Av.
Fernanda, n° 9 - Centro - Carapicuíba - SP - CEP 06320-080, aos cuidados da Pregoeira
designada, devidamente identificado nos moldes do item 9.3.

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N° 01)
10.1. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em língua portuguesa, salvo quanto às suas
expressões técnicas de uso corrente, utilizando-se preferencialmente o modelo a que se refere
o Anexo lI, datilografado, impresso ou preenchido a mão, com letra legível, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo
representante legal do licitante ou pelo procurador.
10.2. Os preços globais, conforme definido no Anexo II - Proposta Comercial, deverão ser
expressos em moeda corrente nacional, e em algarismos com no máximo duas casas decimais,
sem qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
10.3. Aos preços ofertados pelas licitantes deverão estar inclusos, entre outros, tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e
descarga, obrigações financeiras de qualquer natureza, e demais componentes do custo da
execução do objeto da presente licitação.
1004. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão deste pregão.
10.5. Prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contato.
10.6. Condições de pagamento, conforme cláusula quarta da minuta de contrato;
10.7. Garantia, conforme especificado no Termo de Referência.
10.8. Declaração impressa na proposta de que estão cientes e aceitam todas as exigências,
normas e prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos.
10.9. As propostas que eventualmente

não correspondam

às especificações

contidas nos

Anexos I e 11,deste Edital serão desclassificadas.
10.10. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por
representante do licitante, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura
dos envelopes.
10.11. Poderão ser admitidos pela Pregoeira erros de natureza formal, desde que não
comprometam o interesse público e da administração.

7
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10.12. As proponentes DEVERÃO apresentar juntamente com a proposta comercial os
CATÁLOGOS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU MANUAIS dos materiais e
equipamentos ofertados onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos
mesmps, permitindo a consistente avaliação dos itens.

11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 02)
11.1. O Envelope Documentos de Habilitação
relacionados, os quais dizem respeito a:

deverá conter os documentos

a seguir

11.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
11.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.2.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor; e no caso de
sociedade por ações, acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e
publicados;
11.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
11.2.4. 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;
11.3. Caso os documentos acima já tenham sido apresentados no credenciamento,
desnecessária nova apresentação.

11.4. REGULARIDADE

torna-se

FISCAL E TRABALIDSTA

11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJIMF);

11.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da
Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os
tributos relativos ao INSS;
11.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, consistente na apresentação de
certidão que comprove regularidade fiscal junto ao Governo do Estado ou do Distrito Federal;
11.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa licitante,
consistente na apresentação de certidão de regularidade de débitos municipais mobiliários;

8
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11.4.5. Certidão que comprove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
11.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
11.5. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.

11.6. QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA

11.6.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo de expedição inferior
a 90 (noventa) dias da data deste pregão;
11.6.1.1. Nas hipóteses em que a certidão negativa de recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial
for
positiva,
deve
à
licitante
apresentar
comprovante
da
homologação/deferimento pelo juízo
competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
11.6.2. Comprovação de possuir Capital Social ou o valor do patrimônio líquido
correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação do lote,
devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma
da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

11.7. QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA

11.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto do presente edital, estando de
acordo com as características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser
feita por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
competentes para tanto, sendo que os quantitativos mínimos de prova de execução obedecerão
ao percentual de 10% (dez por cento) para o ITEM 01, considerando como cálculo desse
percentual a metragem total de 6405 metros. Somente serão considerados válidos atestados
com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo. O atestado deverá
ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome e cargo exercido na
entidade, bem como dados para eventual contato, estando as informações sujeitas à
conferência pela pregoeira. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas ou entidades
que comercializem o objeto da licitação.
11.7.2. O(s) Atestado(s) fornecido(s) dentro do percentual para atendimento ao ITEM 01, em
nome da empresa ou de seus responsáveis técnicos (profissional que mantém vínculo com a
licitante) deverá ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo TécnicoCAT.
11.7.3. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do
responsável técnico pelo objeto da presente licitação.
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11.8. DECLARAÇÃO

11.8.1. Declaração de comprovação de regularidade perante o Ministério do Trabalho,
conforme modelo Anexo V deste edital.

11.9. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO

DE HABILITAÇÃO

11.9.1. Na hipótese de ser a licitante a matriz, toda a documentação deverá ter sido expedida
em nome desta, e se for a filial, toda a documentação deverá ter sido expedida em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
11.9.2. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, DEVERÁ APRESENTAR TODA A
DOCUMENTAÇÃO DE AMBOS OS ESTABELECIMENTOS.
11.9.3. Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de
vigência ou validade.
11.9.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.

12 - DO PROCEDIMENTO

E DO JULGAMENTO

12.1. A Pregoeira dará início à Sessão Pública, na data e horários previamente designados,
emitindo breve explanação acerca do objetivo da realização do certame licitatório, iniciando o
credenciamento dos interessados presentes.
12.2. Após o credenciamento as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, Anexo Ill, em separado dos envelopes de proposta
comercial e habilitação, e no caso de ME e EPP, com os envelopes, separadamente, o
documento constante do Anexo IV.

12.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e,
por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
12.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas e reprovadas as propostas,
respectivamente:
12.4.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
12.4.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
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12.5. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou, ainda, se o
licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias a Prego eira examinará a proposta ou
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem
de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital;
12.6. Serão desconsideradas
licitantes.

ofertas ou vantagens

baseadas

nas propostas

das demais

12.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, observados
os seguintes critérios:
12.7.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
12.7.2. Em não havendo pelo menos 03 (três) na condição definida no subitem 12.9.1, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até no máximo de 03 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independente
do número de licitantes.
12.10. O julgamento das propostas obedecerá ao critério estabelecido no item 13.1 do Edital

13 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E LANCE
13.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço.
13.2. Os lances obedecerão ao seguinte fator de redução:
13.3. R$ 6.000,00 (Seis mil reais), tomando-se por base, observada a redução mínima, o
último lance ofertado ..

14 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
14.1. A Pregoeira convidará individualmente e de forma ordenada as licitantes selecionadas a

formular lances, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços,
aplicando-se o fator de redução constante do subitem 13.3 do Edital.
14.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi
recebido e registrado em primeiro lugar.
14.3. A etapa de lances será encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lances.
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14.4. Neste momento deverá a Pregoeira verificar se há licitante na condição de pequena
empresa, e em caso positivo, indagar se o mesmo tem a intenção de exercer as prerrogativas,
trazidas pela Lei Complementar Federal n? 123/2006.
14.5. Nas licitações do tipo menor preço, será assegurado, como critério de desempate, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
do artigo 44 da Lei Complementar Federal 123/2006.
14.6. Entende-se por empate, as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada ou de menor preço.
14.7. Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar Federal n°. 123/06, procederse-á da seguinte forma:
14.8. A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado o contrato em seu favor.
14.9. A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar a nova proposta verbal, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, em situação
de empate, se caso for, sob pena de preclusão.
14.10. Não ocorrendo à contratação na forma do item 14.8, serão convocadas as
remanescentes que por ventura se enquadrarem em situação de empate, na ordem
classificatória, para exercerem os mesmos direitos.
14.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que poderá primeiro apresentar a melhor oferta.
14.12. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas apresentadas na
ordem crescente de valores.
14.13. Poderá a Pregoeira negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
14.14. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas.
14.15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será determinado pela Pregoeira à
abertura do envelope de n° 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor.
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15 - DA HABILITAÇÃO

15.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive e mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de
informações.
15.2. A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

-i-,

15.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo esta indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
15.4. Caso a proponente classificada com o menor preço desatender as exigências para a
habilitação, a Pregoeira examinará a melhor oferta subsequente e negociará com seu autor,
decidindo sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificando as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma a oferta aceitável cujo autor atenda
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
15.5. A licitante devidamente enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte
em conformidade com a Lei Complementar Federal n" 123/06, deverá apresentar os
documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências.
15.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa e da
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 43 § 1° da Lei Complementar Federal n"
123/06, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o licitante foi declarado vencedor, para apresentação da devida
comprovação da regularidade fiscal.
15.6.1. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovação da regularidade fiscal da
microempresa e da empresa de pequeno porte mencionado no item anterior poderá, a critério
da Sra. Pregoeira, mediante requerimento do licitante, ser prorrogado por igual período.
15.7. A não regularização da documentação pelo prazo concedido no item 15.6. e
eventualmente ao prazo do item 15.6.1., implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo de aplicação das sanções previstas na Lei Federal n° 8666/93.
15.8. Encerrada a sessão pública do pregão, observada a comprovação da regularidade fiscal
para as microempresas e empresas de pequeno porte, previstas nos itens do edital, a licitante
declarada vencedora, independentemente de sua condição de microempresa e empresa de
pequeno porte, deverá entregar no prazo de até 02 (dois) dias após a reunião do pregão, nova
proposta de preço, devidamente formalizada e readequada ao lance verbal vencedor, sob pena
de decair seu direito à contratação.
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16 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1. Caberá recurso nos casos previstos, devendo o licitante manifestar, após o término da
sessão, motivadamente sua intenção de interpor recurso, registrando em ata a síntese de suas
razões, devendo juntar memoriais no prazo de três (03) dias úteis, ficando os demais licitantes
convocados a apresentar contrarrazões em igual número de dias (03), que contarão a partir do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
16.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que o licitante pretende que sejam revistos pela Prego eira.
16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pela Prego eira ao vencedor.
16.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo.
16.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem
como os encaminhados por fax, correios, e-mail.

17 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira 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 pela Pregoeira do objeto ao proponente vencedor, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
17.3. Após a homologação os envelopes Documentação das licitantes desclassificadas ou que
restaram vencidas na fase de lances, que não forem retirados no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, serão destruídos.

18 - DA CONTRATAÇÃO
18.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.
18.2. A licitante considerada vencedora será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados do recebimento da notificação, assinar o termo de contrato, aceitar ou, no
mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n? 8.666/93.
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18.2. A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará as mesmas penalidades estabelecidas
neste instrumento convocatório.
18.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administração.
18.4. Na hipótese de não atendimento à convocação a que se refere o item 18.1 ou havendo
recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder à
adjudicação das demais licitantes, observada a ordem de classificação das propostas, ou
revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n.?
8.666/93.
18.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

19 - DO RECEBIMENTO
19.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta
contratação será realizado da seguinte forma:
19.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega e instalação, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações;
19.1.2. Definitivamente, após recebimento provisório, será realizada conferência do produto
instalado e sendo aprovado, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de
assinatura no documento fiscal.
19.2. No caso de considerada insatisfatória a condição do objeto recebido provisoriamente,
será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades e prazo de até 15
(quinze) dias para sua correção.
19.2.1. Decorrido o prazo e inexistindo falhas ou incorreções, o recebimento definitivo deverá
ser de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

19.3. Na hipótese do objeto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato
e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das
penalidades.
20 - DO PAGAMENTO
20.1. As condições de pagamento estão dispostas na Cláusula Quarta da minuta do contrato
que integra este edital como Anexo VI.
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21 - DAS PENALIDADES
21.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município de Carapicuíba pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital e cominações legais.
21.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela Câmara Municipal de Carapicuíba, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da obrigação não cumprida.
21.3. A adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

civil e criminal,

21.3 .1. Advertência;
21.3.2. Multa de 0,3% ao dia sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado para
entrega do objeto, limitada a incidência aIO (dez) dias;
21.3.3. Multa de 10% sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado por período
superior ao previsto no subitem 21.3.2., limitado a 20 (vinte) dias. A partir do 21° (vigésimo
primeiro) dia de atraso, será considerada inexecução total ou parcial, conforme o caso;
21.3.4. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado para
substituição ou reparo do objeto que apresentar defeitos de fabricação durante o período da
garantia, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após esse prazo, e a critério da
Administração, poderá configurar inexecução parcial da obrigação assumida;
21.3.5. Multa de 10% sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso por período superior ao
previsto no subitem 21.3.4.;
21.3.6. Multa de 15% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, ensejando rescisão contratual;

21.3.7. Multa de 20% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida, ensejando rescisão contratual;
21.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Câmara Municipal de Carapicuíba, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos da Lei
8.666/93;
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos da Lei 8.666/93.
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21.6. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
21.7. As sanções previstas no subitem 21.1, 21.3.l,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

21.4. e 21.5. poderão ser aplicadas,

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta.
22.2. Os proponentes intimados a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê10 no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
22.3. Desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de
sua proposta.
22.4. 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.
22.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições
deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas neste edital e ainda, nos artigos 86
a 88, da Lei Federal n". 8.666/93 e alterações posteriores.
22.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação
em VIgor.
22.7. A Administração se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total
ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
22.8. A comunicação dos atos subsequentes à sessão pública aos proponentes ocorrerá
mediante publicação no Jornal que publica os atos oficiais da Câmara Municipal de
Carapicuíba.
22.9. O foro da Comarca de Carapicuíba é o competente para dirimir quaisquer questões
judiciais advindas do presente Edital.
22.10. Este edita! contém as CONDIÇÕES GERAIS do procedimento licitatório que, em
conjunto com os elementos específicos contidos nos Anexos a seguir indicados, que o
integram, regerão a presente licitação e posterior contratação.
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Anexo l

- Termo de Referência;

Anexo II

- Modelo de Proposta Comercial;

Anexo lII

- Modelo de Declaração para fins de Habilitação;

Anexo IV

- Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo V

- Modelo de Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho;

Anexo VI

- Minuta de Contrato;

Anexo VII

- Termo de Vistoria.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018
PROCESSO N° 1632/2018

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação do cabeamento
estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos, para nova
sede administrativa da Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Virgínio Pasini, 65 Centro - Carapicuíba - SP, CEP 06320-000, conforme as especificações constantes neste
Termo de Referência.
DETALHAMENTO
LOTE

DO OBJETO:

ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

pç

136

MT

6405

6 - 1.5 METROS

pç

136

PATCH CORD CATEGORIA

6 - 25 METROS

pç

136

PATCH PANEL CATEGORIA

6 - 24 PORTAS

pç

7

GUlA DE CABOS

pç

12

CABOOPTICO

Mf

300

CORDÃO ÓPTICO

pç
pç

13

CABO TELEFONICO

MT

3840

VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ45 CAT3

pç

3

CALHA DE TOMADAS

pç

10

RACKFECHADO

pç

2

RACKPAREDE

pç

6

CANALETA

BR

400
140

CURVA PLANA

pç
pç
pç
pç

UNIÃO "T" PLANA

pç

100

TAMPA FINAL

pç

160

UNIÃO

400

UNIDUT CÓNICO

pç
pç
pç
pç

SEALTUBO

MT

640

SAÍDA HORIZONTAL

pç

80

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

MO

1

SWITCHCORE

pç

1

CONECTOR

KEYSTONE

RJ45 CATEGORIA

CABO U/UTP CATEGORIA
PATCH CORD CATEGORIA

DISTRIBUIDOR

6

INTERNO ÓPTICO

6

7

1

1

PLÁSTICA

CAIXA APARENTE
CURVA INTERNA
CURVA EXTERNA

PORCA GAIOLA COM PARAFUSO
ABRAÇADEIRA

2

320
20
30

600
3000
160
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SWITCH ACESSO

pç

7

FIREW ALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO

pç

1

CONTOLADORA DE REDE SEM FIO

pç

1

6

PONTO DE ACESSO DE REDE SEM FIO

pç

3

7

NOBREAK - TIPO 1

pç

1

8

NOBREAK - TIPO 2

pç

66

3
4
5

DEVERÃO ser apresentados juntamente com a proposta comercial os CATÁLOGOS, ENCARTES,
FOLHETOS TÉCNICOS OU MANUAIS dos materiais e equipamentos ofertados onde constem as
especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.
VISTORIA:
As empresas licitantes que desejarem participar do certame deverão realizar vistoria técnica, nos
termos do Anexo VII, através de seu representante legal ou técnico, devidamente credenciado pela
empresa, a fim de tomar ciência de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da presente licitação, para adequada formulação da proposta comercial, cujo comprovante de
vistoria deverá ser apresentado junto com o Envelope n° 1- Proposta Comercial.
As visitas acontecerão necessariamente durante o período de publicação do
suspensão do certame, se caso houver, em horário comercial das 9 às
acompanhadas por funcionários da Câmara Municipal, ocasião em que será
. vistoria técnica. O agendamento deverá ser efetuado previamente no Setor
telefone (11) 4553-5134, Ramal 226/229.

