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Torna-se  público  que  a  Fundação  Universidade  Federal  do  Amapá,  por  meio  da  Comissão

Permanente de Licitações -  CPL sediada Rod. Juscelino Kubitschek,  km 02 -  Jardim Marco Zero,

Macapá - AP, 68903-419, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO,

na forma ELETRÔNICA, com o critério de julgamento menor preço (EMPREITADA MENOR PREÇO

GLOBAL) por LOTE ÚNICO, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por menor

preço nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991,

do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto nº

7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, das

Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14

de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de

outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as

exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 22/08/2022
Horário: 09 horas ( horário de Brasília) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br 
Critério de Julgamento: menor preço por grupo/global
Regime de Execução: Empreitada por Menor Preço Global

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação

de serviços de implantação e manutenção de Cabeamento Estruturado e Infraestrutura

de Redes, com fornecimento de materiais e mão de obra, para atender os diversos

Campi da UNIFAP na capital e interior, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo  único,  formados por 34 (trinta e quatro) itens,

conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer

proposta para todos os itens que o compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será EMPREITADA o menor PREÇO GLOBAL do

grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às

especificações do objeto.
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1.4 Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas

propostas de  preços, de modo  a  permitir a  identificação  do  seu  preço individual na

composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de

preferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras - NTB

2 DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciadores e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,  que permite a

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização

das transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu

nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no

SiCAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder,  imediatamente,  à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar

desclassificação no momento da habilitação

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN

SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente;
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4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa oujudicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de

1993;

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência,

em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,  atuando

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução

Normativa/SEGES nº 05/2017)

4.2.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na

forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços

objeto  desta  licitação  se  insiram entre  as  atividades  previstas  no

contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização

social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante

apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos

constitutivos.

4.2.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da

Instrução Normativa  SEGES/MP nº 5,  de 2017,  bem como o disposto  no

Termo de Conciliação firmado entre o Ministério  Público  do Trabalho e a

AGU..

4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela

demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V,

da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º

7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar



de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão

contratante.

4.5 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,

quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como

serviços de execução e de avaliação, mensuração ou apoio à fiscalização, assegurando

a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens seguindo-se a

ordem de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte.

4.6 Como condição para participação no Pregão,  o licitante assinalará “sim” ou “não” em

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em

seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento

no certame;

4.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.7 que  não  possui,  em sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no

inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade



previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991.

4.6.9 que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir

dos critérios de preferência.

4.6.9.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não

ter direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão,  exclusivamente por  meio  do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão

pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse

documento.

5.2 O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos

sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos

termos do art, 43, §1º, da LC nº 123, de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública  do  Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos

de negociação e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após

o encerramento do envio de lances.



6 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,

dos seguintes campos:

6.1.1 Valor total do lote:

6.1.2 Marca:

6.1.3 Fabricante:

6.1.4 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação no

Termo de Referência.

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou  indiretamente  na prestação  dos  serviços,  apurados  mediante  o  preenchimento  do

modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,  inclusive quanto  aos

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os

valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo

complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em sua  proposta  não  seja

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666,

de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização,

se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário,

com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos

do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso

de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão

adotadas as orientações a seguir:

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual  será mantido

durante toda a execução contratual;

6.4.2 cotação de percentual  maior  que o adequado:  o  excesso será  suprimido,

unilateralmente,  da  planilha  e  haverá glosa,  quando  do  pagamento,  e/ou

redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento dodébito.



6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada

apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da

adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6 Independentemente  do percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,  no  pagamento  dos

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o

proponente  o  compromisso  de  executar  os  serviços  nos  seus  termos,  bem como de

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,

quando requerido, sua substituição.

6.8 Os preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na etapa  de  lances,  serão  de

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

de sua apresentação.

6.10Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.10.1 O descumprimento  das  regras  supramencionadas pela  Administração  por

parte  dos  contratados  pode  ensejar  a  responsabilização  pelo  Tribunal  de

Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE

LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,

na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham

vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de

Referência.



7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro

e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote único.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura

da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor

oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real).

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e

fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o que será sigiloso até

o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo, pelo menos, três ofertas nas condições definidas neste item poderão os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo

de três, oferecer um lance final e fechado até cinco minutos, o qual será sigiloso até o

encerramento deste prazo.



7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os

lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final fechado e classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores,  haverá o reinício  da etapa fechada para que os demais licitantes,  até  no

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo, observando-se,

após, o item anterior.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o

reinício  da etapa fechada,  caso nenhum licitante  classificado na etapa de lance fechado

atender as exigências de habilitação

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos

lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir  por tempos

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas

vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado

para divulgação.

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital

e seus anexos.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em

coluna própria  as microempresas e  empresas de pequeno porte  participantes,  procedendo à

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no



prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática

para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem

anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar

melhor oferta.

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será

aquele previsto no art.  3º, § 2º,  da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:

7.26.1.1. Prestados por empresas brasileiras;

7.26.1.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;

7.26.1.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27. Persistindo o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico

dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá

encaminhar,  pelo sistema eletrônico,  contraproposta ao licitante que tenha apresentado o

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições

diferentes das prevista deste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas,

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da

proposta.



7.30. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme

procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

7.30.1. As licitantes qualificadas como  microempresas ou  empresas de  pequeno porte  que

fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão

prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas

na mesma situação.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo estipulado

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e

no §9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio  da

Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta

final, conforme anexo deste Edital.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante

exclusivamente via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas contado da solicitação do Pregoeiro, com os

respectivos valores adequados ao lance vencedor e será analisada pelo Pregoeiro no momento da

aceitação do lance vencedor.

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação

de Preços não caracteriza  motivo  suficiente  para a  desclassificação da proposta,  desde que não

contrariem exigências legais.

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A

da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

8.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4. apresentar  preço final  superior  ao preço máximo fixado (Acórdão nº  1455/2018-TCU  –

Plenário),  desconto menor do que o mínimo exigido, ou que apresentar  preço manifestamente

inexequível.

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor  zero, incompatíveis com os preços dos insumos e



salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos,  exceto quando se referirem a materiais e instalações de

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.5.4.1.2. apresentar  um ou mais  valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e

convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG

N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela

análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a

realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.9 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios

que fundamentam a suspeita.

8.9.1 Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de

diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.10 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas horas), sob pena de

não aceitação da proposta.

8.10.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido,  a partir  de solicitação

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

8.10.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na

Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação

aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação

da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,

desde que não haja majoração do preço.



8.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas.

8.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível

esse regime.

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada

no objeto.

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e

horário para a sua continuidade.

8.17. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. Encerrada a análise

quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto

neste Edital.

9 DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de

sanção que impeça a  participação no certame ou a  futura  contratação,  mediante  a

consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos

- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


9.1.2. A consulta  aos  cadastros  será  realizada  em nome da empresa  licitante  e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas

Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos

vínculos societários, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.1.2.1.2. O  licitante  será  convocado  para  manifestação

previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante

inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta

subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada

por meio  do SICAF,  nos documentos por  ele  abrangidos,  em relação à  habilitação

jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o

disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema,

deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes

do SICAF para que estejam vigentes na data  da abertura  da sessão

pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a

respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)



certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de

2019.

9.3. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,

necessários à  confirmação daqueles exigidos neste  Edital  e já  apresentados,  o licitante será

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob

pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos

mediante a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em

relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome

da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando

for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3,  os licitantes deverão encaminhar, nos termos

deste Edital, a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada  -  EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,  devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatório de seus administradores;

9.8.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,

filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos

seus administradores;

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira

em funcionamento no País;



9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações

ou da consolidação respectiva.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral

da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS);

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei

nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o

objeto contratual;

9.9.6. prova  de  regularidade  com a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de

declaração da Fazenda Municipal  do seu domicílio  ou sede,  ou outra equivalente,  na

forma da lei;

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,   podendo

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentação da proposta;



9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao

período de existência da sociedade;

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =                                                                                       

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG =                                                                                          

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC =                                                       

Passivo Circulante

9.10.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total

estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1.Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação,

ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s)

por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os

atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as

seguintes características mínimas:

I. Comprovar ter prestado serviços compatíveis como o objeto desta

licitação, considerando-se compatível o fornecimento anterior de objeto

com as seguintes características: lançamento de cabos utp e fibra

óptica, instalação de pontos de rede, instalação de racks, instalação de

eletrocalha,  instalação de DIO,  fusão em fibra  óptica,  lançamento de

cabos elétricos, instalação de pontos elétricos, testagem de pontos

ativos ou qualquer outro serviço para cabeamento estruturado,

conforme os itens pretendidos na licitação;



II. Apresentar declaração e atestado de capacidade técnica de que o licitante

possui infraestrutura técnica e operacional mínima, própria ou terceirizada,

para atuação no Amapá; declaração de existência de equipe técnica

especializada, instalações físicas e equipamentos apropriados para o

perfeito atendimento e manutenção dos serviços ofertados.