edital, salvo no período de
18 horas, as quais serão
emitido o comprovante de
de Patrimônio, através do

A vistoria é necessária e indispensável para as licitantes interessadas conhecerem as características,
especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na execução do objeto
contratado, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que acharem necessários
para elaboração de suas propostas comerciais.
JUSTIFICATIVA:
A contratação dos serviços visa atender às necessidades de infraestrutura de cabeamento de TI
nas dependências da nova sede da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, no tocante às
eventuais e futuras aquisições de projetos executivos e demais serviços de cabeamento estruturado,
com a finalidade de melhorar a infraestrutura de rede, permitindo assim, o pleno desempenho das
atividades da instituição e contribuindo para a confiabilidade e continuidade dos serviços prestados.
A presente contração inclui o fornecimento de todos os materiais e insumos necessários para a
execução dos serviços, em conformidade com a padronização utilizada na instituição. Dessa forma, é

garantida a cÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA a utilização de materiais apropriados aos
equipamentos, sem necessidade de logística interna para manutenção de estoques e aquisições.
A demanda por esses serviços ocorre em razão da cÂMARA
MUNICIPAL DE
CARAPICUÍBA não possuir, em seu quadro/estrutura, recursos humanos e materiais para executar os
serviços objeto desta contratação.
A estrutura de comunicação de uma organização é fundamental para a melhoria de processos
administrativos e redução de custos operacionais, o que requer a atualização tecnológica em sua
infraestrutura para evitar possíveis interrupções nos seus sistemas de telefonia e comunicação de dados
e preparar sua infraestrutura para as novas tecnologias de comunicação.
A contratação contempla serviços de manutenção do sistema de cabeamento estruturado
atualmente instalado, com o objetivo de atender às demandas operacionais da CÂMARA ~
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MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA em termos de rede interna. incluindo a instalação de novos pontos
e readequação de pontos atuais, cuja execução deve seguir a padronização existente.
OBJETIVO
Este termo de referência tem como objetivo prover as informações necessárias para contratação de
empresa especializada em fornecimento de solução em conectividade física e lógica nas dependências
da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.
Todo material foi desenvolvido baseado em recomendações técnicas e orientações constantes nas
normas vigentes e boas práticas, reconhecidas pelo mercado, a fim de prover segurança do ambiente
completo, com disponibilidade constante, confidencial idade, excelência técnica, eficiência energética e
viabilidade econômica.
Todo o fornecimento referenciado neste documento deverá observar as especificações mínimas para a
instalação. As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto,
constituem prescrições para a digitalização e execução do projeto.
PROJETO EXECUTIVO
O Projeto Executivo a ser fornecido pela empresa vencedora, compreenderá o conjunto de
informações técnicas suficientes para instruir todas as operações relativas à execução da solução
defrnida neste documento. Deverá conter, portanto, a especificação detalhada dos serviços e materiais
necessários para a perfeita execução da solução proposta. incluindo, retiradas e reposição de materiais.
O projeto executivo deverá ser aprovado pela contratante, previamente ao início da obra.

o Projeto

Executivo deverá prever que todos os sistemas sejam elaborados em conjunto, de forma a
estarem perfeitamente harmonizados entre si, sem interferências que dificultem sua utilização.
•
•
•
•

Planta de cada nível da edificação em conformidade com este documento com ampliações,
cortes e acessórios;
Topologia de cada sistema;
Desenhos isométricos, quando necessários, apresentando todos os componentes e acessórios
de tubulação, com indicação de diâmetro nominal, dimensões e elevações;
Lista detalhada de material:

•

Memorial Descritivo, contendo, no mínimo:
• Metodologia executiva;
• Especificação e quantificação de materiais e de equipamentos;
• Qualificação de mão de obra operacional;
• Normas técnicas aplicadas;
• Disposições de segurança do trabalho;
• Disposições de manutenção, uso e conservação;
• Critérios e requisitos de desempenho.

•

Caderno de encargos, contendo, no mínimo:
• Planilha orçamentária sintética;
• Composição de custos unitários;
• Cronograma Físico Financeiro

Fará parte do escopo desse projeto os seguintes subsistemas:
• Cabeamento Horizontal e Vertical
• Comutação de dados
•
Conectividade de rede sem fio
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•

Sistema de Energia Nobreak

As quantidades e detalhes de pontos de telecomunicações
pavimento estão descritas no ANEXO Il-A;

do cabeamento

horizontal

para cada

As quantidades e detalhes do Backbone estão descritos no ANEXO H-B;
As quantidades de materiais para o projeto estão descritas no ANEXO H-C;
Todo o projeto e sua execução estará em conformidade com as normas citadas.
Todos os elementos envolvidos no caminho do sinal transmitido (patch cords, patch panels, cabos e
conectores), deverão ser de um único fabricante, assegurando assim uma garantia (fornecida
diretamente pelo fabricante) de 25 anos, contra defeitos de fabricação e instalação e performance;
Todos os pontos de telecomunicações deverão atender (ou superar) as especificações da norma para a
Categoria 6 (Canal e Link Permanente);
Todos os pontos deverão ser roteados diretamente da área de trabalho á que ele atende para um rack
localizado no seu pavimento ou no pavimento diretamente acima ou abaixo dele, não serão aceitos
quaisquer tipos de emendas (não está previsto nenhum tipo de cabeamento por zonas);
Todos os cabos para o cabeamento horizontal (UIUTP 4 pares) serão roteados e acomodados em rotas
perimetrais aparentes (Eletrocalhas metálicas perfuradas e canaletas plásticas multicanais), essas rotas
serão fomecidas e instaladas como parte do escopo do projeto e deverão ser especificadas junto com
todos os acessórios de forma a garantir as distâncias, raio de curvaturas e taxas de ocupação (máxima
de 40%) definidas nas normas aplicáveis;
Todos os cabos para o cabeamento horizontal (UTP 4 pares) serão terminados em ambas as
extremidades por conectores de 8 vias (RJ45 fêmea) seguindo o padrão de montagem T568A, esses
conectores deverão ser montados sem a utilização de ferramentas tipo pushdown e devem ser
facilmente desmontados e remontados;
Todos os cordões de manobra fornecidos devem ter uma cor única e que se faça a distinção de
aplicações através de "boots" coloridos (as cores desses "boots" para cada aplicação serão definidas
junto com o projeto executivo), isso garante uma fácil realocação de recursos otimizando e diminuindo
os custos envolvidos.
Serão instalados para o Backbone de dados um cabo ótico com 4 fibras multimodo (OM3) para cada
rack de distribuição conforme listado no anexo 02, sendo um total de 6 (seis) racks de distribuição
partindo de um rack central, totalizando 24 fibras para a instalação total do Back Bone de dados.
Todos os elementos envolvidos no caminho do sinal transmitido (cordões ópticos, DIOs, cabos ópticos
e conectores), deverão ser de um único fabricante, assegurando assim uma garantia (fomecida
diretamente pelo fabricante) de 25 anos, contra defeitos de fabricação e instalação e performance;
A topologia defrnida para o sistema de backbones de dados é a de estrela hierárquica (2 níveis no
máximo);
Todos os racks e espaços de telecomunicações serão atendidos por um cabo ótico com 4 fibras
multimodo (OM3) dando suporte assim a taxas de transmissão de, até, 10Gb/s em até 300 metros de
lance, esses cabos deverão ser construídos para dar suporte a aplicações externas e internas
(indoor/outdoor);
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Todos os cabos óticos serão roteados diretamente dos racks atendidos ao rack principal conforme
mostrado no anexo 02, não sendo aceitas emendas ou derivações;
Todos os cabos óticos serão roteados através de rotas internas existentes e não faz parte do escopo
desse projeto quaisquer tipos de fornecimento ou instalação de rotas externas;
Todas as fibras de todos os cabos óticos serão terminadas em ambas as extremidades em conectores do
tipo LC e esses conectores deverão ser acomodados em DIOs com 1U de altura que suporte, até, 24
acopladores LC duplex.
NORMAS APLICADAS
Todo o fornecimento referenciado neste documento (materiais e/ou serviços) deverá observar as
especificações mínimas para a instalação de um sistema de cabeamento. As normas relacionadas a
seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para a
digitalização e execução do projeto.
• ABNTNBR 14565:2012 Emenda 1:2013 Procedimento básico para elaboração de projetos de
cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada;
• ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado;
• ANSIITIAlEIA-568-C- Cabeamento estruturado para edifícios comerciais;
• ANSIlEWTIA-569-A
- Caminhos e Espaços;
• ANSIlEIAlTIA-606-B - Administração e Identificação;
• ANSIITIAlEIA-310D - Racks e Gabinetes de Telecomunicação.
DOCUMENTAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO
Todos os elementos envolvidos serão identificados seguindo as orientações da norma ANSIlEWTIA
606B para um sistema Classe 3 (site único);
Ao termino do serviço os seguintes documentos deverão ser fornecidos:
• Plantas de todos os pavimentos com as localizações de: racks, pontos, rotas e cabos;
• Plantas de situação com os cabos de backbones e seus caminhos;
• Manuais de identificação e outros documentos de suporte,
• Desenhos com os diagramas esquemáticos dos backbones;
• Planilhas de pontos horizontais, backbones e interconexões;
• Listagem com as descrições e part numbers de todos os elementos utilizados no projeto;
• Relatório fotográfico;
• Relatórios de certificação;
• Termo de garantia de 25 anos de performance.
Deverão ser deixados espaços livres em todos os racks para que, no futuro, sejam instalados elementos
(ativos e passivos) que se integrem ao software de gestão de camada física para automatizar e
controlar os processos de alterações, adições e remoções, esses elementos deverão ser adicionados aos
patch panels e patch cords existentes sem que os mesmos sejam trocados por outros part numbers ou
remontagens;
DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo para a entrega e instalação de todo o projeto será de 60 (Sessenta) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de compra, a ser emitida pela cÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.
A execução do projeto deverá seguir o cronograma físico financeiro proposto no Projeto Executivo e a
aprovado pela comissão da cÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA.
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o cronograma proposto e aprovado pela cÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, deverá, por

sua vez, seguir as orientações descritas nesse Projeto Básico.
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos (sem uso) e estarem na linha atual de produção
do fabricante.
1. MATERIAIS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

1.01 CONECTOR KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6
1.02
Fornecida com tampa anti-poeira
1,03
Deve ser fornecido com encaixe Keystone Universal.
1,04
Os módulos conectores devem ser de Categoria 6 para a cnaçao de canais de
transmissão com até 4 conectores. Os módulos devem ser utilizados em todas as áreas de
trabalho e patch panels e devem exceder os requisitos de conectores em conformidade com as
normas Cat.6 ISO I IEC 11801 ed. 2.2,junho de 2011, bem como a Cat.6 padrão TIA 568-C.2,
reincorporado testado em acc. IEC 60603-7-41 e com 60512-27-100, interoperável e
compatível com Categoria Se;
1.05
As terminações devem ser feitas com o uso da tampa de terminação não deve ser
necessário o uso de ferramenta de inserção ou impacto. A tampa de terminação deve
proporcionar um alívio de tensão na capa do cabo e deve incluir uma tampa removível para
proteção contra poeira;
1,06
Os módulos devem terminar cabo UTP de quatro pares sólido de 23 e de 24 AWG e
100 ohms. Os módulos de Categoria 6 devem exceder o desempenho da Categoria 6 verificada
por laboratório independente (como determinado pelo TIAlEIA 568-C) e também o
desempenho ISO Classe E (como determinado pelo ISOIIEC 11801) em links permanente e de
canal. Eles devem ser universais no design aceitando plugues modulares sem danificar os
contatos modulares exteriores;
1.07
Deve ser certificado por laboratório independente, garantindo o rendimento do canal e
link permanente, considerado o cabo e conectores a serem utilizados, de acordo com as
normas de certificação de componentes ISO 11801 para rendimento Cat.6
1.08
Material: livre de halogênio e livre de metais pesados em acordo com as diretivas da
RoHS2;
1.09
Contatos em bronze, proporcionando mais de 1000 ciclos de conexão e desconexão,
através de contatos IDC.
1.10 CABO U/UTP CATEGORIA 6
1.11
Cabo par trançado não blindado;
1.12
O cabo acabado deve atender ou exceder aos requisitos da ANSIlEWTIA 568-C-2.1;
1.13
Gravação sequencial métrica decrescente indicando a metragem do cabo restante na
embalagem;
1.14
O fabricante de cabo deve ter registro ISO 9001;
1.15
Deve ser certificado por laboratório independente, garantindo o rendimento do canal e
link permanente, considerado o cabo e conectores a serem utilizados, de acordo com as
normas de certificação de componentes ISO 11801 para rendimento Cat.6;
1.16
Deve possuir certificação Anatel;
1.17
O cabo deverá possuir capa externa em PVC/CM não propagante a chama;
1.18 PATCH CORD CATEGORIA 6 -1.5 METROS
1.19
Comprimento de 1.5 metros;
1.20
Na cor cinza e devem ser fornecidos com a instalação em ambas as extremidades de "
boots" com a cor que indique a aplicação para que se destinam (TIA-606B), esses "boots"
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devem poder ser substituídos por outros de outras cores quando esses cordões forem utilizados
para outras aplicações;
1.21
Os Patch Cords de Categoria 6 devem ser terminados em fábrica com plugues
modulares confeccionados em peça única;
1.22
Projetados com botas de alívio de tensão transparentes que permitem rápidos
deslocamentos, acréscimos e trocas;
1.23
Pinagem T568A;
1.24
Devem ser montados com cabo UTP flexível de Categoria 6
1.25
Cada Patch Cord deve ser 100% testado em fábrica quanto ao desempenho em um
teste de canal de acordo com o padrão de Categoria 6 proposto pela TWEIA 568-C.2, com
compatibilidade com categoria Se.
1.26
O patch cord deverá permitir a possibilidade de expansão para plataforma inteligente,
sem que haja necessidade de substituição do mesmo, com adição de acessórios ou não.
1.27

PATCH CORD U/UTP CATEGORIA 6 - 2.5 METROS

1.28
Comprimento de 2.5 metros;
1.29
Na cor cinza e devem ser fornecidos com a instalação em ambas as extremidades de "
boots" com a cor que indique a aplicação para que se destinam (TIA-606B), esses "boots"
devem poder ser substituídos por outros de outras cores quando esses cordões forem utilizados
para outras aplicações;
1.30
Os Patch Cords de Categoria 6 devem ser terminados em fábrica com plugues
modulares confeccionados em peça única;
1.31
Projetados com botas de alívio de tensão transparentes que permitem rápidos
deslocamentos, acréscimos e trocas;
1.32
Pinagem T568A;
1.33
Devem ser montados com cabo UTP flexível de Categoria 6
1.34
Cada Patch Cord deve ser 100% testado em fábrica quanto ao desempenho em um
teste de canal de acordo com o padrão de Categoria 6 proposto pela TIAlEIA 568-C.2, com
compatibilidade com categoria Se.
1.35
O patch cord deverá permitir a possibilidade de expansão para plataforma inteligente,
sem que haja necessidade de substituição do mesmo, com adição de acessórios ou não.
1.36