9.11.2. Será exigida a qualificação técnica para a presente contratação,  conforme

disposto no item 4.2 – Requsitos de Capacitação Técnica, do Anexo I do Termo de

Referência.

9.11.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser

executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.

5, de 2017.

9.11.5. Poderá  ser  admitida,  para  fins  de comprovação  de  quantitativo  mínimo do

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma

concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade

técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A

da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação

da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local

em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A

da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de

vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo deReferência.

9.11.7.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração

emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que

conhece as condições locais para execução do objeto; ou que

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades

inerentes à natureza do trabalho, assume total

responsabilidade por este fato e não utilizará deste para

quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças

técnicas ou financeiras com a contratante.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede



que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente

posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de

pequeno porte  ou sociedade cooperativa  equiparada,  e  uma vez  constatada  a  existência  de

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior

acarretará a inabilitação do licitante,  sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,  sendo

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o

mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade

da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o

estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante

será declarado vencedor.

10. DA PROVA DECONCEITO

10.1. Não será exigida.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de

4 (quatro horas), a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última



folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu

representante legal.

11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente

ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a

este instrumento convocatório.

11.1.3. conter  a  indicação do banco,  número da conta  e  agência  do licitante

vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se

for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a

Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº

8.666/93).

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes

últimos.

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5. A proposta  deverá obedecer  aos termos deste  Edital  e  seus Anexos,  não

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização

fiscal  e  trabalhista  de microempresa ou empresa de pequeno porte,  se  for  o caso,

concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo  quem se  manifeste,  caberá ao  Pregoeiro verificar a  tempestividade e  a

existência  de  motivação da  intenção de  recorrer,  para  decidir  se admite  ou não o

recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas



apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à

defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

12.4. Os autos do processo  permanecerão  com vista  franqueada aos interessados,  no

endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele

dependam.

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº

123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao

encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de

acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto  da licitação será  adjudicado  ao licitante  declarado  vencedor,  por  ato  do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular



decisão dos recursos apresentados.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório.

15. DA GARANTIA DEEXECUÇÃO

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias,

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de

seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

16.3.1. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para

o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a

indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas

quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os

bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação

do certame, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666,

de 1993;

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de

Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme

o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo

para assinatura,  mediante correspondência postal  com aviso de recebimento

(AR) ou meio eletrônico,  para que seja assinado e devolvido no prazo de 5

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
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por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,

implica no reconhecimento de que:

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus

anexos;

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no

instrumento contratual e no termo de referência.

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para identificar

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,

proibição de contratar  com o Poder  Público,  bem como ocorrências impeditivas indiretas,

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao

seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias

úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais

cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação,

para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de

preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas

no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO



19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no

Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20.2.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este

Edital.

21.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a

este Edital.

21.1.2. A presente contratação permite a antecipação de pagamento, conforme as

regras previstas no Termo de Referência.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o

licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

22.1.3. apresentar documentação falsa;

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

22.1.6. não mantiver a proposta;

22.1.7. cometer fraude fiscal;

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em

pregão para registro de preços que,  convocados,  não honrarem o compromisso assumido

injustificadamente.

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase delances.

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes

sanções:

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não



acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

22.4.2. Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.4.3. Suspensão de licitar  e  impedimento de  contratar  com o órgão,  entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

22.4.4. Impedimento de licitar  e de contratar com a União e descredenciamento no

SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuízos causados;

22.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.6.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

22.7.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.8.O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de

agente público.

22.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do

licitante, a UNIFAP poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

Código Civil.

22.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei

nº 9.784, de 1999.

22.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



22.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo

de Referência.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao

valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2.A  apresentação  de novas  propostas  na forma deste  item não  prejudicará  o  resultado do

certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual

apresentada durante a fase competitiva.

23.4. Esta  ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser  respeitada  nas

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata

ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°

7.892/213.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer

pessoa poderá impugnar este Edital.

24.2.A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  cpl@unifap.br, ou por

petição dirigida ou protocolada no Protocolo da Universidade Federal do Amapá, situada na

Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68903-

419, Macapá-AP, na Comissão Permanente de Licitação – CPL

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.

24.4. acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do

certame 24.5.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da

sessão

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

24.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

24.6.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

previstos no certame.

24.7.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

25.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
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os participantes e a administração.



25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o

horário de Brasília – DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administração.

25.9.O desatendimento de exigências formais  não  essenciais  não importará  o  afastamento  do

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da

isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.unifap.br/editais-

lic e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rodovia Juscelino Kubistchek de

Oliveira, Km 02, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68903419, Macapá- AP,  na Comissão

Permanente de Licitação – CPL, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas,

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com

vista franqueada aos interessados.

http://www.unifap.br/editais-lic
http://www.unifap.br/editais-lic


25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

25.12.2. ANEXO II – Especificação Técnica;

25.12.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;

25.12.4. ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços;

25.12.5. ANEXO V – Minuta de Contrato.

Macapá-AP, 08 de agosto de 2022

Assinatura da autoridade competente

Profº Dr. Júlio César de Sá Oliveira
Reitor
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1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPAG

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo Administrativo n.° 23125.011349/2021-39

Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019.

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços 
de implantação e manutenção de Cabeamento Estruturado e Infraestrutura de Redes, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, para atender os diversos Campi da UNIFAP na capital e 
interior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Considerando as demandas advindas dos diversos setores da IFES, que necessitavam de
infraestrutura de dados para auxiliar nos seus fluxos de trabalho, foi celebrado em 2015 contrato com
empresa especializada para a manutenção de serviços de Rede Lógica e Fibra ótica da UNIFAP, com
vistas a suprir, desta forma, as necessidades encontradas.

No período de 4 (quatro) anos de execução contratual, foram mapeados 80 ambientes, entre
administrativos e acadêmicos localizados em todos os Campi na UNIFAP, que deveriam receber a
nova infraestrutura lógica.  Durante esta vigência,  foram implantados 4.036 novos pontos de rede,
sendo destes 3.855 pontos de rede cabeados e 181 pontos de acesso wi-fi, atingindo assim 82,34%
de cobertura dos ambientes mapeados.

Com esse mapeamento, observou-se que as novas infraestruturas de dados implantadas ofereceram
uma melhoria considerável no fluxo operacional e gerencial da IFES, facilitando as atividades laborais
dos setores e oferecendo uma melhor conexão de acesso à Internet e à rede interna, permitindo
assim agilidade nas atividades fim desta IFES.

Com a finalização do contrato inicial, em dezembro 2019, ficaram pendentes de execução de nova
estrutura de Rede Lógica ambientes de grande importância, como: Blocos de Sala de Aula, Centro de
Arqueologia, Departamento de Processos Seletivos, Restaurante Universitário, Ginásio de Esportes e
Escola  de Aplicação.  Neste  também já  incluem-se  infraestruturas  necessárias  em ambientes  que
foram/serão entregues após a finalização do contrato  inicial,  como:  Bloco B (Campus Oiapoque),
Prédio do curso de Engenharia Civil e Centro de Educação.

A estimativa das quantidades de itens de serviços elencadas foram baseadas nas planilhas de
controle de medição do contrato anterior. Nela analisou-se ou itens que foram utilizados em demasia,
garantindo um quantitativo superior para o atendimento e suprimindo itens que foram pouco ou nada
utilizados.

2.1. Bens e serviços que compõem a solução



LOTE
ÚNICO

Id.
Descrição do Bem ou Serviço

Código
CATMAT/
CATSE R

Quanti
da 
de

Métrica
ou

Unid
ade

1 LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO
UTP CAT 6

27570 50.000 M

2 CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP EM 
TOMADAS
RJ45 FÊMEA CAT6 COM 
FORNECIMENTO E CERTIFICAÇÃO DO 
PONTO UTP

27570 6.000 PT/
REDE

3 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PATCH
CABLE CAT6 1M PARA MANOBRA DENTRO
DO RACK

13692 10.000 UN

4 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL

13692 200 UN

5 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK 
EM
PAREDE DE 8U COM ACESSÓRIOS

13692 40 UN

6 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK 
EM
PAREDE DE 12U COM ACESSÓRIOS

13692 50 UN

7 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
ELETROCALHA 50X50 COM ACESSÓRIOS

13692 1.200 UN

8 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
ELETROCALHA 50X100 COM ACESSÓRIOS

13692 600 UN

9 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO 
EM
PVC ¾″ COM ACESSÓRIOS

13692 600 UN

10 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO 
EM
PVC 1″ COM ACESSÓRIOS

13692 1.200 UN

11 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO 
EM
PVC 2″ COM ACESSÓRIOS

13692 1.000 UN

12 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA
CONDULETE 1″ COM TAMPA PARA 2 SAÍDAS 
RJ45 E ACESSÓRIOS

13692 6.000 UN

13 INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
SOBREPOR METÁLICA 10X10

13692 100 UN

14 INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
SOBREPOR METÁLICA 20X20

13692 100 UN

15 EMENDA POR FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA SM 
COM
EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OTDR

19690 1.200 UN

16 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA 
DE
EMENDAS DE FO AÉREA DE 24 FIBRAS

13692 30 UN

17 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA 
DE
EMENDAS DE FO AÉREA DE 48 FIBRAS

13692 20 UN

18 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/
FUSÕES) DE 6 FO COM ACESSÓRIOS

13692 30 UN

19 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/
FUSÕES) DE 12 FO COM ACESSÓRIOS

13692 20 UN



20 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/
FUSÕES) DE 24 FO COM ACESSÓRIOS

13692 15 UN

21 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/
FUSÕES) DE 48 FO COM ACESSÓRIOS

13692 5 UN

22 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
FERRAGEM DE SUSTENTAÇÃO OU 
ANCORAGEM

13692 100 UN



3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

DE CORDOALHA EM POSTEAMENTO EXISTENTE
2
3

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE 
CABO COM 6 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA
AÉREA

27570 5.0
00

M

2
4

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE 
CABO COM 12 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA
AÉREA

27570 4.0
00

M

2
5

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO
COM 24 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA AÉREA

27570 2.0
00

M

2
6

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO
COM 48 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA AÉREA

27570 1.5
00

M

2
7

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RÉGUA 
DE ALIMENTAÇÃO COM 8 TOMADAS DE 20A E 
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA RACK 
PADRÃO
19"

13692 100 UN

2
8

DESMOBILIZAÇÃO / REMOÇÃO DE ESTRUTURAS
LÓGICAS E ELÉTRICAS ANTIGAS E/
OU EXISTENTES

1945 100 UN

2
9

FIXAÇÃO DE RÁDIO INDOOR / OUTDOOR 13692 250 UN

3
0

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PATCH
PANEL DE 24 PORTAS CAT.6

13692 100 UN

3
1

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PATCH
PANEL DE 48 PORTAS CAT.6

13692 200 UN

3
2

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO
ELÉTRICO 2,5MM

27570 5.0
00

M

3
3

INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO COM 
TOMADA
2P+T 20A E ESPELHO

27570 250 PT/
REDE

3
4

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA
CONDULETE COM TAMPA CEGA

27570 250 PT/
REDE

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação

Considerando a necessidade do NTI/UNIFAP em continuar provendo os serviços inerentes à
necessidade acima referenciada para toda comunidade universitária, incluídas nesta as unidades do
interior, bem como as orientações da instrução normativa 01/2019-STI/MP, planejou-se a contratação
dos serviços, objeto da licitação, que visam manter condições adequadas para realizar as ações no
sentido de aprimorar a qualidade dos serviços de TI através de constante monitoramento da
infraestrutura  de  rede  da  UNIFAP,  identificando  falhas,  propondo  ajustes  e  planejando  ações  de
caráter preventivo e corretivo.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

A referida aquisição está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, conforme os itens

descritos no quadro abaixo. O documento encontra-se disponibilizado através do endereço:

https://www2.unifap.br/pdi/files/2020/01/PDI-2020-2024-Consulta-P%C3%BAblica.pdf.

https://www2.unifap.br/pdi/files/2020/01/PDI-2020-2024-Consulta-P%C3%BAblica.pd


ALINHAMENTO AOS PLANOS
ESTRATÉGICOS

I
D

Objetivos
Estratégicos

7 Promover o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem;
2
3

Fortalecer a governança de T.I.

A referida aquisição está alinhada à Política de Governança Digital, na figura atual do Plano Diretor

de Tecnologia da Informação - PDTI, conforme os itens descritos no quadro abaixo. O documento

encontra-se disponibilizado através do endereço: https://www2.unifap.br/nti/files/2014/11/PDTI-v8.pdf.

O citado PDTI foi aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, que tem sua

regulamentação registrada através da resolução Nº 27/2018 - CONSU, de 30 de Julho de 2018.

ALINHAMENTO AO
PDTIC

I
D

Ação do PDTIC I
D

Meta do PDTIC associada

1 Promover a Ampliação da Rede Sem 
Fio

1
2

Ampliação e manutenção de toda infraestrutura 
de

2 e Cabeada na UNIFAP .
1

rede cabeada e sem fio

A referida aquisição da solução de TIC encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações,

conforme os itens descritos no quadro abaixo.

ALINHAMENTO AO PAC
2021

Item Descriç
ão

7794 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7795 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7796 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7797 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7798 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7799 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7800 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7801 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7802 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7803 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7804 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7805 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7806 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7807 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7808 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7809 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

https://www2.unifap.br/nti/files/2014/11/PDTI-v8.pdf


7810 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7811 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE



7812 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7813 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7814 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7815 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7816 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7817 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7818 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7819 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7820 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7821 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7822 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7823 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7824 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE

7825 INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS

7826 INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS

7827 INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS

3.3. Estimativa da demanda

As quantidades especificadas têm como objetivo de sustentar a estrutura já disponível, bem como
possibilitar a expansão da rede atual. As estimativas de quantidades de itens de serviços elencadas
foram baseadas nas planilhas de controle de medição do contrato anterior. Nela analisou-se os itens
que foram utilizados em demasia, garantindo um quantitativo superior para o atendimento e
suprimindo itens que foram pouco ou nada utilizados.

Considerou-se também os quantitativos de ambientes atendidos e os valores gastos anualmente para
montar-se a planilha quantitativa, conforme quadro abaixo:

ANUAL

TOTAL

20
15

20
16

2017 20
18

2019

PONTOS
CABEAD

OS

442 1336 1203 906 817 47
04

PONTOS 
WIFI

20 53 65 40 36 214

ORDENS
DE

SERVIÇO

7 14 14 7 11 53

AMBIENTE
S
ATENDIDO
S

7 19 27 8 12 73

VALORES
GASTOS

R$
131.011,

01

R$
445.590,

62

R$
585.423,

09

R$
357.347,

52

R$
280.088,

82

R$
1.799.461,

06

Também considera-se o cenário para a expansão e as demandas de manutenção decorrente do



período em que o serviço esteve sem uso presencial em massa de usuários, decorrente do estado de
pandemia do SARS-COVID.