PATCH PANEL CATEGORIA 6 - 24 PORTAS

1.37
Padrão 19", com 1U de altura e na cor preta;
1.38
Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSIITWEIA -31OD;
1.39
Instalação direta em racks de 19 ";
1040
O patch panel modular deve ter uma bandeja traseira para suporte e guia dos cabos;
1041
O patch panel deve estar disponível com porta etiquetas, de forma que esteja sempre
visível.
1042
Material: livre de halogênio e livre de metais pesados em acordo com as diretivas da
RoHS2;
1043
O painel deverá permitir a possibilidade de expansão para plataforma inteligente e
gerenciável, sem que haja necessidade de substituição do mesmo, com adição de acessórios ou
não.
1.44
Excede a especificação de Cat.6 segundo especificado pela TIAlEIA S68-C.2
1045
Deve ser certificado por laboratório independente, garantindo o rendimento do canal e
link permanente, considerado o cabo e conectores a serem utilizados, de acordo com as
normas de certificação de componentes ISO 11801 para rendimento Cat.6
1.46
Fornecido com parafusos e arruelas para fixação;
1.47
Disponível em no mínimo 24 posições, com altura total de lU ou 44,45mm;
1.48
Suportar até 24 conectores RJ45 fêmea (Jacks) Cato 6A Não Blindado ou Cat. 6A
Blindado. Os conectores devem suportar no mínimo 1000 inserções de conectores RJ45, RJ12
ou RJl1.Todos os elementos envolvidos no caminho do sinal transmitido (patch cords, patch
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panels, cabos e conectores), deverão ser de um único fabricante, assegurando assim uma
garantia (fornecida diretamente pelo fabricante) de 25 anos, contra defeitos de fabricação e
instalação;

1.49

GUIA DE CABOS

1.50
Padão 19" na cor Preta;
1.51
Altura: lU;
1.52
Profundidade: 11 em;
1.53
Tampa bi-articulada (para cima e para baixo);
1.54
Os gerenciadores de cabos horizontais devem incluir componentes que auxiliem no
roteamento, gerenciamento e organização dos cabos para/dos patch panels e/ou equipamentos;
1.55
Os painéis devem proteger os equipamentos de rede, controlando o raio de curvatura
dos cabos e oferecendo alívio de tensão dos cabos. Os painéis devem possuir um design
universal que se encaixe nos racks ElA 19" ou 23" e devem ser construídos com guias de
plástico;
1.56
As tampas devem ser facilmente removíveis ou possuir dobradiças para permitir
rápidos deslocamentos, acréscimos e trocas;
1.57
Os gerenciadores de cabo devem ser oferecidos com retentores de fios para prender os
cabos durante a remoção da tampa e parafusos de montagem;

1.58

CABO OPTICO

1.59
O Cabo Óptico Multimodo deve, obrigatoriamente,
apresentar as seguintes
características:
1.60
04 (Quatro), 06 (Seis) ou 12 (doze) fibras ópticas do tipo multimodo;
1.61
Diâmetro do núcleo de 50 microns;
1.62
Diâmetro da casca de 125 microns;
1.63
Tipo Tight Buffer, InternolExterno, projetado para aplicações em redes até 10 Gbps a
300 m (OM3);
1.64
Fibras com revestimento primário em acrilato e secundário em material plástico;
1.65
Totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão
contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;
1.66
Atenuação máxima de:
1.67
3,5 dB/km em 850 11m;
1.68
1,5 dB/km em 1310 11m;
1.69
Raio mínimo de curvatura durante a instalação de 20x o diâmetro externo do cabo e
raio mínimo de curvatura após a instalação de 10x o diâmetro externo do cabo;
1.70
Máxima Tensão de Instalação de Ix Peso do cabo por km;
1.71
Temperatura de operação suportada de -20 a +65 graus;
1.72
Impressão na capa externa com nome do fabricante e marca do produto;
1.73
Classe de flamabilidade do tipo OFNR;
1.74
Deverão contar com fabricante certificado IS09001 e ISO 14001.
1.75
Mesmo fabricante dos demais itens que compõem o canal de comunicação
1.76
Apresentar catálogo do Fabricante.

1.77

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

1.78
Utilizado como ponto de terminação e distribuição conectorizado na rede óptica dentro
de ambientes internos;
1.79
Pode-se utilizar como um distribuidor óptico interno com capacidade para até 48
fibras.
1.80
O distribuidor deve ter capacidade para realizar a terminação de cabos ópticos
utilizando: Emenda por fusão ou mecânica, Conectorização de campo, Cabos préconectorizados;
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1.81
Deve ser compatível com racks padrão 19", e ter somente 1 unidade de rack de altura
(1U). Capacidade para até 48 conexões ópticas do tipo SC ou LC;
1.82
Deve possuir também as seguintes características:
1.83
O DIO fornecido devera suportar conversão para passar a ser um DIO inteligente. Tal
conversão deverá ser feita em campo sem a necessidade de ferramentas especiais ou
substituição completa.
1.84
Estrutura de aço galvanizado do tipo SAE 1020 ou em plástico de alta resistência
mecânica;
1.85
Proteção contra corrosão em ambientes internos;
1.86
Constituído por gabinete metálico com gaveta deslizante através de trilhos;
1.87
Capacidade para acomodar até 48 emendas ópticas em uma bandeja articulada que
permita a inversão das fibras para garantir maior flexibilidade;
1.88
Placa de adaptadores - em plástico de alta resistência - deve ter capacidade para até 24
adaptadores SC ou LC;
1.89
Módulo principal deve permitir acomodação de reserva de fibra;
1.90
Compatibilidade com protetores de emenda 40mm e 60mm;
1.91
Capacidade de receber qualquer tipo de conector óptico, sem a necessidade de adquirir
placas de adaptadores extra;
1.92
Deve ser fornecido com etiqueta de identificação dos cabos e fibras que estão sendo
terminados no interior do distribuidor óptico;
1.93
Deve possuir suporte para ancoragem de elementos de tração (aramida e FRP);
1.94
Deve possuir inclusos os acessórios de montagem.
1.95 CORDÃO ÓPTICO
1.96
Atender às especificações da norma ABNT NBR 14106;
1.97
Atender às especificações da norma ABNT NBR 14433;
1.98
Atender às especificações da norma ANSI/TIA-S68-C.3;
1.99
Atender às especificações da norma ISO/IEC 11801;
1.100
Composto por fibras multimodo com rendimento OM3 e núcleo de S0/12SJ.lll1de
diâmetro;
1.101
Ser do tipo COA-MM-DP, tipo tight e duplex;
1.102
Revestimento externo em PVC retardante à chama com classificação mínima COG
(Cabo Óptico Geral);
1.103
Constituído por 2 fibras ópticas multimodo 50/125 m, tipo MM, de construção "zip
cord", com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC, com
diâmetro nominal de 4x2mm ou 3mm;
1.104
Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores ST/SCILC e E2000.
1.10S
As duas extremidades devem vir devidamente conectorizadas e testada de fábrica;
1.106
Polimento UPC, conector classe m
1.107
Disponibilidade de conectores E2000, LC e SC com polimento APC;
1.108
Material do Ferrolho em Monobloco de Zircônia;
1.109
Testado em confmnidade com os Relatórios de Ensaio ANATEL;
1.110
Temperatura de operação entre -40 DCa +85 DC
1.111
Atenuação máxima em 1310 nm de 0,3 dB / km;
1.112
Atenuação máxima em 1550 nm de 0,2 dB / km;
1.113
Resistência à tração em 70N;
1.114
Possuir certificação Anatel;
1.115
Deverá ser do mesmo fabricante do sistema de cabeamentos estruturado;
1.116
O fabricante deverá possuir garantia estendida de 25 anos de todo o sistema de
cabeamento estruturado;
1.117
O fabricante deverá possuir Certificação ISO 9000.
1.118

CABO TELEFONICO
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1.119
Cabo CCI 2 PARES para instalações telefônicas internas de edifícios comerciais,
industriais, residenciais e outros;
1.120
Constituído por condutores de cobre eletrolítico maciço, estanhado, com isolamento
em material polimérico e protegido por um revestimento polimérico com característica
retardamte à chama;
1.121
Resistência elétrica máxima de cada condutor, em corrente contínua e a 20°C, quando
ensaiado conforme ABNT NBR 6814 é de 97,8 Olkm;
1.122
Resistência de isolamento entre cada condutor a 20°C ± 2°C, quando ensaiado
conforme ABNT NBR 9145, é no mínimo 1.000 Mn.km.
1.123

VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ45 CAT3

1.124
1.125
1.126
1.127
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133

Aplicação: Terminação de cabos telefônicos dentro do rack;
Categoria 3;
Material do contato elétrico Bronze fosforoso, ouro e níquel;
Altura 44,45 mm (lU);
Largura 480 mm;
Cor Preto Tipo de conector RJ-45 e 11oroc.
Quantidade de posições 30 ou 50 posições;
Material do corpo do produto termoplástico transparente não propagante a chama
Diâmetro do condutor 26 a 22 AWG.

CALHA DE TOMADAS

1.134
Régua Calha universal, para uso em 19 Polegadas lU;
1.135
Material em aço 1010/1020 espessura variável de 0,9mm à 1 mm;
1.136
Tampa em aço 1010/1020 espessura variável de lmm à 1,2mm;
1.137
8 tomadas em Poliamida 20A / 208 a 230V Padrão NBR 14136;
1.138
Conectorização Interna Sistema de Barramento Interno em Cobre ou Latão, de 1,5mm2
com solda a estanho;
1.139
Para uso de alta densidade em ambientes críticos;
1.140
Cabo PP 3 x 2,5mm2 x 2,5M Tripolar 20A com Plugue Injetado NBR 14136;
1.141
Acabamento Pintura Eletrostática a Pó - Preto Ral 9011;
1.142
Dimensões: AXLXP - 4.5CM X 48CM X 4.5CM.
1.143

RACK FECHADO

1.144
O Rack fechado indoor de 19" / 42U deverá possuir portas frontal e traseira bipartida
perfuradas e com chave;
1.145
Kit de aterramento dos fechamentos;
Perfis 19 com marcação de U' s;
1.146
1.147
01 Kit com 50 porca gaiola e 20 porcas mola;
1.148
Kit de acoplamento de teto;
1.149
Kit Cilindro (Chave);

1.150

Dimensões mínimas: A189XL600xPIOOOmm;

1.151
1.152
1.153
1.154
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160
1.161

Kit de acoplamento;
Sistema de aterramento para o gabinete e equipamentos;
Porta frontal com perfuração hexagonal;
Estrutura, alumínio natural;
Fechamentos com pintura a pó texturizada;
Blendes de acabamento da porta, Preto RAL 9011;
Perfis 19" de alumínio natural ou aço eletrozincado;
Longarinas estruturais em aço eletrozincado;
Fingers verticais para organização de cabos lógicos e elétricos;
Escovas laterais para passagem de cabos;
Suporte Quick Fix para instalação de acessórios e calhas de energias;
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1.162
Dimensões conforme padrão EIA-310E, IEC-60297-2;
1.163
Preto com textura sem brilho;
1.164
De acordo com a norma ISO 9001: 2008;
1.165
De acordo com o padrão RoHS;
1.166
Carga admissível mínima de 800 kg gabinetes sem acop1amento, incluindo peso do
próprio.
1.167 RACK PAREDE

1.168
O rack fechado indoor deve ter estrutura básica composta de bases inferior e superior
de aço com tlanges laterais para cabos e colunas verticais em chapa de aço eletrozincada;
1.169
Dimensões de Altura 12U X Largura 600 MM x Profundidade Externa até 570 MM
1.170
Para fixação em paredes;
1.171
Acabamento na Cor Preta;
1.172
Portas frontal com vidro;
1.173
Plano frontal móvel.
1.174

CANALETAPLÁSTICA

1.175
As canaletas plásticas devem ser de material de PVC rígido auto extinguível;
1.176
Grau de tlamabilidade UL94 V-O;
1.177
Devem ser na cor branca;
1.178
Possuir barras de 2 metros com altura 500MM X largura 200 MM
1.179
Fixação com ou sem adesivos, buchas e parafusos;
1.180
Tampas com sistema de encaixe resistente que garantam proteção e segurança na
instalação.
1.181

CAIXA APARENTE

1.182
1.183
1.184
1.185
1.186
1.187
1.188
1.189
1.190
1.191

Material de PVC rígido auto extinguível;
Grau de tlamabilidade UL94 V-O;
Devem ser na cor branca;
Caixa de conexão 4x2 para uso com o Item 15;
Separador interno para separação de cabos de energia, dados e outros;
Base perfurada para entrada de cabos;
Alojamentos para aplicação de parafusos em diferentes posições;
Orificios na base para uma rápida instalação em parede;
Ponto interno para aterramento;
Espelho com posição 4x2 para RJ45 com 2 posições.

1.192 CURVA INTERNA

1.193
1.194
1.195
1.196
1.197
1.198

CURVA EXTERNA

1.199
1.200
1.201
1.202
1.203
1.204

Curva com ângulo interno para uso com o Item 15;
Material de PVC rígido auto extinguível;
Grau de flamabilidade UL94 V-O;
Possuir altura 500MM X largura 200 MM
Devem ser na cor branca.

Curva com ângulo externo para uso com o Item 15;
Material de PVC rígido auto extinguível;
Grau de tlamabilidade UL94 V-O;
Possuir altura 500MM X largura 200 MM
Devem ser na cor branca.

CURVA PLANA

1.205

Curva plana 90° para uso com o Item 15;
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1.206
1.207
1.208
1.209

Material de PVC rígido auto extinguível;
Grau de flamabilidade UL94 V-O;
Possuir altura 500MM X largura 200 MM
Devem ser na cor branca.

1.210 UNIÃo "T" PLANA
1.211
1.212
1.213
1.214
1.215

União do tipo "T" plana para uso com o Item 15;
Material de PVC rígido auto extinguível;
Grau de flamabilidade UL94 V-O;
Possuir altura 500MM X largura 200 MM
Devem ser na cor branca.

1.216 TAMPA FINAL
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221

Tampa final para terminação e uso com o Item 15;
Material de PVC rígido auto extinguível;
Grau de flamabilidade UL94 V-O;
Possuir altura 500MM X largura 200 MM
Devem ser na cor branca.

1.222 UNIÃo
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227

União para uso com o Item 15;
Material de PVC rígido auto extinguível;
Grau de flamabilidade UL94 V-O;
Possuir altura 500MM X largura 200 MM
Devem ser na cor branca.

1.228 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO
1.229
Kit Porca gaiola com parafusos Philips M5 usado para a fixação dos acessórios em
unidades de Racks de telecomunicações;
1.230
Parafuso com porca tipo gaiola para rack, com 12 MM rosca tipo M5;
1.231
Em material de aço carbono com cromeação para se evitar corrosão.

1.232 ABRAÇADEIRA
1.233
1.234

Material de construção 100% nylon;
Dimensões de 4,6x 200mm.

1.235 UNIDUT CÔNICO
1.236
ligação
1.237
1.238
1.239

Conexão de eletroduto para entrada ou saída de painel ou caixa de passagem ou de
com rosca;
Resistente à pó e vapor;
Deverá acompanhar bucha, arruela e parafuso compatível;
Dimensões de 1 polegada.

1.240 SEALTUBO
1.241
Usado para proteção de fios e corpos elétricos onde se requer pequenas curvaturas e
onde não são necessários impermeabilidade, mais a proteção dos fios elétricos é vital;
1.242
Conduíte metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço zincado pelo processo
de imersão à quente;
1.243
As dimensões do diâmetro externo/interno, estão baseadas na Norma UL-360;
1.244
A dimensão será de 1 polegada.