4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.4. Parcelamento da Solução de TIC

O objeto da contratação será composto por 01 LOTE ÚNICO, utilizando para fins de classificação, o
critério de menor preço por lote.  Compete a administração buscar o menor dispêndio possível  de
recursos, assegurando a qualidade da aquisição e/ou da prestação do serviço, o que exige a escolha
da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da
definição do objeto e das condições da contratação, posto que é essa descrição que impulsiona a
seleção da proposta mais vantajosa, objetivo precípuo da licitação.
Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o NÃO PARCELAMENTO do objeto.
Uma vez que quando reparamos o conjunto de serviços especificados, cada item está diretamente
ligado ao serviço de um próximo item para que assim este complete o serviço como um todo.
Exemplificando o exposto, o item Lançamento com fornecimento de cabo UTP CAT 6 é
complementado com os itens Conectorização de cabo UTP em tomadas RJ45 fêmea CAT6,
Instalação com fornecimento de eletrocalha, Instalação com fornecimento de patch panel e Instalação
com fornecimento de rack em parede, para que, em conjunto, possam fornecer uma estrutura
minimamente funcional de rede lógica.
Também é necessário ressaltar que, o conjunto de itens/serviços deverá ser certificado, para que
assim seja garantido sua perfeita instalação e funcionamento, não sendo por isso recomendado que
suas execuções sejam feitas de forma independente. Por exemplo, não é viável uma empresa vir e
fazer os lançamentos dos cabos RJ45 e outra a conectorização dos pontos, podendo ocorrer falhas
nos serviços, com configurações/execuções diferenciadas que prejudiquem a funcionalidade como
um todo.
Todos os serviços devem estar sob a mesma responsabilidade de execução como etapas interligadas
e não isoladas. Uma vez que os atestados técnicos pedem que a empresa comprove expertise e
desempenho na execução, estamos respeitando a boa regra no sentido de buscar que a empresa
tenha adequado nível  de especialização para execução do grupo de maior  representatividade no
orçamento, sendo assim não se comprova no caso em tela, pelas medidas adotadas pela
administração que seja técnica e econômica viável a vantajosidade de tal parcelamento.

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados

Objetiva-se que seja realizado a disponibilização de infraestrutura de rede lógica em novos ambientes
(prédios) no momento de sua entrega pela Prefeitura do Campus a comunidade acadêmica para
iniciar seu uso, a manutenção corretiva de qualquer falha apresentada na rede lógica, que poderá
causar prejuízos ao funcionamento dos setores que necessitam de infraestrutura de dados para as
atividade laborais, e a garantia do pleno funcionamento da estrutura de rede da UNIFAP no momento
de seu retorno nas atividades presenciais.

Para todos serviços descritos na contratação, que tem como pré-requisito o fornecimento de material
para execução do mesmo, deverá ser apresentado em sua proposta comercial a marca e modelo do
material oferecido.

Será adotado LOTE ÚNICO para todos os itens, e se utilizará o tipo de licitação MENOR PREÇO
POR LOTE,  que  se  constituirá  no  critério  de  seleção  da  proposta  mais  vantajosa,  utilizado  para
compras  e  serviços  de  modo  geral e  para  contratação  de  bens  e  serviços  de  informática.  Esse
agrupamento  não  só  reduzirá  consideravelmente  os riscos  de  execução  como  também permitirá
propostas mais  consistentes e  econômicas por  parte  dos licitantes,  reduzindo os custos a  serem
apresentados. Ainda, essa associação de serviços permitirá uma melhor seleção de empresas, pois
as licitantes deverão atender todas as capacidades e competências estabelecidas no Edital e Anexos



para a efetiva participação no certame, evitando assim que empresas, sem a necessária qualificação,
interfiram num processo cujo objetivo é a seleção de uma empresa realmente capaz de atender as
necessidades da instituição com eficiência e economicidade.

4.1. Requisitos de Negócio

4.1.1. Disponibilização de Rede Lógica nos novos prédios entregues para uso da comunidade
acadêmica;
4.1.2. Manutenção Preventiva e Corretiva na Rede Lógica para uso dos sistemas
institucionais pela comunidade acadêmica;
4.1.3. Melhorias nas estruturas lógicas mais antigas ou que necessitem de atualização.

4.1.4. Optou-se pela licitação realizada através do sistema de registro de preços, conforme
item II do Art.3º do Decreto 7892/2013:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: (...)

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas (...);

Assim, é permitido à Administração realizar a aquisição dos itens listados de acordo com a 
disponibilidade orçamentária existente na instituição.

4.2. Requisitos de Capacitação

A CONTRATADA deverá apresentar:

4.2.1. Certidão de Registro, válida, emitida em nome da empresa licitante, pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (Art. 30, inciso I, Lei 8.666/93).

4.2.2. Apresentar, no mínimo, um atestado de capacitação técnica registrado no CREA
comprovando que o licitante executou serviços de cabeamento estruturado similar ao objeto
deste em empresas de direito público ou privado;

4.2.3. Apresentar, no mínimo, um atestado de capacitação técnica registrado no CREA
comprovando que o licitante executou serviços de instalações elétricas de baixa tensão
similar ao objeto deste em empresas de direito público ou privado;

4.2.4. No  mínimo uma certidão  com a respectiva  Anotação  de Responsabilidade  Técnica
(ART) fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registradas no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia–CREA, de execução de serviço
compatível e similar.

4.3. Requisitos Legais

4.3.1. Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública.

4.3.2. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.

4.3.3. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para bens e serviços comuns.

4.3.4. Instrução  Normativa  01,  de  04 de  abril  de  2019,  que  dispõe  sobre  o  processo  de
contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação - SISP do Poder Executivo Federal.



4.3.5. Instrução Normativa 31, de 23 de março de 2021, que altera a Instrução Normativa nº
1, de 4 de abril de 2019.

4.4. Requisitos de Manutenção

4.4.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios  necessários,  na qualidade  e  quantidade  mínimas especificadas neste  Termo de
Referência e em sua proposta;

4.4.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos;

4.4.3. Fornecer e manter todos os equipamentos de segurança (EPI’s) necessários à
execução dos serviços aos seus funcionários, visando a total obediência às normas de
segurança do trabalho;

4.4.4. Manter seus funcionários sempre identificados por meio de crachá e uniforme com o
logotipo da CONTRATADA durante a execução dos serviços;

4.4.5. Comunicar  ao Fiscal  do contrato,  no prazo de 24 (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

4.4.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos à execução do empreendimento.

4.4.7. Paralisar,  por  determinação da CONTRATANTE, qualquer  atividade que não esteja
sendo  executada  de  acordo  com a boa  técnica  ou  que ponha em risco  a  segurança de
pessoas ou bens de terceiros.

4.4.8. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

4.4.9. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este
Termo de Referência, no prazo determinado.

4.4.10. Conduzir  os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo  as  determinações dos Poderes Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.4.11. Submeter  previamente,  por  escrito,  à  CONTRATANTE,  para  análise  e  aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.

4.4.12. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

4.5. Requisitos Temporais

Os prazos de execução e locais dos serviços serão definidos nas Ordens de Serviço (O.S.) para a 
execução do objeto. Estes poderão ser acordados previamente entre as partes.

Os prazos de execução dos serviços terão início a partir da emissão de uma Ordem de Serviço (O.S.) 
pela UNIFAP, devendo ocorrer em conformidade com as quantidades contratadas na O.S. e de



acordo com o projeto de instalação que será fornecido pela UNIFAP, bem como com as
especificações estabelecidas no Edital e Anexos.

Serão  emitidas tantas Ordens de  Serviço  quantas forem necessárias para a  execução do objeto
contratado,  visando a execução dos serviços de acordo com o andamento do cronograma a ser
definido pela UNIFAP, sendo emitido para cada O.S. respectivo Termo de Recebimento do(s)
serviço(s).

Dos endereços das unidades da UNIFAP para prestação dos serviços:

● Macapá (Campus Marco Zero): Rodovia Juscelino Kubistchek, Km-02, Bairro Jardim Marco
Zero, Macapá – AP, CEP 68.903-419.

● Santana (Campus Santana): Rodovia Duca Serra, 1233, Bairro Fonte Nova, Santana – AP,
CEP 68.925-000.

● Mazagão (Campus Mazagão): Av. Intendente Alfredo Pinto, s/n, Bairro União, Mazagão – AP,
CEP 68.940-000.

● Oiapoque (Campus Binacional): Rodovia BR-156, 3051, Bairro Universidade, Oiapoque – AP,
CEP 68.980-000.

Os serviços da CONTRATADA poderão ser solicitados a qualquer um dos Campi informados,
conforme demanda. Entretanto, ressalta-se que as demandas a serem mapeadas para execução são
tratadas de forma que, nas Ordens de Serviço estipuladas aos Campi mais distantes, as mesmas
serão agrupadas, fazendo com que os serviços necessários a serem realizados naquela localidade
sejam executados em conjunto, de forma que a CONTRATADA não precise realizar múltiplos
deslocamentos para atendimento, salvo exceções de serviços emergenciais.