1.245 SAÍDA HORIZONTAL
1.246

Saída Pré Zincada horizontal em eletrocalha para eletrotudo de 1 polegada
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2. SWITCH CORE
O equipamento deverá ser novo (sem uso) e estarem na linha atual de produção do
fabricante;
2.02
Deverá acompanhar os kits de fixação para instalação em rack de 19";
2.03
Deverá possuir fonte interna de alimentação com operação em 110/220V AC, 60Hz,
com chaveamento automático de tensão;
2.04
Deverá possuir fonte redundante interna no equipamento.
2.05
Possuir capacidade de empilhamento com o mínimo de 4 (duas) unidades. A
velocidade de empilhamento deve ser de mínimo de 10 Gbps;
2.06
Quando empilhados, todos os switches deverão ser gerenciados por um único
endereço IP, não sendo permitido c1ustering ou individualização de endereços IP em cada
switch. A configuração de empilhamento não deve exigir que sejam adicionados endereços IP
para cada switch da pilha, diminuindo a complexidade de administração e configuração;
2.07
O equipamento deverá vir acompanhado de todo hardware, softwares e conectividades
necessários para o empilhamento incluindo cabos para conexão simples (entre dois switchs) de
no mínimo 0,50m.
2.08
Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) interfaces lGbE SFP
2.09
Deverá conter 7 (sete) Gbic com interfaces lGbE SFP conector LC
2.10
Deverá conter 2 (dois) Gbic com interfaces IGbE SFP conector RJ-45
2.11
Deve possuir no mínimo 4 portas lGbE SFP. Estas portas poderão ser do tipo Combo
(RJ45/SFP).
2.12
Deve possuir no mínimo 4 portas 10GbE SFP+. Essas portas devem operar de forma
independente das outras, totalizando 32(trinta e duas) portas ativas simultaneamente;
2.13
Deve possuir capacidade de switching de no mínimo 136 Gbps para switches com
arquitetura empilhável;
2.l4
Deve possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 101Mpps
(medidos com pacotes de 64 bytes).
2.15
Deve permitir a configuração de rotas estáticas em IPv4, para hosts ou redes;
2.16
Deve suportar, no mínimo, 64 rotas estáticas IPv4;
2.17
Deve implementar Policy Based Routing;
2.18
Deve implementar o mínimo de 4000 Vlans de acordo com o padrão IEEE 802.1 Q;
2.19
Suportar jumbo frames - 9KB;
2.20
Deve suportar o gerenciamento de 24 switches através de uma mesma interface;
2.21
Permitir a configuração de Private VLAN;
2.22
Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu
tráfego em VLAN específica (V oice VLAN).
2.23
Deve implementar os seguintes padrões IEEE:
2.24
IEEE 802.1D MAC Bridges;
2.25
IEEE 802.1 p Priority;
2.26
IEEE 802.IQ VLANs;
2.01

2.27

IEEE 802.ls (MSTP);

2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38

IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE

802.1 w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;
802.IAB Link Layer Discovery Protocol (LLDP);
802.1P (CoS);
802.1X Port Based Network Access Control;
802.3 Type lOBASE-T;
802.3ab 1OOOBASE-T;
802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);
802.3i lOBASE- T;
802.3x Flow Control;
802.3z 1000BASE-X;
802.ID, Spanning Tree Protocol (STP);
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2.39
IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);
2.40
IEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP);
2.41
Deve permitir a criação mínima de 08 instâncias de MSTP;
2.42
Deve implementar a funcionalidade Root Guard;
2.43
Permitir a implementação de mecanismos de proteção contra ataques de negação de
serviço;
2.44
Permitir o gerenciamento através de navegador WEB padrão, com capacidade de
visualizar o status de cada porta e configurar, pelo menos, VLANs, STP e parâmetros de
velocidade das portas;
2.45
Deve permitir a configuração total do equipamento via CU (Command Line
Interface);
2.46
Deve possibilitar a priorização de frames através da implementação de IEEE 802.1p;
2.47
Deve implementar mecanismo de escalonamento de fila StrictPriority (SP queueing) e
WRR;
2.48
Deve implementar mecanismos de limitação de banda com granularidade mínima de
64Kb;
2.49
Deve permitir a execução de scripts baseado em eventos;
2.50
Deve implementar cliente de atualização de data e hora por meio do emprego do
protocolo SNTP ou NTP;
2.51
Deve implementar cliente de atualização de data e hora por meio do emprego do
protocolo SNTv6;
2.52
Deve implementar os protocolos SNMP v2 e SNMP v3;
2.53
Deve possuir a capacidade de enviar SNMP Traps em caso de falhas no sistema de
ventilação, alimentação elétrica ou em caso de operação em alta temperatura;
2.54
Deve suportar os seguintes grupos RMON: Statistics, History, Alarms e Events;
2.55
Deve implementar o protocolo TELNET;
2.56
Deve implementar o protocolo TFTP ou o protocolo SFTP;
2.57
Deve implementar o protocolo SSHv2;
2.58
Deve implementar controle de acesso por meio do protocolo IEEE 802.1x, PortBased
Network Access ControI com os seguintes recursos, no mínimo:
2.59
Múltiplos suplicantes por porta;
2.60
Associação dinâmica de VLANs;
2.61
Deve implementar VLAN de convidados (Guest VLAN);
2.62
Deverá implementar autenticação baseada em MAC Address;
2.63
Deve implementar associação automática de VLAN de acordo com usuário
autenticado;
2.64
Deve possibilitar a criação de ACLs baseadas em informações da camada de enlace
(endereços MAC), da camada de rede (endereços IP) e de informações da camada de
transporte (portas UDP e TCP) para controle de tráfego;
2.65
Deve permitir a aplicação de QoS baseado em critérios estabelecidos por meio de
Listas de Controle de Acesso;
2.66
Deve implementar mecanismo de controle de tráfego do tipo broadcast;
2.67
Deve possibilitar o espelhamento do tráfego de rede (portmirroring/monitor), para fins
de análise, de no mínimo uma porta de origem para uma porta de destino.
2.68
Deve ser Dual Stack, ou seja possuir suporte a IPv6 e IPv4;
2.69
Deve implementar MLD snooping, tanto vl quanto v2;
2.70
Deve suportar RADIUS Accounting conforme RFC 2866;
2.71
Deve implementar DHCP Client;
2.72
Deve implementar DHCP Relay;
2.73
Deve suportar LLDP;
2.74
O switch deve possuir mecanismo de proteção contra ataques do tipo negação de
serviço;
2.75
Deve suportar Protocolo Telnet sobre transporte IPv6 (TeInet over IPv6 transport);
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2.76
Ping sobre transporte IPv6 (Ping over IPv6 transport);
2.77
Traceroute sobre transporte IPv6 (Traceroute over IPv6 transport);
2.78
Deve suportar NTPv6;
2.79
Deve suportartunelamento 6-to-4;
2.80
Deve suportar resolução do nomes DNS sobre IPv6;
2.81
Deve possuir DHCP Snooping, suportando também inspeção dinâmica de ARP;
2.82
Deve permitir implementar configurações de scripts automaticamente conforme
eventos e de acordo com horários pré-estabelecidos;
2.83
Implementar IGMP Snooping (vl , v2 e v3). O comutador deve ser capaz de fazer
"snooping" de pacotes IGMPvl, IGMPv2 e IGMPv3.
2.84
Suportar OSPFv2 ou OSPFv3
2.85
Suportar RIPvl ou RIPv2
2.86
Possuir DHCP Server e DHCP Relay
2.87
Suportar DVMRP
2.88
Suportar VRRP
2.89
Suportar ECMP
2.90
Deve estar em conformidade com as RFC's: 950, 932, 1191,4541,2246,2865,2866 e
2868;
2.91
Deve estar em conformidade com a RFC 768;
2.92
Deve estar em conformidade com a RFC 791;
2.93
Deve estar em conformidade com a RFC 793;
2.94
Deve possuir a capacidade de aprendizagem automática de no mínimo 16.000
endereços MAC;
2.95
O hardware deverá possuir no mínimo 1Gb de memória RAM
2.96
Deverá possuir dois slots virtuais para armazenamento de firmware
2.97
Deve vir acompanhado dos cabos de ligação elétrica necessários à instalação e ao seu
perfeito funcionamento;
2.98
O período médio entre falhas deverá ser superior a 790 horas;
2.99
Deve ter porta console RS-232 e vir acompanhado do cabo de comunicação;
2.100
Módulos, portas, cabos ou qualquer outro acessório fundamental para o correto
funcionamento do empilhamento deverão ser fornecidos;
2.101
A contratada deverá instalar fisicamente o switch e confígurá-lo com no mínimo os
seguintes parâmetros de Usuários, NTP,Roteamento, Segurança (ACL), VLANs,
PortTrunking, QoS e Gerenciamento (SNMP) e syslog, seguindo as diretrizes definidas no
projeto executivo;
2.102
Possuir garantia de 12 (doze) meses.
2.103
Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessanas para o
funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento;
2.104
O equipamento ofertado deve possuir certificado de homologação na Anatel, de
acordo com a resolução n° 242;
3.

SWITCH ACESSO

3.01
O equipamento deverá ser novo (sem uso) e estarem na linha atual de produção do
fabricante;
3.02
Deverá acompanhar os kits de fixação para ínstalação em rack de 19";
3.03
Deverá possuir fonte interna de alimentação com operação em 11O/220VAC, 60Hz,
com chaveamento automático de tensão;
3.04
Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) interfaces lOIlOO/lOOOBASE-TPoE com
conectores RJ45, não sendo permitido o fornecimento de conectores RJ21, RJ.5, harmônicos
ou similares;
3.05
Deve possuir 4 portas lGbE SFP, podendo ser do tipo combo. Essas portas devem
operar de forma independente das outras, totalizando 28(vinte e oito) portas ativas
simultaneamente;
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3.06

Deve suportar IEEE 802.3af e 802.3at em todas as portas 1O/100/1000BaseT
ofertadas;
3.07
A capacidade da fonte para alimentar dispositivos sem PoE, sem considerar o
consumo do switch, deve ser pelo menos 375W.
3.08
Deve possuir capacidade de switching de no mínimo 56 Gbps.
3.09
Deve possuir a capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 41Mpps
(medidos com pacotes de 64 bytes).
3.10
Deve implementar o mínimo de 4000 Vlans de acordo com o padrão IEEE 802.1 Q;
3.11
Suportar jumbo frames - 9KB;
3.12
Deve suportar o gerenciamento de 24 switches através de uma mesma interface;
3.13
Permitir a configuração de Private VLAN;
3.14
Deve implementar reconhecimento de telefones IP e a associação automática de seu
tráfego em VLAN específica (Voice VLAN).
3.15
Deve implementar os seguintes padrões IEEE:
3.16
IEEE 802.1D MAC Bridges;
3.17
IEEE 802.1 P Priority;
3.18
IEEE 802.1Q VLANs;
3.19
IEEE 802.1 s (MSTP);
3.20
IEEE 802.1 w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree;
3.21
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP);
3.22
IEEE 802.1P (CoS);
3.23
IEEE 802.1X Port Based Network Access ControI;
3.24
IEEE 802.3ab 1000BASE-T;
3.25
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP);
3.26
IEEE 802.3i 10BASE-T;
3.27
IEEE 802.3x Flow Control;
3.28
IEEE 802.3z 1000BASE-X;
3.29
IEEE 802.1D, Spanning Tree Protocol (STP);
3.30
IEEE 802.1w, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);
3.31
IEEE 802.1s, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP);
3.32
Deve permitir a criação mínima de 08 instâncias de MSTP;
3.33
Deve implementar a funcionalidade Root Guard;
3.34
Permitir a implementação de mecanismos de proteção contra ataques de negação de
serviço;
3.35
Permitir o gerenciamento através de navegador WEB padrão, com capacidade de
visualizar o status de cada porta e configurar, pelo menos, VLANs, STP e parâmetros de
velocidade das portas;
3.36
O período médio entre falhas deverá ser superior a 550 horas;
3.37
Deve permitir a configuração total do equipamento via CU (Command Line
Interface );
3.38
Deve possibilitar a priorização de frames através da implementação de IEEE S02.Ip;

3.39

Deve implementar mecanismo de escalonamentode fila StrictPriority(SP queueing) e

WRR;
3.40

Deve impIementar mecanismos de limitação de banda com granularidade mínima de
64Kb;

3.41
3.42

Deve permitir a execução de scripts baseado em eventos;
Deve implementar cliente de atualização de data e hora por meio do emprego do
protocolo SNTP ou NTP;
3.43
Deve implementar cliente de atualização de data e hora por meio do emprego do
protocolo SNTv6;
3.44
Deve implementar os protocolos SNMP v2 e SNMP v3;
3.45
Deve possuir a capacidade de enviar SNMP Traps em caso de falhas no sistema de
ventilação, alimentação elétrica ou em caso de operação em alta temperatura;
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3.46
Deve suportar os seguintes grupos RMON: Statistics, History, Alarms e Events;
3.47
Deve implementar o protocolo TELNET;
3.48
Deve implementar o protocolo TFTP ou o protocolo SFTP;
3.49
Deve implementar o protocolo SSHv2;
3.50
Deve implementar controle de acesso por meio do protocolo IEEE 802,Ix, PortBased
Network Access Control com os seguintes recursos, no mínimo:
3.51
Múltiplos suplicantes por porta;
3.52
Associação dinâmica de VLANs;
3.53
Deve implementar VLAN de convidados (Guest VLAN);
3.54
Deverá implementar autenticação baseada em MAC Address;
3.55
Deve implementar associação automática de VLAN de acordo com usuário
autenticado;
3.56
Deve possibilitar a criação de ACLs baseadas em informações da camada de enlace
(endereços MAC), da camada de rede (endereços IP) e de informações da camada de
transporte (portas UDP e TCP) para controle de tráfego;
3.57
Deve permitir a aplicação de QoS baseado em critérios estabelecidos por meio de
Listas de Controle de Acesso;
3.58
Deve implementar mecanismo de controle de tráfego do tipo broadcast;
3.59
Deve possibilitar o espelhamento do tráfego de rede (portmirroring/monitor), para fins
de análise, de no mínimo uma porta de origem para uma porta de destino.
3.60
Deve ser Dual Stack, ou seja possuir suporte a IPv6 e IPv4;
3.61
Deve implementar MLD snooping, tanto vl quanto v2;
3.62
Deve suportar RADIUS Accounting conforme RFC 2866;
3.63
Deve implementar DHCP Client;
3.64
Deve implementar DHCP Relay;
3.65
Deve suportar LLDP;
3.66
O switch deve possuir mecanismo de proteção contra ataques do tipo negação de
serviço;
3.67
Deve suportar Protocolo Telnet sobre transporte IPv6 (Telnet over IPv6 transport);
3.68
Ping sobre transporte IPv6 (Ping over IPv6 transport);
3.69
Traceroute sobre transporte IPv6 (Traceroute over IPv6 transport);
3.70
Deve suportar NTPv6;
3.71
Deve suportar tunelamento 6-to-4;
3.72
Deve suportar resolução do nomes DNS sobre IPv6;
3.73
Deve possuir DHCP Snooping, suportando também inspeção dinâmica de ARP;
3.74
Deve permitir implementar configurações de scripts automaticamente conforme
eventos e de acordo com horários pré-estabelecidos;
3.75
Deve estar em conformidade com as RFC's: 950, 932, 1191,4541,2246,2865,2866 e
2868;
3.76
Deve estar em conformidade com a RFC 768;
3.77
Deve estar em conformidade com a RFC 791;
3.78
Deve estar em conformidade com a RFC 793;
3.79
Deve possuir a capacidade de aprendizagem automática de no mínimo 16.000
endereços MAC;
3.80
Deve vir acompanhado dos cabos de ligação elétrica necessários à instalação e ao seu
perfeito funcionamento;
3.81
Deve ter porta console RS-232 e vir acompanhado do cabo de comunicação;
3.82
Módulos, portas, cabos ou qualquer outro acessório fundamental para o correto
funcionamento do empilhamento deverão ser fornecidos;
3.83
Possuir garantia de 12 (doze) meses.
3.84
A contratada deverá instalar fisicamente o switch e configurá-lo com no mínimo os
seguintes parâmetros de Usuários, NTP,Roteamento, Segurança (ACL), VLANs,
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PortTrunking, QoS e Gerenciamento (SNMP) e syslog, seguindo as diretrizes definidas no
projeto executivo;
3.85
Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o
funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento;
3.86
O equipamento ofertado deve possuir certificado de homologação na Anatel, de
acordo com a resolução n? 242;

4.

FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO
4.01

Next-Generation Firewall (NGFW) para proteção de informação perimetral e de rede
interna que inclui stateful firewall com capacidade para controle de tráfego de dados por
identificação de usuários e por camada 7, com controle de aplicação, administração de largura
de banda (QoS), VPN IPsec e SSL, IPS, prevenção contra ameaças de vírus, malwares, Filtro
de URL e inspeção de tráfego criptografado. Deverá ser fornecida console de gerenciamento
dos equipamentos e centralização de logs em hardware específico ou virtualizado.
4.02
Deverão ser fornecidas as licenças para atualização de todos os componentes de
software, vacinas de antivírus / malwares, endpoints, softwares de criptografia de
armazenamento em nuvem e assinaturas de IPS, filtro de conteúdo web e controle de
aplicações, pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
4.03
Para os itens que representem bens materiais, a CONTRATADA deverá fornecer
produtos novos, sem uso anterior.
4.04
Por cada appliance físico que compõe a plataforma de segurança, entende-se o
hardware, software e as licenças necessárias para o seu funcionamento.
4.05
Não serão aceitos equipamentos servidores e sistema operacional de uso genérico.
4.06
A solução deverá contemplar a totalidade das capacidades exigidas, sendo permitido o
uso de mais de um equipamento para complementar a solução, caso o fabricante não possua
todas as funções em um único equipamento.
.
4.07
A CONTRATADA deverá efetuar a instalação de todos os recursos técnicos, seguindo
as diretrizes definidas no projeto executivo;
4.08
Cada appliance deverá ser capaz de executar a totalidade das capacidades exigidas
para cada função, não sendo aceitos somatórias para atingir os limites mínimos.
4.09
O hardware e o software fornecidos não podem constar, no momento da apresentação
da proposta, em listas de end-of-sale, end-of-support, end-of-engineering-support ou end-oflife do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento,
suporte ou vida, devendo estar em linha de produção do fabricante.
4.10
Performance mínima de 7,8 Gbps de throughput para firewall.
4.11
Performance mínima de 2,4 Gbps de throughput de IPS.
4.12
Performance mínima de 1,5 Gbps de throughput para controle de AV /proxy.
4.13
Performance mínima de 1,1 Gbps de throughput de VPN.
4.14
Suporte a, no mínimo, 5.900.000 de conexões simultâneas.
4.15
Suporte a, no mínimo, 82.000 novas conexões por segundo.
4.16
Suporte a, no mínimo, 1000 túneis IPsec VPN.
4.17
Possuir o número irrestrito quanto ao máximo de usuários licenciados.
4.18
Possuir armazenamento interno de no mínimo 8GB.
4.19
Possuir no mínimo 2GB de memória RAM.
4.20
Possuir no mínimo 8 (oito) interfaces de rede lOOOBase-TX.
4.21
Possuir 1 (uma) interface do tipo console OU similar.
4.22
Possuir 1 (uma) fonte 100-240VAC.
4.23
Possuir opcional de fonte redundante.
4.24
A solução deve consistir de appliance de proteção de rede com funcionalidades de
Next Generation Firewall (NGFW), e console de gerência, monitoração e logs.
4.25
Por funcionalidades de NGFW entende-se: reconhecimento de aplicações, prevenção
de ameaças, identificação de usuários e controle granular de permissões.
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4.26
As funcionalidades de proteção de rede que compõe a plataforma de segurança, podem
funcionar em múltiplos appliances desde que obedeçam a todos os requisitos desta
especificação.
4.27
O software deverá ser fornecido em sua versão mais atualizada.
4.28
Uma interface completa de comando de linha (CLI command-line-interface) deverá
ser acessível através da interface gráfica e via porta serial.
4.29
A atualização de software deverá enviar avisos de atualização automáticos.
4.30
O sistema de objetos deverá permitir a definição de redes, serviços, hosts períodos de
tempos, usuários e grupos, clientes e servidores.
4.31
O backup e o reestabelecimento de configuração deverá ser feito localmente, via FTP
ou email com frequência diária, semanal ou mensal, podendo também ser realizado por
demanda.
4.32
As notificações deverão ser realizadas via email e SNMP.
4.33
Suportar SNMP e Netflow.
4.34
O firewall deverá ser stateful, com inspeção profunda de pacotes (deep packet
inspection).
4.35
As zonas deverão ser divididas pelo menos em WAN, LAN e DMZ, sendo necessário
que as zonas LAN e DMZ possam ser customizáveis.
4.36
As políticas de NAT deverão ser customizáveis para cada regra.
4.37
A proteção contra flood deverá ter proteção contra DoS (Denial of Service), DdoS
(Distributed DoS) e bloqueio de portscan.
4.38
Proteção contra anti-spoofing.
4.39
Suportar IPv4 e IPv6.
4.40
IPv6 deve suportar os tunelamentos 6in4, 6t04, 4in6 e IPv6 Rapid Deployment (6rd)
de acordo com a RFC 5969.
4.41
Suporte aos roteamentos estáticos, dinâmico (RIP, BGP e OSPF) e multicast (PIM-SM
eIGMP).
4.42
Deve suportar a definição de VLANs no frrewall conforme padrão IEEE 802.1q e
tagging de VLAN.
4.43
O balanceamento de link WAN deve permitir múltiplas conexões de links Internet,
checagem automática do estado de links, failover automático e balanceamento por peso.
4.44
A solução deverá permitir port-aggregation de interfaces de firewall suportando o
protocolo 802.3ad, para escolhas entre aumento de throughput e alta disponibilidade de
interfaces;
4.45
A solução deverá permitir configurar os serviços de DNS, Dynamic DNS, DHCP e
NTP;
4.46
O traffic shapping (QoS) deverá ser baseado em rede ou usuário.
4.47
A solução deve permitir o tráfego de cotas baseados por usuários para
upload/download e pelo tráfego total, sendo cíclicas ou não-cíc1icas.
4.48
Deve possuir otimização em tempo real de voz sobre IP.
4.49
Deve implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol
(LACP).
4.50
Deve suportar controles por: porta e protocolos TCPIUDP, origem/destino e
identificação de usuários.
4.51
O controle de políticas deverá monitorar as políticas de redes, usuários, grupos e
tempo, bem como identificar as regras não-utilizadas, desabilitadas, modificadas e novas
políticas.
4.52
As políticas deverão ter controle de tempo de acesso por usuário e grupo, sendo
aplicadas por zonas, redes e por tipos de serviços.
4.53
Controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas de
segurança.
4.54
Controle de políticas por países via localização por IP.
4.55
Suporte a objetos e regras IPV6.
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4,56
Suporte a objetos e regras multicast.
4.57
Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos de proteção devem possuir
módulo de IPS, Antivírus e Anti-Malware integrados no próprio appliance de Firewall ou
entregue em múltiplos appliances desde que obedeçam a todos os requisitos desta
especificação.
4.58
Deve realizar a inspeção profunda de pacotes (DPI deep packet inspection) para
prevensão de intrusão (IPS) e deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS).
4.59
As assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) devem ser customizadas.
4.60
Exceções por usuário, grupo de usuários, IP de origem ou de destino devem ser
possíveis nas regras;
4.61
Deve suportar granularidade nas políticas de IPS Antivírus e Anti-Malware,
possibilitando a criação de diferentes politicas por endereço de origem, endereço de destino,
serviço e a combinação de todos esses itens, com customização completa;
4.62
A proteção Anti-Malware deverá bloquear todas as formas de vírus, web malwares,
trojans e spyware em HTTP e HTTPS, FTP e web-ernails.
4.63
A proteção Anti-Malware deverá realizar a proteção com emulação JavaScript.
4.64
Deve ter proteção em tempo real contra novas ameaças criadas.
4.65
Deve possuir pelo menos duas engines de anti-vírus independentes e de diferentes
fabricantes para a detecção de malware, podendo ser configuradas isoladamente ou
simultaneamente.
4.66
Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades.
4.67
Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos.
4.68
Deve detectar e bloquear o tráfego de rede que busque acesso a contact command e
servidores de controle utilizando múltiplas camadas de DNS, AFC e firewall.
4.69
Deve incluir proteção contra ataques de negação de serviços.
4.70
Ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: SYN flood, ICMP flood, UDP
Flood, etc.
4.71
Suportar bloqueio de arquivos por tipo.
4.72
Registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças
identificadas: O nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da
comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo.
4.73
Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça.
4.74
Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e
ataques baseado em políticas de segurança considerando uma das opções ou a combinação de
todas elas: usuários, grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança, etc, ou seja,
cada política de frrewall poderá ter uma configuração diferente de IPS, sendo essas políticas
por usuários, grupos de usuários, origem, destino, zonas de segurança.
4.75
Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer
aplicações por assinaturas e camada 7, utilizando portas padrões (80 e 443), portas não
padrões, port hopping e túnel através de tráfego SSL encriptado.
4.76
Reconhecer pelo menos 2.300 aplicações diferentes, classificadas por nível de risco,
características e tecnologia, incluindo, mas não limitado a tráfego relacionado a peer-to-peer,
redes sociais, acesso remoto, update de software, serviços de rede, VoIP, streaming de mídia,
proxy e tunelamento, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos, web e-mail e
update de softwares.
4.77
Reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: 4Shared File Transfer, Active
Directory/SMB, Citrix ICA, DHCP Protocol, Dropbox Download, Easy Proxy, Facebook
Graph API, Firefox Update, Freegate Proxy, FreeVPN Proxy, Gmail Video, Chat Streaming,
Gmail WebChat, Gmail WebMail, Gmail-Way2SMS WebMail, Gtalk Messenger, Gtalk
Messenger File Transfer, Gtalk-Way2SMS, HTTP Tunnel Proxy, HTTPort Proxy, LogMeln
Remote Access, NTP, Oracle database, RAR File Download, Redtube Streaming, RPC over
HTTP Proxy, Skydrive, Skype, Skype Services, skyZIP, SNMP Trap, TeamViewer
Conferencing e File Transfer, TOR Proxy, Torrent Clients P2P, Ultrasurf Proxy, UltraVPN,
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VNC Remote Access, VNC Web Remote Access, WhatsApp, WhatsApp File Transfer e
WhatsApp Web.
4.78
Deve realizar o escaneamento e controle de miero app incluindo, mas não limitado a:
Facebook (Applications, Chat, Commenting, Events, Games, Like Plugin, Message, Pies
Download e Upload, Plugin, Post Attachment, Posting, Questions, Status Update, Video Chat,
Video Playback, Video Upload, Website), Freegate Proxy, Gmail (Android Application,
Attachment), Google Drive (Base, File Download, File Upload), Google Earth Application,
Google Plus, LinkedIN (Company Search, Compose Webmail, Job Search, Mail Inbox, Status
Update), SkyDrive File Upload e Download, Twitter (Message, Status Update, Upload,
Website), Yahoo (WebMail, WebMail File Attach) e Youtube (Video Search, Video
Streaming, Upload, Website)
4.79
O escaneamento de miero app deverá ser habilitado via console gráfica (GUI) e via
comando de linha (CU).
4.80
Para tráfego criptografado SSL, deve de-criptografar pacotes a fim de possibilitar a
leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante.
4.81
Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente.
4.82
Reconhecer aplicações em IPv6.
4.83
Limitar a banda usada por aplicações (traffic shaping).
4.84
Os dispositivos de proteção de rede devem 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.
4.85
Deve ser possível adicionar controle de aplicações em todas as regras de segurança do
dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de
aplicações em algumas regras.
4.86
Deve permitir o uso individual de diferentes aplicativos para usuários que pertencem
ao mesmo grupo de usuários, sem que seja necessária a mudança de grupo ou a criação de um
novo grupo. Os demais usuários deste mesmo grupo que não possuirem acesso a estes
aplicativos devem ter a utilização bloqueada.
4.87
Deve permitir especificar política de navegação Web por tempo, ou seja, a definição
de regras para um determinado dia da semana e horário de início e fim, permitindo a adição de
múltiplos dias e horários na mesma definição de política por tempo. Esta regra de tempo pode
ser recorrente ou em uma única vez.
4.88
Deve ser possível a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs e redes;
4.89
Deve incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle
de quem está utilizando quais URLs através da integração com serviços de diretório,
autenticação via LDAP, Active Directory, Radius, E-directory e base de dados local;
4.90
Permitir popular todos os logs de URL com as informações dos usuários conforme
descrito na integração com serviços de diretório;
4.91
Possuir pelo menos 90 categorias de URLs;
4.92
Suportar a capacidade de criação de políticas baseadas no controle por URL e
Categoria de URL;

4.93

Deve ser capaz de forçar o uso da opção Safe Search em sites de busca;

4.94

Deve ser capaz de categorizar as URLs a partir de base ou cache de URLs locais ou
através de consultas dinâmicas na nuvem do fabricante, independentemente do método de
classificação a categorização não deve causar atraso na comunicação visível ao usuário;
4.95
Suportar a criação categorias de URLs customizadas;
4.96
Suportar a opção de bloqueio de categoria HTTP e liberação da categoria apenas em
HTTPS.
4.97
Permitir a customização de página de bloqueio;
4.98
Suportar a inclusão nos logs do produto de informações das atividades dos usuários;
4.99
Deve salvar nos logs as informações adequadas para geração de relatórios indicando
usuário, tempo de acesso, bytes trafegados e site acessado.
4.100
Deve realizar caching do conteúdo web;
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4.101
Deve relizar filtragem por mime-type, extensão e tipos de conteúdos ativos, tais como,
mas não limitado a: ActiveX, applets e cookies.
4.102
Deve 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,
autenticando via LDAP, Active Directory, Radius, eDirectory, TACACS+ e via base de dados
local, para identificação de usuários e grupos permitindo granularidade de controle/politicas
baseadas em usuários e grupos de usuários.
4.103
Deve permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em equipamentos que
solicitem saída a internet para que antes de iniciar a navegação, expanda-se um portal de
autenticação residente no frrewall (Captive Portal).
4.104
Deve 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.
4.105
Deve permitir autenticação em modos: transparente, autenticação proxy (NTLM e
Kerberos) e autenticação via clientes nas estações com os sistemas operacionais Windows,
MAC OS X e Linux 32/64.
4.106
Deve possuir a autenticação Single sign-on para, pelo menos, os sistemas de diretórios
Active Directory e eDirectory.
4.107
Deve possuir portal do usuário para que os usuários tenham acesso ao uso de internet
pessoal, troquem senhas da base local e façam o download de softwares para as estações
presentes na solução.
4.108
Com a finalidade de controlar aplicações e tráfego cujo consumo possa ser excessivo e
ter um alto consumo de largura de banda, se requer que a solução, além de poder permitir ou
negar esse tipo de aplicações, deve ter a capacidade de controlá-Ias por políticas de máximo de
largura de banda quando forem solicitadas por diferentes usuários ou aplicações.
4.109
A solução deverá suportar Traffic Shaping (Qos) e a criação de políticas baseadas em
categoria web e aplicação por: endereço de origem; endereço de destino; usuário e grupo do
LDAP/AD.
4.110
Deve ser configurado o limite e a garantia de upload/download, bem como ser
priorizado o tráfego total e bitrate de modo individual ou compartilhado.
4.111
Suportar priorização Real-Time de protocolos de voz (VoIP).
4.112
Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-to-Site.
4.113
Suportar IPsec VPN.
4.114
Suportar SSL VPN.
4.115
Suportar L2TP e PPTP.
4.116
Suportar acesso remoto SSL, IPSec e VPN Client para Android e iPhone/iPAD.
4.117
Deve ser disponibilizado o acesso remoto ilimitado, até o limite suportado de túneis
VPN pelo equipamento, sem a necessidade de aquisição de novas licenças e sem qualquer
custo adicional para o licenciamento de clientes SSL para estações Windows.
4.118
Deve possuir o acesso via o portal de usuário para o download e configuração do
cliente SSL para Windows.
4.119
Deve possuir um portal encriptado baseado em HTML5 para suporte pelo menos a:
RDP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet e VNC, sem a necessidade de instalação de clientes VPN
nas estações de acesso.
4.120
A VPN IPsec deve suportar: DES e 3DES, Autenticação MD5 e SHA-l;DiffieHellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14; Algoritmo Internet Key Exchange (IKE);
AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard); SHA 256,384 e 512; Autenticação via
certificado PKI (X.509) e Pre-shared key (PSK).
4.121
Deve possuir interoperabilidade com os seguintes fabricantes: Cisco, Check Point,
Dell SonicWALL, Fortinet, Huawei, Juniper, PaIo Alto Networks e Sophos.
4.122
Deve permitir criar políticas de controle de aplicações, IPS, Antivírus, Anti-Malware e
filtro de URL para tráfego dos clientes remotos conectados na VPN SSL;
4.123
Suportar autenticação via ADILDAP, Token e base de usuários local;
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4.124
Permitir estabelecer um túnel SSL VPN com uma solução de autienticação via LDAP,
Active Directory, Radius, eDirectory, TACACS+ e via base de dados local;
4.125
Deve possuir solução de gerenciamento centralizado, possibilitando o gerenciamento
de diversos equipamentos através de uma única console central, com administração de
privilégios e funções.
4.126
O gerenciamento da solução deve possibilitar a coleta de estatísticas de todo o tráfego
que passar pelos equipamentos da plataforma de segurança.
4.127
Estar licenciada para gerenciar as soluções de firewall de próxima geração Tipo l ,
4.128
Devem ser fornecidas soluções virtuais ou via appliances desde que obedeçam a todos
os requisitos desta especificação.
4.129
Deve ser centralizada a gerencia de todas as políticas do firewall e configurações para
as soluções de firewall de próxima geração Tip01, sem necessidade de acesso direto aos
equipamentos.
4.130
Deve permitir a criação de templates para configurações.
4.131
Deve possuir indicadores do estado de equipamentos e rede.
4.132
Deve emitir alertas baseados em thresholds customizáveis, incluindo também alertas
de expiração de subscrição, mudança de status de gateways, uso excessivo de disco, eventos
ATP, IPS, ameaças de vírus, navegação, entre outros.
4.133
Deve permitir a criação de grupos de equipamentos por nome, modelo, fmnware e
regiões.
4.134
Deve ter controle de privilégios administrativos, com granularidade de funções (VPN
admin, App e Web admin, IPS admin, etc);
4.135
Deve ter controle das alterações feitas por usuários administrativos, comparar
diferentes versões de configurações e realizar o processo de ro11back de configurações para
mudanças indesejadas;
4.136
Deve ter logs de auditoria de uso administrativo e atividades realizadas nos
equipamentos.
4.137
Deve ter integração com a solução de logs e relatórios, habilitando o provisionamento
automatico de novos equipamentos e a sincronização dos administradores da centralização da
gerência com a centralização de logs e relatórios.
4.138
Deve possuir solução de logs e relatórios centralizados, possibilitando a consolidação
total de todas as atividades da solução através de uma única console central.
4.139
Estar licenciada para gerenciar as soluções de firewall de próxima geração Tipol ,
4.140
Devem ser fornecidas soluções virtuais ou via appliances desde que obedeçam a todos
os requisitos desta especificação, com armazenamento mínimo de 100GB de dados.
4.141
Deverá prover relatórios baseados em usuários, com visibilidade sobre acesso a
aplicações, navegação, eventos ATP, downloads e consumo de banda, independente em qual
rede ou IP o usuário esteja se conectando.
4.142
Deve possibilitar a identicação de ataques como a identificação de malware
identificados pelos eventos ATP, usuários suspeitos, tráfegos anômalos incluindo tráfego
ICMP e consumo não-usual de banda.

4.143

Deve conter relatórios pré-configurados, pelo menos de; aplicações, navegação, IPS,

ATPeVPN;
4.144
Deve fornecer relatórios históricos para análises de mudanças e comportamentos.
4.145
Deve conter customizações dos relatórios para inserção de logotipos próprios.
4.146
Deve fornecer relatórios de compliance SOX, HIPAA e PCl.
4.147
Deve permitir a exportação via PDF ou Excel.
4.148
Deve fornecer relatórios sobre os acessos de procura no Google, Yahoo, Bing e
Wikipedia.
4.149
Deve fornecer relatórios de tendências.
4.150
Deve fornecer logs em tempo real, de auditoria e arquivados.
4.151
Deve possuir mecanismo de procura de logs arquivados.
4.152
Deve ter acesso baseado em Web com controles administrativos distintos.
~
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5. CONTROLADORA DE REDE SEM FIO
5.01
Para os itens que representem bens materiais, a CONTRATADA deverá fornecer
produtos novos, sem uso anterior.
5.02
A solução deverá ser fornecida por aparelho dedicado (Appliance), disponibilizando
Hardware e Software ao controle da rede sem fio.
5.03
O período médio entre falhas deverá ser de no mínimo 800 horas.
5.04
Gerenciar centralizadamente a configuração e o tráfego dos Pontos de Acesso.
5.05
Administrar a autenticação de usuários de forma centralizada.
5.06
Controlar centralizadamente todos os aspectos de segurança da rede sem fio (WLAN).
5.07
O controlador WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos
Pontos de Acesso por ele gerenciados, inclusive via roteamento da camada 3 de rede OS!.
5.08
Se um controlador WLAN falhar, os Pontos de Acesso relacionados deverão se
associar a um controlador WLAN alternativo de forma automática, não permitindo que a rede
sem fio se tome inoperante.
5.09
Permitir o gerenciamento seguro dos Pontos de Acesso através de comunicação
criptografada ou tunelada.
5.10
Possibilitar a configuração e o gerenciamento via linha de comando (CU) com acesso
através de SSH, telnet e porta de console.
5.11
Permitir a configuração e o gerenciamento via interface web (http e https) através de
clientes como navegadores Firefox 22, Internet Explorer 9 e Google Chrome 45 ou superior.
5.12
Capacidade de configuração gráfica do Controlador WLAN e respectivos Pontos de
Acesso gerenciados. O sistema de configuração e gerenciamento deverá ser totalmente
integrado ao controlador sem a necessidade de outros equipamentos ou software adicionais.
5.13
Implementar autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento com
mecanismos de AAA usando servidor RADIUS e banco interno de usuários.
5.14
Permitir a gravação remota de eventos através do protocolo Syslog.
5.15
Implementar os protocolos NTP para sincronismo de data e hora.
5.16
Possuir, no mínimo, 02 (dois) bancos para armazenamento de imagens de software
(firmware) do controlador, ou espaço em memória que possibilite o armazenamento de pelo
menos duas imagens (firmware), e permitir a seleção de qualquer uma delas
independentemente da integridade das outras.
5.17
Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo,
numa queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na
mesma configuração anterior à queda de alimentação.
5.18
Capacidade de gerenciamento hierárquico dos Pontos de Acesso, com definição de
grupos de equipamentos e alteração das características de configuração do grupo sem a
necessidade de configuração individual de cada equipamento.
5.19
Visualização de alertas da rede em tempo real.
5.20
Monitorar o desempenho da rede sem fio, consolidando informações de rede tais como
relação sinal-ruído e potência de sinal.

5.21

Possuir capacidade de Iistagem on-line de endereço IP, endereço MAC, nível de

potência de recepção, utilização de banda e dados de associação.
5.22
Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos
SSID/BSSID que podem ser percebidos por cada Ponto de Acesso
5.23
Possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e gerenciamento em
primeiro nível.
5.24
Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo
a geração de traps.
5.25
Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da
CPU, memória e portas.
5.26
Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade.
5.27
Possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC).
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5.28
Gerenciar simultaneamente 64 (sessenta e quatro) Pontos de Acesso.
5.29
Suportar no mínimo 200 (duzentas) VLANs
5.30
Possuir no mínimo 6 (seis) portas Gigabit Ethernet lOOOBASE-TRJ-45.
5.31
Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB.
5.32
Implementar os recursos de mobilidade entre VLANs para roaming de camada 2.
5.33
Permitir a criação de uma rede de gerência exclusiva para os pontos de acesso sem fio
5.34
Realizar atualização de sistema operacional do ponto de acesso utilizando os
protocolos FTP, TFTPou SCP
5.35
Permitir a integração com sistemas de localização de ativos, tais como Aeroscout ou
Ekahau
5.36
Possuir funcionalidade de NAT. Caso o equipamento não realize tal função, deve ser
fornecido solução que deverá realizar NAT com capacidade para a quantidade total dos AP
5.37
Implementar tagging de VLANs (IEEE 802.1Q).
5.38
Recursos de Segurança, Autenticação e Controle de Acesso de usuários.
5.39
Todos os Recursos de Segurança, Autenticação e Controle de Acesso de usuários
deverão ser totalmente integrados ao controlador sem a necessidade de outros equipamentos
ou software adicionais;
5.40
Suportar autenticação IEEE 802.lx centralizada, com utilização de servidor RADIUS
externo e base de usuários interna e externa.
5.41
Permitir a autenticação de usuários através de Portal Web Captivo (Captive Portal)
interno ou externo, com suporte a múltiplos portais simultaneamente.
5.42
Implementar associação dinâmica de usuário a VLAN, com base nos parâmetros da
etapa de autenticação.
5.43
Possuir base de dados de usuários interna, com capacidade mínima de 512 usuários,
para autenticação de usuários convidados/temporários. O provisionamento de usuários
convidados deverá ser feito através de interface Web por meio de um usuário administrativo
com permissões mínimas, exclusivas para este fim.
5.44
Possuir capacidade de detectar simulação (spoofing) de endereços MAC de Pontos de
Acesso do sistema.
5.45
Todo o tráfego dos pontos de acesso deverá ser direcionado ao Controlador WLAN,
permitindo um único ponto de saída do tráfego dos clientes sem fio.
5.46
Na ocorrência de inoperância de um Ponto de Acesso, o controlador WLAN deverá
ajustar automaticamente a potência dos Pontos de Acesso adjacentes, de modo a prover a
cobertura da área não assistida.
5.47
Detectar interferência e ajustar parâmetros de RF, evitando problemas de cobertura e
controle da propagação indesejada de RF.
5.48
Implementar sistema de balanceamento de carga para associação de clientes entre
Pontos de Acesso próximos, para otimizar a performance.
5.49
Ajustar dinamicamente o nível de potência e canal de rádio dos Pontos de Acesso, de
modo a otimizar o tamanho da célula de RF, garantindo a performance e escalabilidade.
5.50
Classificar automaticamente Pontos de Acesso válidos, os que interferem e os não
autorizados (rogues).
5.51
Implementar QoS com a marcação de pacotes utilizando DifIServ e suporte à IEEE
802.1p.
5.52
Suportar o uso de voz e dados em cima de um mesmo SSID.
5.53
Implementar roaming com integridade de sessão, dando suporte a aplicações em
tempo real, tais como VoIP, VoWLAN e videoconferência,
5.54
Suportar a tecnologia de Auto Healing
5.55
Suportar ao menos 256 rotas estáticas
5.56
Possuir a funcionalidade de servidor DHCP
5.57
A contratada deverá instalar fisicamente o equipamento e configurá-Io com no mínimo
os seguintes parâmetros de Usuários, Mesh, Otimização de Wireless, Segurança de Acesso,
Portal de Autenticação, Integração Wireless com Pontos de Acesso e demais funções técnicas
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para o bom funcionamento seguindo as melhores práticas de mercado, que o equipamento
suportar, seguindo as diretrizes definidas no projeto executivo
5.58
Colocar com prioridade a frequência de 5GHz, quando disponivel no dispositivo do
usuário, para que o usuário trabalhe com melhor sinal e taxas de transferência, conhecido
como Client Steering.
6. PONTO DE ACESSO DE REDE SEM FIO

6.01
Ponto de Acesso para rede local sem fio (WLAN) atendendo aos padrões IEEE
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.llg, IEE 802.11n e IEEE 802.11ac, com configuração via
software.
6.02
Possuir, no mínimo, 02 (dois) rádios, operando nas frequências de 2.4GHz e 5 GHz
simultaneamente, para prover acesso a usuários configurados nos padrões IEEE 802.11b,
802.11g, 802.11a, 802.11n ou 802.llac.
6.03
Ter potência de transmissão mínima de 27dBm em 5Ghz e 29dBm em 2,4Ghz
6.04
Ter sensibilidade de recepção de sinal de no mínimo -99dBm em 2,4Ghz e em 5Ghz.
6.05
Implementar as seguintes taxas de transmissão: IEEE 802.11 a/g (6,9, 12, 18,24,36,
48, e 54 Mbps).
6.06
Implementar tecnologia beam-forming.
6.07
Implementar as seguintes taxas de transmissão: IEEE 802.11 b (1,2, 5,5 e 11 Mbps).
6.08
Implementar até 450 Mbps em 802.11n com MCS23 (40MHz).
6.09
Imp1ementaraté 1300 Mbps em 802.11ac com MCS9 (80MHz).
6.10
Implementar 802.11ac MIMO 3x3.
6.11
Suportar modo 802.11n HT - high-throughput (HT) com canais de 20 ou 40 MHz: HT
20/40 e 802.11ac Very High Throughput (VHT) com canais de 80 MHz
6.12
Possuir porta de gerenciamento serial para configuração via linha de comando CU
com conector RJ-45
6.13
Suportar agregação de pacotes em 802.11ac: A-MPDU, A-MSDU.
6.14
Possuir mínimo de três antenas integradas que suportem diversidade espacial e MIMO
3x3, compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802.11a/b/gln/ac com ganho
de pelo menos 3 dBi em 2.4 GHz e 3 dBi em 5 GHz;
6.15
Deverá possuir analisador de espectro integrado capaz de varrer as bandas de 2.4 GHz
e 5 GHz para identificar e analisar fontes de interferência que operem nestas frequências e que
não sejam originadas de outros equipamentos WIFI. Esta análise deve ocorrer
simultaneamente nas frequências 2.4 e 5 GHz no mesmo Acess Point, sem qualquer
interferência na transmissão de dados para os clientes conectados, não utilizando para isso
recursos do processador central do equipamento, sem perda de conectividade ou redução de
velocidade no acesso. No caso de não implementação desde recurso no mesmo equipamento,
devem ser fornecidos dois pontos de acesso (desde que atendam aos requisitos deste item): um
para operação de rede e outro para operação como análise de espectro.
6.16
Permitir o ajuste dinâmico de nível de potência de modo a otimizar o tamanho da
célula de RF.
6.17
Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão.
6.18
Suportar funcionamento em modo standalone ou gerenciado por controlador WLAN
de mesmo fabricante, para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das
políticas de segurança, QoS e monitoramento de RF.
6.19
O Ponto de Acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador
WLAN, inclusive via roteamento da camada 3 de rede OSI.
6.20
Implementar cliente DHCP para configuração automática do seu endereço IP.
6.21
Configurar-se automaticamente ao se conectar ao Controlador WLAN.
6.22
Suportar a atualização automática de firmware ao se conectar ao Controlador WLAN.
6.23
Suportar a divulgação de pelo menos 16 (dezesseis) SSIDs simultâneos.
6.24
Não deverá haver licença restringindo o número de usuários por Ponto de Acesso.
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6.25