4.6. Requisitos de Segurança e Privacidade

4.6.1. Os profissionais  em serviço  no  ambiente  da  unidade CONTRATANTE,  deverão  se
apresentar devidamente identificados e vestidos de forma adequada ao ambiente de trabalho,
evitando-se o vestuário que caracterize o comprometimento da boa imagem institucional;

4.6.2. Os profissionais deverão respeitar todos os colaboradores, em qualquer posição
hierárquica, preservando a comunicação e o relacionamento interpessoal construtivo;

4.6.3. A CONTRATADA deverá substituir imediatamente aquele profissional que seja
considerado inconveniente à boa ordem ou que venha a transgredir as normas disciplinares
da Universidade, quando solicitado pela CONTRATANTE;

4.6.4. O acesso às instalações da CONTRATANTE onde serão realizados os serviços deverá
ser controlado e permitido somente às pessoas autorizadas;

4.6.5. A CONTRATADA deverá acatar e obedecer às normas de utilização e segurança das
instalações nas localidades;

4.6.6. A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações oriundas da
CONTRATANTE e se comprometer em não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados
e informações que tenha recebido no curso da prestação dos serviços, a menos que
autorizado formalmente para tal.

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1. Usar equipamentos, quando aplicável, homologados pela Anatel e/ou ABNT, no que diz
respeito a normas ambientais;

4.7.2. Usar  produtos  de  limpeza  e  conservação  de superfícies  e  objetos  inanimados que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;



4.7.3. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, incluindo práticas de logística reversa, conforme o
caso;

4.7.4. Dar preferência ao uso de bens constituídos por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

4.7.5. Acondicionar os bens preferencialmente em embalagem individual adequada, que
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;

4.7.6. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima das
recomendadas pelas normas técnicas;

4.7.7. Todos documentos ou artefatos gerados pela contratada, salvo manifestação explícita
pelo órgão, deverão ser entregues em formato digital;

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica

4.8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário;

4.8.2. Todos os materiais utilizados para execução dos serviços deverão ser novos, de
primeiro uso, não podendo estar fora de linha de produção do fabricante na data da
realização da licitação, bem como na data de assinatura do contrato junto à entidade
CONTRATANTE.

4.8.3. Todos os materiais fornecidos em conjunto do serviço a ser executado deverão possuir
garantia de, no mínimo, 12 (meses) meses.

4.8.4. Os materiais de Infraestrutura de Redes que serão fornecidos em conjunto dos serviços
descritos como objeto (item 01) estão detalhados no Anexo II - Especificações Técnicas;

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação

4.9.1. A  CONTRATANTE é  responsável  por elaborar o  projeto  lógico do  ambiente  a  ser
atendido pela CONTRATADA.

4.9.2. Deverá ser acordado, via e-mail, entre CONTRATADA E CONTRATANTE as
estimativas de tempo de execução do serviço.

4.9.3. A Ordem de Serviço será emitida pela CONTRATANTE e encaminhada à
CONTRATADA, via e-mail,  minimamente 07 (sete) dias antes do início de sua execução,
salvo exceções devidamente registradas e acordadas entre as partes;

4.9.4. Disponibilidade de fiscal técnico da CONTRATANTE para acompanhamento dos
serviços;

4.9.5. Disponibilidade pela CONTRATANTE do acesso físico aos ambientes necessários.

4.10. Requisitos de Implantação

A CONTRATANTE caberá:

4.10.1. Disponibilizar o projeto lógico do ambiente a ser realizado o serviço;

4.10.2. Garantir o acesso físico aos ambientes necessários.

A CONTRATADAcaberá:

4.10.3. Fornecer todos os materiais necessários para cada item, conforme Anexo II -
Especificações Técnicas;



4.10.4. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos.

4.11. Requisitos de Garantia e Manutenção

4.11.1. Todos os materiais fornecidos em conjunto do serviço a ser executado
deverão possuir garantia de, no mínimo, 12 (meses) meses.

4.11.2. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados.

4.12. Requisitos de Experiência Profissional

A CONTRATADA deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços
a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

4.13. Requisitos de Formação da Equipe

4.13.1. Representante da CONTRATADA: Responsável por receber e informar as demandas
que deverão ser tratadas pela CONTRATADA:

4.13.2. Gestor de Contrato: servidor da CONTRATANTE que irá responder pelo contrato, seja
na sua esfera técnica ou administrativa, podendo realizar/acatar as mudanças que se fizerem
necessárias.

4.13.3. Fiscal Requisitante: servidor da CONTRATANTE que irá demandar a necessidade e
abertura de novas Ordens de Serviços para execução.

4.13.4. Fiscal Técnico: servidor da CONTRATANTE que irá acompanhar, mensurar e avaliar a
execução dos serviços realizados;

4.13.5. Fiscal Administrativo: servidor da CONTRATANTE que irá acompanhar as
documentações legais da CONTRATADA.

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.14.1. Os serviços serão iniciados a partir da solicitação da CONTRATANTE, formalizada
mediante emissão da Ordem de Serviço – OS.

4.14.2. Toda a infraestrutura antiga das instalações das fibras ópticas, cabos de par trançado
de cobre e suas interligações, caso existam, deverão ser retiradas após a instalação da nova
cabeação no rack no prédio.

4.14.3. Todos os serviços de mão de obra necessários para a colocação das fibras ópticas,
cabos de par trançado de cobre,  teste de funcionamento,  além de todas as despesas de
deslocamento, hospedagem, alimentação, dentre outros, deverão estar inclusos no preço dos
serviços propostos.

4.14.4. Todo  e qualquer serviço de obras civis necessário será de responsabilidade da
CONTRATADA.

4.14.5. Será obrigatória a apresentação e entrega de toda a documentação em meio digital
relativa aos testes e mapeamento, podendo incluir um ou mais dos seguintes documentos:
plantas plotadas, As Built, diagramas, isométricas, planilhas, relatórios de tráfego e taxas de
transmissão, assim como a apresentação e entrega dos documentos de certificação da rede,



5. RESPONSABILIDADES

certificado de garantia dos serviços, dos materiais, componentes, dispositivos e
equipamentos,  da  garantia  estendida  e  da  prestação  de  contas,  discriminando  custos  de
materiais, componentes, acessórios, dispositivos, equipamentos, recursos humanos,
encargos sociais, impostos e logística.

4.14.6. Caberá a CONTRATANTE definir quais dos documentos citados deverão ser
fornecidos pela contratada ao final de cada projeto executado.

4.15. Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade

A empresa é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e
informações fornecidos ou contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que
venham a ter  conhecimento durante  a  etapa  de  execução dos  trabalhos e  de encerramento  dos
serviços, não podendo, se não formalmente autorizado, sob qualquer pretexto e forma, divulgá-los,
reproduzi-los ou utilizá-los a qualquer tempo.

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,  de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;

5.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência;

5.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

5.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

5.1.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr  o atendimento direto,  tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;

5.1.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
CONTRATADAS;

5.1.6.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente
para efeito de concessão de diárias e passagens.

5.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;



5.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

5.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

5.1.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

5.1.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios  necessários,  na qualidade e  quantidade mínimas especificadas neste  Termo de
Referência e em sua proposta;

5.2.2. Vedar  a  utilização,  na  execução  dos  serviços,  de empregado  que  seja  familiar  de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

5.2.3. Quando não for  possível  a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro  de
Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os
seguintes  documentos:  1)  prova  de  regularidade relativa  à  Seguridade  Social;  2)  certidão
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

5.2.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas  em legislação específica,  cuja  inadimplência  não transfere  a  responsabilidade  à
CONTRATANTE;

5.2.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.7. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

5.2.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

5.2.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte,



devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2.10. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

5.2.11. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e
“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

5.2.11.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo
após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

5.2.11.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e dos demais produtos gerados na
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da
CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.

5.3. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços

5.3.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços;

5.3.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos
ou preços registrados;

5.3.3. Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não participantes,
contendo:

5.3.3.1. As formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone,
e-mail, ou sistema informatizado, quando disponível; e

5.3.3.2. Definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a
indicação de prazo e responsável.

5.3.4. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando,
dentre outros:

5.3.4.1. A definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da
solução de TIC;

5.3.4.2. As regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos
órgãos participantes e não participantes, contendo prazos e formas de negociação e
redistribuição da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a
capacidade mínima de fornecimento e for requerida pela contratada; e

5.3.4.3. As regras para a substituição da solução registrada na Ata  de Registro  de
Preços, garantida a realização de Prova de Conceito, em função de fatores
supervenientes que tornem necessária e imperativa a substituição da solução
tecnológica;

5.3.5. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993
e no Decreto nº 7.892, de 2013.