Permitir qualquer combinação de criptografia e autenticação por SSID, conforme
suportado pelo Controlador WLAN.
6.26
Permitir habilitar e desabilitar a divulgação de SSIDs individualmente.
6.27
Deve suportar limitação de banda por SSID
6.28
Possuir, no mínimo, 02 (duas) interface IEEE 802.3 10110011000 BaseT Ethernet,
auto-sensing, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa.
6.29
Suportar alimentação elétrica por meio de fonte externa de 12volts ou via padrão PoE
IEEE 802.3at.
6.30
Possuir LED's indicativos do estado de operação, da atividade do rádio, da interface
Ethernet e da alimentação elétrica.
6.31
Suportar WEP.
6.32
Suportar WPA, WPA2, WPA2-PSK e WPA2-Enterprise
6.33
Deve suportar EAP com os seguintes padrões: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP,
EAP-F AST, EAP-AKA e EAP-SIM
6.34
Deve suportar protocolo de autenticação 802.1x.
6.35
Deve suportar filtro de acessos com restrição via endereço MAC.
6.36
Deve suportar Radius.
6.37
Deve suportar IPv6.
6.38
Deve permitir configuração por CU ou WEB GUI.
6.39
Deve suportar SNMP vI, v2c e v3.
6.40
Deve possui trava de segurança modelo Kensington Lock.
6.41
Suportar no mínimo 256 (cento e vinte e oito) clientes simultâneos.
6.42
Deverá permitir a operação em modo cabeado, conectado à rede local Ethernet, ou em
modo mesh onde a conexão ao controlador será feita por enlace de rádio com outro ponto de
acesso.
6.43
Implementar o padrão IEEE 802.11e para Wireless MuItimedia QoS (WMM) da WiFi Alliance para priorização de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais corno VoIP
e vídeo.
6.44
Deverá o equipamento estar acompanhado de todos os acessórios necessários para
fixação do equipamento em teto, seguindo as indicações constantes do guia de instalação do
fabricante.
6.45
A contratada deverá instalar fisicamente o equipamento e configurá-lo com no mínimo
os seguintes parâmetros de integração com a Controladora, seguindo as diretrizes definidas no
projeto executivo;
6.46
Possuir garantia de 12 (doze) meses.
7. NOBREAK-TIPO 1
7.01
Potência: 5kV A/4,5W.
7.02
A tecnologia deverá ser de dupla conversão
7.03
Forma da onda Senoidal Pura - PWM
7.04
Tensão nominal de entrada 1101127V, 220/240V Monofásico ou Bifásico (+/-27%)
7.05
Corrente máxima de entrada deverá estar entre 25A1220V e 27A1220V
7.06
Tensão nominal de saída 110/127V ou 220/240V Monofásico ou Bifásico
7.07
Variação Admissível da Rede entre -36% 1+27%
7.08
Fator de Potência de Entrada (FP) >0,99
7.09
Distorção Harmônica Total- THDi <5%
Frequência de Entrada (Hz) de 50/60Hz
7.10
Tolerância de Frequência ± 8%
7.11
Retificador por IGBT's Alta Frequência
7.12
7.13
Conversor AC-CC (IGBT)
Proteção contra Curto Circuito
7.14
7.15
Proteção Eletrônica, Fusível e Disjuntor
7.16
Capacidade de Disjuntor de Entrada 32A1220V
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7,17
Bateria:
7,18
Seladas, VRLA ou Estacionárias
7.19
Possuir classe de surto de energia de até 1080 Joules
7.20
Número de Células (Elementos) de 96
7.21
Tensão Nominal (VDC) de 192
7.22
Tensão de Flutuação (VDq 218
7.23
Tensão Mínima do Banco (VDC) de 163
7.24
O tempo de recarga de 90% deverá ser entre 4h a 5h
7.25
O fator de potência de entrada deverá ser superior a 0,90.
7.26
O fator de potência de saída deverá ser superior a 0,88.
7.27
Rendimento CA / CA Dupla Conversão igualou superior a 90%
7.28
A temperatura ambiente deverá estar entre O a 40°C com umidade relativa de 10% até
95% - sem condensação.
7.29
Nível de ruído (dBA) <55,
7.30
A dissipação térmica deverá ser igualou superior a 450W e 1500 BTU/h
7.31
A pintura deverá ser eletrostática a pó.
7.32
Conter ao menos 1 Slot para entrada de monitoramento
7.33
Conexão de Entrada e Saída Bornes
7.34
Para bateria externa deverá ter conector contra ínversão de polaridade
7.35
Realiza a partida pelas baterias
7.36
Interface de comunicação RS 232/USB
7.37
Disponibilizar via site do fabricante, ou mídia digital, o Software com as
características:
1. Software de gerenciamento local e remoto;
n. Visualiza parâmetros elétricos como: tensão de entrada/saída, bateria, % de
carga, entre outros;
iii. Disponibilizar log de eventos e históricos;
IV.
Envia comandos para o equipamento como: auto teste, teste das baterias e
shutdown;
v. Status de funcionamento;
7.38
Tecnologia de by-pass Automático e Manual
7.39
Conter desligamento de emergência
7.40
O microprocessador deverá ser de tecnologia DSP
7.41
Deverá ter espaço livre para instalação mínima de 25 em para todos os lados
7.42
O grau de proteção de verá ser IP20
7.43
Conter rodízios para movimentação
7.44
Ter conformidade com as normas:
L
EN62,040-1
ii. EN50.091-2
iii. EN61000-3
IV.
EN61000-3-3

7.45

Disjuntor para rede e eletrônico para o modo bateria

7.46

Filtro EMIlRFI

7.47

Supressor de Pico de acordo com a Norma IEE 587,1

7.48
7.49
7.50

Recarga de bateria com limitador
Deverá ter recurso contra descarga total das baterias
Deverá ter LCD com as sinalizações visuais:

7,51

Status UPS

7,52
7.53
7.54
7.55
7.56

Nível de Bateria
Nível de Carga
Tensão de Entrada/SaídaIBateria
Potência

Frequência
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7.57
7.58

Autonomia e Alarmes
O módulo de bateria deverá ser:
1. Em modo batia, sonoro a cada 4 segundos
11. Caso de bateria baixa, sonoro a cada segundo
iii. Em sobrecarga, sonoro duas vezes por segundo
iv. Em falha, sonoro continuamente
7.59
Deverá ter placa de comunicação com protocolos SNMP TCPIIP, Contato Seco e
MODBUS
7.60
Conter carregador auxiliar 04 ou 08 Amperes
7.61
Isolação galvânica com transformador isolador
7.62
Paralelismo redundante de até 3 módulos
7.63
A garantia no on-site deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de
fabricação por um período mínimo de 12 meses.
8. NOBREAK-TIP02
8.01
Potência: 600VA/300W.
8.02
Tensão de Entrada: 115/220V Bivolt automático.
8.03
Tensão de Saída: 115V.
8.04
Processador RisclFlash - Não serão aceitos equipamentos com a tecnologia Cisc.
8.05
Filtro de linha.
8.06
Cabo de alimentação de 1,5m plugue bipolar com pino terra, 10A/250Vca, padrão
conforme norma NBR 14136.
8.07
Forma da onda Senoidal por aproximação (PWM retangular).
8.08
Inversor sincronizado com a rede através do sistema PLL.
8.09
Mínimo I LED que indica as condições do nobreak.
8.10
Função mute.
8.11
Forma de onda senoidal por aproximação - retangular PWM.
8.12
Botão liga/desliga temporizado.
8.13
Recarga automática das baterias.
8.14
Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
8.15
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
8.16
Função True RMS.
8.17
Rendimento Mínimo: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria).
8.18
Baterias Internas: Mínimo I bateria de 12Vdc / 7Ah, Seladas VRLA ou Estacionárias.
8.19
Quantidade de Tomadas: Mínimo 4 no padrão NBR 14136.
8.20
Partida a Frio: Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.
8.21
Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva.
8.22
Tempo de acionamento do inversor: 0,8 ms.
8.23
Contra descarga total das baterias.
8.24
Contra Surtos de Tensão.
8.25
Contra Sobreaquecimento Transformador.
8.26
Contra Curto-circuito no inversor.
8.27
Contra Sub/sobretensão da rede elétrica
8.28
Deverá ter proteções para sobrecarga, curto circuito, descarga total das baterias,
supressor de pico.
8.29
Conter interface de conexão USB.
8.30
Disponibilizar via site do fabricante, ou mídia digital, o Software com as
características:
1. Software de gerenciamento local;
ii. Visualiza parâmetros elétricos como: tensão de entrada/saída, bateria, % de
carga, entre outros;
iii. Status de funcionamento;
iv. Disponível para diversos sistemas Microsoft e Apple.
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8.31
A garantia no sistema balcão deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra
de fabricação por um período mínimo de 12 meses.
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ANEXOI-A
PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Rack de distribuição
1

1

I

1

1

1

1

DO CABEAMENTO HORIZONTAL

Andar

Ambiente

Quantidade de Pontos

1° Andar

Sala de TI

3

Entrada

2

Telefonista

1

Manutenção

1

Cozinha

1

Almoxarife

2

Jurídico

3

Expediente

6

Térreo, 1° Andar e 2° Andar

Compras

6

Contabilidade

5

Recursos Humanos

6

Diretor Legislativo

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

3° Andar
Presidência

2

Diretor Geral

4

Atas

3

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

hnpressora

3

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Sala de Reunião

2

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Gabinete do Vereador

4

Access Point

3

Sala Técnica

3

Apoio Plenário

2

4° Andar

5° Andar

6° Andar

7° Andar
Banca dos vereadores

2

Banca dos vereadores

2

Banca dos vereadores

2
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136

TOTAL
ANEXOI-B
BACKBONE
Origem

Destino

Rack de
distribuição

Andar

Ambiente

Qtde de
Pares

Rack Central

1° Andar

Sala de TI

2

Rackde
distribuição

Andar

Ambiente

Qtdede
Pares

Térreo
I

1° andar

Corredor de
Entrada

2

2° Andar
Rack Central

1° Andar

Sala de TI

2

1

3° Andar

Sala de TI

2

Rack Central

1° Andar

Sala de TI

2

1

4° Andar

Sala de TI

2

Rack Central

1° Andar

Sala de TI

2

1

5° Andar

Sala de TI

2

Rack Central

1° Andar

Sala de TI

2

1

6° Andar

Sala de TI

2

Rack Central

1° Andar

Sala de TI

2

I

7° Andar

Sala de TI

2
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ANEXOI-C
MATERIAIS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

pç

136

MT

6405

6 - 1.5 METROS

pç

136

PATCH CORD CATEGORIA

6 - 25 METROS

pç

136

PATCH PANEL CATEGORIA

6 - 24 PORTAS

PÇ

7

GUlA DE CABOS

PÇ

12

CABOOPTICO

MT

300

pç

7

CORDÃO ÓPTICO

pç

13

CABO TELEFONICO

MT

3840

VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ45 CAT3

pç

3

CALHA DE TOMADAS

pç

10

RACKFECHADO

2

RACKPAREDE

pç
pç

CANALETA

BR

400

CAIXA APARENTE

pç

140

CURVA INTERNA

CURVA PLANA

pç
pç
pç

UNIÃO "T" PLANA

pç

100

TAMPA FINAL

pç

160

UNIÃO

pç

400

PORCA GAIOLA COM PARAFUSO

pç

600

ABRAÇADEIRA

3000

UNIDUT CÔNICO

pç
pç

SEALTUBO

MT

640

SAÍDA HORIZONTAL

pç

80

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

MO

1

2

SWITCHCORE

pç

1

3

SWITCH ACESSO

pç

7

4

FIREW ALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO

I

5

CONTOLADORA

6

PONTO DE ACESSO DE REDE SEM FIO

7

NOBREAK

- TIPO 1

pç
pç
pç
pç

8

NOBREAK

- TIPO 2

pç

CONECTOR

KEYSTONE RJ45 CATEGORIA

CABO UIUTP CATEGORIA
PATCH CORD CATEGORIA

DISTRIBUIDOR

6

INTERNO ÓPTICO

6

6

1
PLÁSTICA

CURVA EXTERNA

DE REDE SEM FIO

320
20
30

160

I
3
I
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ANEXO 11(MODELO)
PROPOSTA COMERCIAL

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PREGÃO PRESENCIAL N°

/2018

PROCESSO N° _/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação do cabeamento
estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos, para nova
sede administrativa da Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Virgínio Pasini, 65 Centro - Carapicuíba - SP, CEP 06320-000, conforme especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência.
LOTE ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

pç

136

MT

6405
136

GUIA DE CABOS

pç
pç
pç
pç

CABOOPTICO

MT

300

CORDÃO ÓPTICO

pç
pç

13

CABO TELEFONICO

MT

3840

VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ45 CAT3

3

RACKPAREDE

pç
pç
pç
pç

CANALET A PLÁSTICA

BR

400

CAlXA APARENTE

pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç

140

CONECTOR

KEYSTONE

RJ45 CATEGORIA

CABO UIUTP CATEGORIA

6

PATCH CORD CATEGORIA

6 - 1.5 METROS

PATCH CORD CATEGORIA

6 - 2.5 METROS

PATCH PANEL CATEGORIA

6 - 24 PORTAS

DISTRIBUIDOR

1

UNIDADE

INTERNO ÓPTICO

CALHA DE TOMADAS
RACKFECHADO

CURVA INTERNA
CURVA EXTERNA
CURVA PLANA
UNIÃO "T" PLANA
TAMPA FINAL
UNIÃO
PORCA GAlOLA COM PARAFUSO
ABRAÇADEIRA

6

VALOR
UNITÁRIOR$

VALOR
TOTALR$

136
7
12

7

10
2

6

320
20
30
100
160
400
600

3000
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UNIDUT CÔNICO

pç

160

SEALTUBO

MT

640

SAÍDA HORIZONTAL

pç

80

SERVIÇO DE lNST ALAÇÃO

MO

1

2

SWITCHCORE

1

3

SWITCH ACESSO

4

FIREW ALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO

5

CONTOLADORA DE REDE SEM FIO

6

PONTO DE ACESSO DE REDE SEM FIO

7

NOBREAK - TIPO I

8

NOBREAK - TIPO 2

pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç

7
1
1

3
1

66
VALOR TOTAL

VALOR POR EXTENSO:

Validade
Prazo de
Prazo de
Garantia:

da Proposta: 60 (sessente) dias
entrega: Até 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
Pagamento: Conforme cláusula quarta da minuta de contrato.
Conforme especificado no Termo de Referência.

Dados Bancários: Banco

Agência

C/C

_

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos
estabelecidos neste edital e seus Anexos.

Dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato:
- Nome, RG, CPF, Cargo/Função.