6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.3.5.1. A motivação para permissão de participação de outros órgãos a ata de
registro de preços se dá em favorecimento de compras decorrentes de estratégias
bem elaboradas, voltadas à padronização de soluções na esfera federal;
5.3.5.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

5.3.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.

6.1. Rotinas de Execução

6.1.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por
um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

6.1.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

6.1.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar
à autoridade responsável  para  que esta  promova a adequação contratual  à  produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada acompanhado do documento da CONTRATADA que contenha
a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

6.1.6. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de



fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

6.1.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou outro instrumento substituto para
aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

6.1.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades CONTRATADAS; ou

6.1.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.1.10. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para
a avaliação da prestação dos serviços.

6.1.11. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.1.12. O fiscal  técnico deverá apresentar  ao preposto  da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação
dos serviços realizada.

6.1.13. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

6.1.14. A CONTRATADA poderá apresentar  justificativa  para a  prestação do serviço com
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

6.1.15. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis  previstos  nos  indicadores,  além dos  fatores  redutores,  devem ser  aplicadas  as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

6.1.16. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para  avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho  e
qualidade da prestação dos serviços.

6.1.17. A  conformidade  do  material  a  ser utilizado  na  execução  dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

6.1.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII  da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente àcontratação.

6.1.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.



7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

Este quantitativo irá depender da demanda de novos prédios a serem entregues, readequação de
redes lógicas antigas e manutenções necessárias.

6.3. Mecanismos formais de comunicação

O mecanismo formal de comunicação será o e-mail institucional. Isto não impede que sejam usados
também canais informais de comunicação instantâneo.

6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em
quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que
venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo
conferida pelo Contratante a tais documentos.

7.1. Critérios de Aceitação

O prazo de entrega dos serviços será o definido na(s) O.S.(s), devendo obedecer às condições e
requisitos estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como cronograma a ser definido pela UNIFAP.

Para acompanhamento da execução deste contrato serão designados os papéis:

● Gestor do Contrato e seu respectivo suplente;
● Fiscal Requisitante do contrato e seu respectivo suplente;
● Fiscal Técnico do contrato e seu respectivo suplente;
● Fiscal Administrativo do contrato e seu respectivo suplente.

7.2. Procedimentos de Teste eInspeção

Executados os serviços, o respectivo objeto pactuado será recebido:

Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega dos serviços, para efeito de
posterior verificação da conformidade com as especificações nos termos do Edital e seus Anexos,
mediante  apresentação do Ofício  de conclusão emitido pela  contratada,  e lavratura  do Termo de
Recebimento Provisório, assinado pelo Fiscal Técnico designado.

Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente
aceitação, feita a análise da conformidade com vistas às especificações contidas no Anexo II do edital
em referência, com a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelo Gestor e Fiscal
Requisitante designado.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o serviço está em desacordo com a proposta,
após a notificação por escrito à empresa prestadora, serão interrompidos os prazos de recebimento e
suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou por este instrumento.



Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a empresa prestadora dos serviços deverá
proceder à correção/adequação dos serviços conforme as especificações constantes no Edital e seus
anexos, sem qualquer ônus para a UNIFAP e dentro de prazo máximo de  04 (quatro) dias da
notificação por parte da Contratante, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de
02 (dois) dias de sua ocorrência.

A empresa prestadora dos serviços deverá fornecer pessoal e/ou equipamentos para carga e
descarga dos materiais utilizados nos serviços.

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

Não será definido nível  mínimo de serviço.  O serviço solicitado mediante OS precisa ser apenas
instalado, estar operacional e em perfeito funcionamento. Desse ponto em diante a coordenação de
redes fará o gerenciamento das demais demandas.

7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.4.1. Se ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento
pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente, poderá
sofrer as seguintes sanções:

7.4.1.1. Advertência;
7.4.1.2. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento)  calculada sobre o valor  total
atualizado do contrato, por dia de atraso, em caso de inobservância do prazo fixado
para apresentação e reposição da garantia, observado o máximo de 2% (dois por
cento);
7.4.1.3. O atraso  superior  a  25 (vinte  e  cinco)  dias autoriza  a CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993;
7.4.1.4. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), ao dia sobre a parcela
que der causa em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 30
(trinta) dias;
7.4.1.5. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela que der causa, em
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no item ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
7.4.1.6. Multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da contratação,
em caso de inexecução total da obrigação assumida;
7.4.1.7. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor total da
contratação, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação
prevista neste contrato, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido
fixadas penalidades específicas;
7.4.1.8. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a CONTRATANTE por prazo de até 02 (dois) anos;
7.4.1.9. Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

7.4.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº
5.450, de 2005, a Contratada que:

7.4.2.1. Deixar de entregar documentação exigida no edital;



7.4.2.2. Apresentar documentação falsa;
7.4.2.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
7.4.2.4. Não mantiver a proposta;
7.4.2.5. Falhar na execução do contrato;
7.4.2.6. Fraudar na execução do contrato;
7.4.2.7. Fizer declaração falsa;
7.4.2.8. Comportar‐se de modo inidôneo;

7.4.2.9. Cometer fraude fiscal.
7.4.3. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infrações discriminadas acima,
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

7.4.3.1. Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta da CONTRATADA;
7.4.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

7.4.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
7.4.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.
7.4.6. A Contratante poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual,
quando não identificar má‐fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
7.4.7. A aplicação  das  sanções  previstas  neste  documento  não  exclui  a  possibilidade  de
aplicação de outras previstas na legislação vigente, inclusive responsabilização da
CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.
7.4.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar‐se‐á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando‐
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e, subsidiariamente, a Lei nº  9.784, de
1999.
7.4.9. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.
7.4.10. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na
contratante,  em favor  da Contratada,  sendo que,  caso o valor da multa seja superior  ao
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
7.4.11. Se o valor do pagamento for insuficiente,  fica a Contratada obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.
7.4.12. A multa,  aplicada após regular processo administrativo,  poderá ser  descontada da
garantia do respectivo contratado, caso exigida em edital.
7.4.13. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
7.4.14. As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF. As sanções aqui
previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

7.5. Do Pagamento

7.5.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados



no prazo de até  5  (cinco)  dias úteis,  contados da data  da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência
7.5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.5.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal  ou
Fatura  apresentada  expressa  os  elementos  necessários  e  essenciais do  documento,  tais
como:

7.5.4.1. O prazo de validade;
7.5.4.2. A data da emissão;
7.5.4.3. Os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE;
7.5.4.4. O período de prestação dos serviços;
7.5.4.5. O valor a pagar; e
7.5.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE;
7.5.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de
2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.5.6.1. Não produziu os resultados acordados;
7.5.6.2. Deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou não as executou com
a qualidade mínima exigida;
7.5.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.5.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
7.5.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
7.5.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize  sua  situação  ou,  no mesmo prazo,  apresente  sua  defesa.  O prazo  poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
7.5.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,  proibição de contratar  com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
7.5.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.



8. ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

7.5.12. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual  nos autos do processo administrativo correspondente,  assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.
7.5.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA  não regularize sua
situação junto ao SICAF.

7.5.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da CONTRATANTE.

7.5.14. Quando do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
7.5.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
7.5.16. Nos casos de eventuais  atrasos de pagamento,  desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

Para realização da estimativa de valores,  foi  consultado o painel  de preços do governo federal  e
licitações de outros órgãos públicos, no entanto, não foi localizada nenhuma pesquisa com
características similares aos objetos da presente contratação. Diante disso, foram consultadas mídias
especializadas  e  sítios  eletrônicos  para  o  objeto  da contratação  e,  por  fim,  utilizou-se  a  cotação
diretamente com os fornecedores através de solicitações via e-mail a serem incluídas no processo.
Dessa forma, chegou-se a uma média razoável entre os preços ofertados por empresas do ramo.

Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não
apresentam grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência,
representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado.

I
d
.

Descrição do Bem ou Serviço Quanti
da 
de

Unida
de de
medi

da

Valo
r 
Unitár
io 
Máxi
mo

Valor 
Total 
Máxim
o

1 LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO 
DE
CABO UTP CAT 6

50.0
00

M R$ 9,16 R$ 
458.000,00

2 CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP EM
TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT6 COM 

6.00
0

PT/
R

R$ 85,10 R$ 
510.600,00



FORNECIMENTO E CERTIFICAÇÃO 
DO

E
D 
E



PONTO UTP
3 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO 

DE PATCH CABLE CAT6 1M PARA 
MANOBRA
DENTRO DO RACK

10.0
00

UN R$
65,50

R$ 
655.000,00

4 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
ORGANIZADOR DE CABOS 
HORIZONTAL

200 UN R$
225,27

R$
45.054,00

5 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
RACK EM PAREDE DE 8U 
COM ACESSÓRIOS

40 UN R$ 
1.025,0
0

R$
41.000,00

6 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
RACK EM PAREDE DE 12U 
COM ACESSÓRIOS

50 UN R$ 
1.376,7
7

R$
68.838,50

7 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
ELETROCALHA 50X50 COM 
ACESSÓRIOS

1.20
0

UN R$
326,17

R$ 
391.404,00

8 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
ELETROCALHA 50X100 
COM ACESSÓRIOS

600 UN R$
432,80

R$ 
259.680,00

9 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
TUBO EM PVC ¾″ COM ACESSÓRIOS

600 UN R$
84,47

R$
50.682,00

1
0

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
TUBO EM PVC 1″ COM ACESSÓRIOS

1.20
0

UN R$
85,87

R$ 
103.044,00

1
1

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
TUBO EM PVC 2″ COM ACESSÓRIOS

1.00
0

UN R$
109,40

R$ 
109.400,00

1
2

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
CAIXA CONDULETE 1″ COM TAMPA 
PARA 2 SAÍDAS RJ45 E ACESSÓRIOS

6.00
0

UN R$
42,07

R$ 
252.420,00

1
3

INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
SOBREPOR METÁLICA 10X10

100 UN R$
69,93

R$ 6.993,00

1
4

INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
SOBREPOR METÁLICA 20X20

100 UN R$
91,43

R$ 9.143,00

1
5

EMENDA POR FUSÃO EM FIBRA 
ÓPTICA SM COM EMISSÃO DE 
RELATÓRIO COM
OTDR

1.20
0

UN R$
93,33

R$
111.996,00

1
6

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
CAIXA DE EMENDAS DE FO AÉREA DE 
24 FIBRAS

30 UN R$
828,50

R$
24.855,00

1
7

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
CAIXA DE EMENDAS DE FO AÉREA DE 
48 FIBRAS

20 UN R$
946,23

R$
18.924,60

1
8

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO 
DE DIO (S/ FUSÕES) DE 6 FO COM
ACESSÓRIOS

30 UN R$ 
1.384,8
0

R$
41.544,00

1
9

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
DIO (S/ FUSÕES) DE 12 FO 
COM ACESSÓRIOS

20 UN R$ 
1.730,1
0

R$
34.602,00

2
0

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
DIO (S/ FUSÕES) DE 24 FO 
COM ACESSÓRIOS

15 UN R$ 
1.945,2
0

R$
29.178,00



2
1

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
DIO (S/ FUSÕES) DE 48 FO 
COM ACESSÓRIOS

5 UN R$ 
2.910,1
3

R$
14.550,65



9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2
2

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO 
DE FERRAGEM DE SUSTENTAÇÃO 
OU ANCORAGEM DE CORDOALHA 
EM
POSTEAMENTO EXISTENTE

100 UN R$
174,87

R$
17.487,00

2
3

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO 
DE
CABO COM 6 FIBRAS SM CFOA-AS 
EM ESTRUTURA AÉREA

5.00
0

M R$
23,07

R$ 
115.350,0
0

2
4

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO 
DE
CABO COM 12 FIBRAS SM CFOA-AS 
EM ESTRUTURA AÉREA

4.00
0

M R$
30,03

R$ 
120.120,00

2
5

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO 
DE
CABO COM 24 FIBRAS SM CFOA-AS 
EM ESTRUTURA AÉREA

2.00
0

M R$
34,23

R$
68.460,00

2
6

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO 
DE
CABO COM 48 FIBRAS SM CFOA-AS 
EM ESTRUTURA AÉREA

1.50
0

M R$
40,68

R$
61.020,00

2
7

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO 
DE RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM 8 
TOMADAS DE 20A E DISJUNTOR DE
PROTEÇÃO PARA RACK PADRÃO 19"

100 UN R$
231,47

R$
23.147,00

2
8

DESMOBILIZAÇÃO / REMOÇÃO DE
ESTRUTURAS LÓGICAS E 
ELÉTRICAS ANTIGAS E/OU 
EXISTENTES

100 UN R$ 
3.099,5
7

R$ 
309.957,00

2
9

FIXAÇÃO DE RÁDIO INDOOR / 
OUTDOOR

250 UN R$
730,30

R$ 
182.575,00

3
0

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT.6

100 UN R$ 
1.232,7
7

R$ 
123.277,00

3
1

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
PATCH PANEL DE 48 PORTAS CAT.6

200 UN R$ 
1.866,1
3

R$ 
373.226,00

3
2

LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO 
DE
CABO ELÉTRICO 2,5MM

5.00
0

M R$ 6,45 R$
32.250,00

3
3

INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 
COM
TOMADA 2P+T 20A E ESPELHO

250 PT/
R
E
D 
E

R$
415,83

R$ 
103.957,50

3
4

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE
CAIXA CONDULETE COM TAMPA CEGA

250 PT/
R
E
D 
E

R$
59,59

R$
14.897,50

VALOR TOTAL: RS 4.782.632,75 (Quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta
e dois reais e setenta e cinco centavos).

Por se tratar de uma aquisição realizada no Sistema de Registro de Preços, a fonte de recursos será
informada no momento da contratação/aquisição. Ressalta-se que os valores informados tratam-se
dos valores estimados da Ata, não indicando assim que este será o valor total a ser dispensado pela



10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Administração para aquisição dos bens, podendo estes serem feitos de forma escalonada, conforme
recurso orçamentário disponibilizado.

O contrato vigorará por 12 meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, manifestado interesse das partes, até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos
termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.



11. DO REAJUSTE DE PREÇOS

12. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade
e oportunidade da contratação,  acompanhada de relatórios que demonstrem a vantajosidade dos
serviços contratados para a Administração.

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

11.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o intervalo de um
ano, aplicando-se o índice a ser calculado exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar  memória  de cálculo  referente  ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal  quanto ao índice substituto,  as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, por tratar-se de
aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, esta licitação deve ser realizada na
modalidade de Pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço do lote,
para a seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras e serviços de modo geral e para
contratação de bens e serviços de informática.

12.2 Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência

Encerrada  a  etapa  competitiva e  ordenadas as propostas na ordem crescente  dos preços
ofertados e aceitáveis, será aceita a proposta de MENOR VALOR POR LOTE, respeitados os critérios
para classificação estabelecidos neste Edital,  cuja proposta deverá estar  em conformidade com o
contido no Termo de Referência – Anexo I e Especificações Técnicas - Anexo II do Edital e cujo envio
deverá ser efetuado após a convocação pelo pregoeiro.

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº



123/2006, bem como, a aplicação das regras do direito de preferência para os bens de informática e
automação, disposto no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta de licitantes não enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC nº 123/2006.

Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, será procedido da seguinte forma (art. 45
da Lei Complementar nº 123/2006):

1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado (art. 45, inciso I e § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006)

2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
situação descrita, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito (art. 45, inciso II,
da Lei Complementar nº 123/2006);

3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado,
automaticamente, sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta (art. 45, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006).

Na  hipótese  da  não-contratação  nos  termos  previstos  no  subitem anterior, o  objeto  licitado  será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º, da Lei
Complementar nº 123/2006), desde que observadas as demais disposições a seguir.

Depois de observadas as regras prevendo a aplicação das preferências descritas nos subitens acima,
será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de
1991 e no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, para os fornecedores de bens, observada a
seguinte ordem:

1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo
Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo

Federal

Para o exercício do direito de preferência, os licitantes deverão apresentar, juntamente com a
sua proposta, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

A efetiva comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação
ofertados, será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos
incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo
Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006, os quais deverão ser enviados quando solicitado pelo
Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico Comprasnet.