Cidade, __

de

de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo
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ANEXO
DECLARAÇÃO
À CÂMARA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO

m (MODELO)

PARA FINS DE HABILITAÇÃO

(MODELO)

DE CARAPICUÍBA
N° 04/2018

N° 1632/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n° __
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJIMF sob n?
, Inscrição o Estadual n"
, neste ato
representada por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
, portador(a)
da Cédula de Identidade RG n°
, inscrito no CPF/MF sob o n°
_
no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de habilitação no
Processo Licitatório n° 1632/2018, Pregão Presencial n° 04/2018, promovido pela CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, que:
a) Não existe fato impeditivo à sua habilitação, uma vez que se fazem, até o presente
momento, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas posteriores alterações;
b) Não foi apenada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, por qualquer ente da Administração Pública direta ou indireta
de qualquer das pessoas políticas em virtude de contratos anteriormente celebrados,
nos termos do art. 87, IV e 97 da Lei Federal n" 8666/93 e posteriores alterações;
c) Não está impedida de contratar com a Administração Pública de qualquer esfera;
d) Não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; no âmbito do
Município de Carapicuíba;
e) Que se obriga a manter durante todo o período de execução do contrato, as condições
de habilitação e qualificação exigi das para participação deste certame.
Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

Cidade,

de

-------

de 2018.

Assinatura do Representante Legal
Nome, RG, CPF e Cargo
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Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n"
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta
deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o
documento com restrição no envelope de habilitação.

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO A PREGOElRA NA FASE DE
CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES N° 01 (pROPOSTA) E 02
(DOCUMENTAÇÃO)
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ANEXO IV (MODELO)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018
PROCESSO N° 1632/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n? __
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJIMF sob n"
Inscrição Estadual n"
, neste ato representada
por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
,portador da Cédula de Identidade RG n"
_____
:, inscrito no CPFIMF sob o n"
, no uso de suas atribuições
legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Processo Licitatório n°
1632/2018, Pregão Presencial n? 04/2018, que a receita bruta anual não excederá, neste
exercício, o limite fixado no artigo 3° da Lei Federal n" 123/2006, conforme o caso, e que não
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na legislação citada.
Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

Cidade, __

de

de 2018.

Assinatura do Representante Legal

Nome, RG, CPF e Cargo

ESTE DOCUMENTO
CREDENCIAMENTO
(DOCUMENTAÇÃO)

DEVE SER APRESENTADO A PREGOElRA NA FASE DE
FORA DOS ENVELOPES
N° 01 (PROPOSTA)
E 02
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ANEXO V (MODELO)
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018
PROCESSO N° 1632/2018

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
, n" __
,
bairro
, no município de
, Estado de
, inscrita no
CNPJIMF sob n"
, Inscrição Estadual n"
, neste ato representada
por seu sócio(a)/procurador(a), Sr(a).
, portador(a) da Cédula de
Identidade RG n°
, inscrito no CPFIMF sob o n"
,no uso de suas
atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Processo
Licitatório n° 1632/2018, Pregão Presencial n° 04/2018, que nos termos do inciso V do artigo
27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99 que está em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância as disposições impostas pelo inciso
XXXIII, do Artigo 7°, da Constituição Federal.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

Cidade,

de ------

).

de 2018.

Assinatura do Representante Legal

Nome, RG, CPF e Cargo

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO
(DOCUMENTAÇÃO)

DENTRO DO ENVELOPE N° 02
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ANEXO VI
MINUTA
CONTRATO N° _/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018
PROCESSO N° 1632/2018

CONTRATO
QUE CELEBRAM
CARAPICUÍBA E A EMPRESA

ENTRE

SI

A

cÂMARA

MUNICIPAL

DE

-----

Por este instrumento de contrato e na melhor forma de direito, que entre si celebram, de um
lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, inscrita no CNPJ sob o n"
49.759.954/0001-71, estabelecida na Av. Miriam, 92, na cidade de Carapicuíba, Estado de
São Paulo, neste ato representada por seu PRESIDENTE: RONALDO SOUZA, brasileiro e
residente neste Município, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de
outro lado a empresa
, CNPJ n" __
, com sede
_
neste ato representada por
, CPF n" __
e do RG n" __
, doravante
denominada CONTRATADA, de acordo com o que consta do Processo n° 163212018,
relativo ao Pregão Presencial n° 04/2018, firmam o presente contrato, mediante condições a

seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação do cabeamento
estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos, para nova
sede administrativa da Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Virgínio Pasini, 65 Centro - Carapicuíba - SP, CEP 06320-000, conforme especificações constantes do Anexo I

- Termo de Referência.
1.2. Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de efeito e de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL N° 04/2018, seus anexos, pareceres, proposta da CONTRATADA e demais
documentos que compõem o referido certame licitatório, sendo considerados suficientes para,
em complemento a este Contrato, definir a sua extensão, e desta forma reger a execução do
objeto contratado.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 10.52012002, Lei Complementar
123/2006, Lei Complementar 147/2014, Lei Federal n" 8.666/1993 com as alterações
posteriores e demais normas pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas com a execução do presente certame onerarão as dotações orçamentárias de
nOs4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente, 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro
- Pessoa Jurídica e 3.3.90.30 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUARTA
PAGAMENTO

- DO VALOR

DO

4.1 O valor total do presente contrato é de R$ __
da seguinte forma:

CONTRATO

(~_~),

E DA FORMA

DE

sendo os pagamentos realizados

4.1.1. MATERIAIS: R$ ... (...), 30 (trinta) dias após a entrega.
4.1.2. SERVIÇOS:
4.1.2.1. 20% - R$ ... (...), após a entrega e aceite do PROJETO EXECUTIVO;
4.1.2.2. 30% - R$ ... (...), após a entrega e aceite de 50% da execução das tarefas do
PROJETO EXECUTIVO;
4.1.2.3.50% - R$ ... (...), após entrega e aceite de todos os serviços restantes.
4.2. Os pagamentos serão efetuados na Contabilidade da Câmara, ou por ela, por meio de
depósito na conta corrente a ser indicada pela empresa vencedora, mediante apresentação da
Nota Fiscal devidamente atestada pela competente área.
4.3. Não será iniciada a contagem de prazo caso os documentos fiscais apresentados ou outros
necessários contenham incorreções.
4.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE
solicitará imediatamente a CONTRATADA carta de correção, quando couber, ou ainda a
pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Contabilidade da Câmara Municipal
de Carapicuíba, no prazo de 3 (três) dias úteis.
4.5. Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo
para pagamento será reiniciado a partir da data da sua apresentação.
4.6. Todo e qualquer pagamento será efetuado direta e exclusivamente à CONTRATADA,
eximindo-se a CONTRATANTE de obrigações a terceiros por títulos colocados em cobrança,

.:»:
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descontos, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto a direitos
emergentes desta, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, aceitará tais títulos, os quais
serão devolvidos, incontinente, à pessoa fisica ou jurídica que os houver apresentado.
4.7. Extinguindo-se a relação contratual, o pagamento à CONTRATADA
forma proporcional.

será efetuado de

4.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira de penalidade que lhe tenha sido imposta.
4.9. A Câmara Municipal de Carapicuíba não se responsabilizará por quaisquer autuações
fiscais e gravames futuros decorrentes de interpretações errôneas por parte do licitante
vencedor quanto à aplicação de tributos e suas alíquotas, suspensões, base de cálculo,
isenções etc.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

DE PREÇOS

5.1. Os preços não serão reajustados durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência
automaticamente reincidido.

do Contrato

será de 12 (doze) meses, fmdo o qual será

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
7.1. O prazo para entrega e instalação do objeto licitado será de 60 (sessenta) dias corridos,
contados do recebimento do Pedido de Compra.
7.2. A entrega e instalação deverão ser feitas na nova sede da Câmara Municipal de
Carapicuíba, situada à Travessa Virgínio Pasini, 65 - Centro - Carapicuíba - SP - CEP
06320-000, em horário previamente agendado, na Diretoria Geral, através do Telefone 11 4553-5134.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO
8.1. O projeto deverá atender as seguintes normas regulamentadoras:
8.1.1. NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual-

EPI;

8.1.2. NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
8.1.3. NR 35 - Trabalho em Altura;
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8.2. Todos os materiais e serviços deverão obedecer às exigências legais, normas do
fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigi das pela ABNT e outras
normas aplicáveis.
8.3. Não haverá interrupção das atividades do prédio, devendo ser tomados todos os cuidados
para evitar danos aos servidores, à edificação existente e a terceiros, por ocasião da execução
dos serviços, ficando o ônus dos reparos por conta da contratada.
8.4. Os roteiros para montagem do equipamento devem prever uma estreita observância às
normas técnicas vigentes, bem como, as especificações constantes no termo de referência da
Câmara Municipal de Carapicuíba.
8.5. Antes do início da execução da instalação do equipamento a contratada deverá apresentar
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Conselho Regional de Engenharia-CREA.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO
9.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta
contratação será realizado da seguinte forma:
9.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega e instalação, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações;
9.1.2. Definitivamente, após recebimento provisório, será realizada conferência do produto
instalado e sendo aprovado, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de
assinatura no documento fiscal.
9.2. No caso de considerada insatisfatória a condição do objeto recebido provisoriamente, será
lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades e prazo de até 15
(quinze) dias para sua correção.
9.2.1. Decorrido o prazo e inexistindo falhas ou incorreções, o recebimento definitivo deverá
ser de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório.
9.3. Na hipótese do objeto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das
penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Fornecer e instalar o objeto nas condições estabelecidas no Anexo I - Termo de
Referência do Edital de Pregão Presencial n" 04/2018, não sendo admitido nada inferior a
este;
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10.2. Garantir a qualidade dos produtos e sua instalação, segundo as exigências legais, normas
do fabricante, padrões de qualidade e especificações técnicas exigidas pela ABNT e demais
legislações correlatas;
10.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos
produtos fornecidos e instalados;
10.4. Relatar à Câmara Municipal qualquer ocorrência anormal que impeça o fornecimento ou
instalação dos equiapamentos e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas
obrigações obrigam-se a atender prontamente;
10.5. Deverá durante o prazo de garantia, providenciar em até 48 (quarenta e oito) horas a
contar da comunicação por escrito, a verificação de defeito nos equipamentos ou instalação e
proceder com a manutenção correlata ou substituição de peças defeituosas, salvo em casos de
mau uso por parte da contratante, fato que deverá ser comprovado pela contratada através
de laudo técnico assinado;
10.6. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
10.8. Oferecer garantia, conforme especificado no Termo de Referência, procedendo com a
reposição de peças defeituosas ou reparos sobre a instalação durante esse período, salvo em
casos comprovados tal qual o subitem 10.5 deste Termo;
10.9. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias anteriores a data
avençada para a entrega e instalação do produto a impossibilidade de fazê-Io, requerendo por
escrito prorrogação do prazo, submetendo a apreciação e decisão da Administração da
Câmara;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Efetuar o pagamento nas condições e nos preços pactuados no contrato;
11.2. Notificar por escrito à CONTRATADA a ocorrência de irregularidades
fornecimento dos produtos objeto deste contrato;

durante o

11.3. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, através do Setor de Informática.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da Contratante, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.
12.2. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente contrato, respeitando as disposições da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com o Município de Carapicuíba pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital e cominações legais.
13.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela Câmara Municipal de Carapicuíba, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da obrigação não cumprida.
13.3. A adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

civil e criminal,

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa de 0,3% ao dia sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado para
entrega do objeto, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
13.3.3. Multa de 10% sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado por período
superior ao previsto no subitem 13.3.2., limitado a 20 (vinte) dias. A partir do 21° (vigésimo
primeiro) dia de atraso, será considerada inexecução total ou parcial, conforme o caso;
13.3.4. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado para
substituição ou reparo do objeto que apresentar defeitos de fabricação durante o período da
garantia, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após esse prazo, e a critério da
Administração, poderá configurar inexecução parcial da obrigação assumida;
13.3.5. Multa de 10% sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso por período superior ao
previsto no subitem 13.3.4.;
13.3.6. Multa de 15% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida, ensejando rescisão contratual;
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13.3.7. Multa de 20% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida, ensejando rescisão contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Câmara Municipal de Carapicuíba, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos termos da Lei
8.666/93;
13.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos da Lei 8.666/93.
13.6. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos pela Câmara à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
13.7. As sanções previstas no subitem 13.1, 13.3.1, 13.4. e 13.5. poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO

14.1. O gestor do presente contrato será designado pelo Presidente desta Edilidade, nos
termos da Lei de Licitações em seu artigo 67 e seguintes, o qual será encarregado pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do presente certame,
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento do ajuste, sendo que tal fiscalização, em nenhuma hipótese, eximirá a
CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos
pessoais e materiais que forem causados a terceiros ou à CONTRATANTE, ou por atos de
seus próprios funcionários e prepostos ou ainda, por eventuais omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
15.1. O descumprimento das obrigações assumidas pelo presente contrato ou incidência de
comportamento descrito no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, implicará sua
rescisão, independente de notificação judicial, aplicando-se os artigos 79 e 80 da mesma Lei,
caso seja inadimplente a contratada.
15.2. No caso de rescisão, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido
causados pela CONTRATADA, a Câmara poderá reter créditos e promover a cobrança
judicial ou extrajudicial de perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Carapicuíba, Estado de São Paulo, como único
competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente termo em 3 (três) vias de

igual teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
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Carapicuíba,

.

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

CONTRATADA: .....

CONTRATO N°: •••••
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação do cabeamento
estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos, para nova
sede administrativa da Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Virgínio Pasini, 65 Centro - Carapicuíba - SP, CEP 06320-000, conforme especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e.
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes. doravante, de que
todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aluído processo,
serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n" 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais.
Carapicuíba, ...

CONTRATANTE

CONTRATADA
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
....

N°: ••••

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação do cabeamento
estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos, para nova
sede administrativa da Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Vergínio Pisini, 65 Centro - Carapicuíba - SP, CEP 06320-000, conforme especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência.

Nome
Cargo
RGn°
Endereço:
Telefone
e-mail

Ronaldo de Souza
Presidente
20.872.394-8
Rua Tibiriça, 11 - Vila Dirce - Carapicuíba/SP - CEP 06335-280
99597-6353
cmc.presidenciaéàuol.com.br /gabineteronaldosouza@gmail.com
Responsável pelo atendimento

Nome
Cargo
Endereço Comercial do
Órgão/Setor
Telefone e Fax
e-mail

a requisições de documentos

do TCESP

Carlos Miranda de Campos
Diretor Geral
Avenida Femanda, 9 - Centro - Carapicuíba/SP - CEP:
4553-5134
cmc.presidencia@uol.com.br

Carapicuíba, ....
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ANEXO VII
TERMO DE VISTORIA
À CÂMARA MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO

DE CARAPICUÍBA
N° 04/2018

N° 1632/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação do cabeamento
estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos, para nova
sede administrativa da Câmara Municipal de Carapicuíba, na Travessa Vergínio Pisini, 65 Centro - Carapicuíba - SP, CEP 06320-000, conforme especificações constantes do Anexo I
- Termo de Referência.
Razão Social do Licitante:

------------------------------------------

Endereço:

_

CNPJ:
Responsável(is)

_
LegallTécnico:

Sr.( es)

_

A Câmara Municipal de Carapicuíba atesta que no dia __
/
/
, a empresa
acima realizou a vistoria para conhecimento do local de prestação de serviço de instalação do
cabeamento estruturado da infraestrutura de rede e fornecimento de materiais e equipamentos,
segundo os critérios estabelecidos no Edital de Pregão Presencial n° 04/2018, onde foi
perfeitamente cientificada das peculiaridades pertinentes aos serviços a serem executados,
bem como, o respectivo levantamento de todos os materiais necessários para execução, de
acordo com as condições exigidas na licitação em referência.

Carapicuíba,

de

de 2018.

Câmara Municipal de Carapicuíba

Representante

da Empresa

ESTE DOCUMENTO

DEVE SER APRESENTADO

JUNTO COM O ENVELOPE

N° 01 (PROPOSTA)

68