12.3 Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação

12.3.1. Comprovar pertencer ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação,
através de cartão CNPJ, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado   na
Junta Comercial.

12.3.2. Deve apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com oitem



13. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

JOSÉ ALIPIO DINIZ DE MORAES JUNIOR DIRETOR DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1452486

Autoridade Máxima da Área de TIC

SELONIEL BARROSO DOS REIS PRÓ-REITOR DEADMINISTRAÇÃO 1125822

Autoridade Competente

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 737, de 01 de Junho de 2021.

Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto Básico
será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da Área de
TIC, e aprovado pela autoridade competente.

Integrante
Integra

nte
Técnic

o
ERICK HERMANN

FACUNDES DA SILVA
TÉCNICO DE

LABORATÓRIO - ÁREA
10091
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Requisitante Integrante
DIRLANA DA SILVA

DA
Administrativo

SILVEIRA EDSON ANTONIO NUNES DA
COSTA

ANALISTA DE JUNIOR
TECNOLOGIA DA ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÃO 2177817
2011607

Aprovo,

Macapá, 23 de Setembro de 2021



ITEM 1. LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO UTP CAT 6

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPAG

ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1) O serviço trata-se da acomodação de cabeamento no padrão CAT6 (Cabo fornecido pela
CONTRATADA) em infraestrutura existente, contemplando as sobras no rack de
telecomunicações para futura conectorização em patch panel e sobras para conectorização em
tomada fêmea RJ45 Cat6.

2) CABO UTP CAT6:

a) Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG;

b) Para distribuição horizontal da rede, cobre recozido rígido isolado em polietileno de alta
densidade,  com um elemento central  em material  termoplástico  para separação dos 04
pares entre si, características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da
categoria 6.

c) Deve suportar taxas de transmissão de até 10 Gb (Multi Gigabit Ethernet);

d) Capa em PVC, anti-chama, com marcação de comprimento em espaços inferiores a 1 metro.

e) Tensão de ruptura mínima de 400N e tensão de puxamento máxima de 110N;

f) Condutor de cobre nu, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são
trançados em pares. Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento
com as diretivas européias RoHS (Restriction of Hazardous Substances);

g) Deve atender as normas ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801,  UL 444, ABNT NBR 14703 e
ABNT NBR 14705.

h) Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm;

i) Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento
devem ser adequados,  de modo a atender  os níveis de diafonia previstos e minimizar o
deslocamento relativo entre si;

j) Devem ser fornecidos na cor Azul, Cinza, ou Vermelho;

k) Deve atender a flamabilidade mínima de CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160
(UL1685) CMR: norma UL 1666 (Riser);

l) Deve ter gravação com Marcação Sequencial Métrica decrescente (305-001 m),
Rastreabilidade com identificação do Processo de fabricação (Y) e data detalhada
AAMMDDHHmm (AA – Ano, MM – Mês, DD – dia, HH – Hora, mm – Minuto);

m) Material deve ser homologado e/ou certificado pela Anatel;



ITEM 3. PATCH CABLE CAT6 1,5MT PARA MANOBRA DENTRO DO RACK NA COR AZUL OU 
VERMELHO

ITEM 2. CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP EM TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT6 
COM FORNECIMENTO E CERTIFICAÇÃO DO PONTO UTP

1) O serviço contempla a conectorização de tomada fêmea categoria 6 (Tomada RJ-45 fêmea e
acessórios serão fornecidos pela CONTRATADA). Este item contempla a conectorização tanto
nas tomadas nos ambientes (caixas conduletes) como dentro dos racks nos patch panel
descarregado.

2) CONECTOR FÊMEA RJ-45 CAT6UTP

a) Suporte  a  IEEE 802.3,  10G BASE-T,  1000  BASE T,  1000  BASE TX,  EIA/TIA-854,  ANSI-
EIA/TIA862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN
anteriores;

b) Compatível com Patch Panel descarregado, caixas e espelhos;

c) Deve exceder os limites estabelecidos na norma para CAT.6A;

d) Até 500MHz, conforme a ANSI/TIA 568 C.2 e ISO 11801 classe EA;

e) Inserção do cabo em ângulo de 90° ou 180°;

f) Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;

g) Fornecido com tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para
inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação;

h) Suporte ao PoE 802.3af e 802.3at;

i) Padrão de montagem T568A e T568B;

j) Quantidade de ciclos de inserção mínimo 750 RJ45;

k) Deve atender as normas ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC parte68;

l) A crimpagem deve atender o as especificações estabelecido pelas normas vigentes;

m) Material  do corpo do produto  deve ser  Termoplástico de alto impacto  não propagante à
chama UL 94V-0;

n) Diâmetro do condutor 26 a 22 AWG;

o) Identificação das tomadas deve atender  às exigências do NTI, seguindo como padrão
RxPPxPTxxx, sendo: (R  –  Rack, PP  –  Patch Panel, PT  –  numeração do ponto de
telecomunicação, X – sendo a numeração sequencial);

p) Material deve ser homologado e/ou certificado pela Anatel;

1) O serviço contempla a instalação de Patch Cable Cat.6 (fornecido pela CONTRATADA) para
manobra dentro do Rack.

2) PATCH CABLE CAT6:

a) PatchCord CAT6 para tráfego de voz, dados e imagem com o tamanho de 150 cm
de comprimento e será utilizado para manobra dentro do rack;

b) Tipo de conector: rj-45; Tipo de cabo: u/utp cat.6; Cor: Azul ouVermelho;

c) Quantidade de pares: 04 pares, 24 awg;



ITEM 4. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL

ITEM 5. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK EM PAREDE DE 8U C/ ACESSÓRIOS

d) Padrão de montagem: T568a;

e) Temperatura de operação: - 10º c a + 60º c;

f) Capacitância mutua 1 khz: 56 pf/m (máximo);

g) Prova de tensão elétrica entre condutores: 1500 vdc/3s;

h) Velocidade de propagação nominal: 66%;

i) Atende as normas TIA/EIA 568 C.2, ANSI/TIA/EIA-569,  ANSI/TIA/EIA 606B, FCC
PART 68 E ISO/IEC 11.801;

j) Material  de contato elétrico produzido em 8 vias de bronze fosforoso com 50 µin
(1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; material do corpo do conector feito
em termoplástico transparente não propagante à chama (ul 94v-0), com resistência
máxima do condutor de 93,8 ω/km;

k) Armazenado em embalagem individual,  para preservar todas as propriedades do
material até seu uso efetivo;

l) Material deve ser homologado e/ou certificado pela Anatel;

1) O serviço  contempla  a  fixação  de organizador  de  cabos  em rack  (com o fornecimento  do
organizador de cabos e demais itens necessários para sua fixação por parte da
CONTRATADA).

2) ORGANIZADOR DE CABOS:

a) Equipamento destinado à acomodação e organização dos patch cords dentro do
armário de telecomunicações;

b) Confeccionado em aço resistente e protegido contra corrosões de acordo com a
norma eia 569, acabamento em pintura epóxi;

c) Deve possuir 1U de altura, 07 (sete) cm de profundidade e largura de 19″, conforme
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 310-D;

d) Deve possuir tampa frontal metálica removível;

e) O mesmo deve ser entregue instalado dentro do rack, atendendo as exigências do
NTI;

1) O serviço contempla a fixação de Rack 8U (fornecido pela CONTRATADA) em parede,
devendo ser fornecido pela CONTRATADA também todos os acessórios necessários para a
fixação. Também vislumbra a fixação de patch panels (fornecidos pela CONTRATADA),
organização de cabos no interior do rack (utilizando tiras de velcro, fornecido pela
CONTRATADA).

2) RACK TELECOM:

a) Rack de Parede em estrutura básica de aço formando um monobloco, com largura
de 19″, e profundidade externa de 600 mm e profundidade interna de 530mm;

b) Tipos Rack: Rack 8U;

c) Deve ser fabricado em aço-carbono pré-zincado e pintado em tintura preta epóxi;



ITEM 6. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK EM PAREDE DE 12U C/ ACESSÓRIOS

ITEM 7. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 50X50 C/ ACESSÓRIOS

d) Deve possuir laterais removíveis através do sistema de fixação com feixos rápidos,
totalmente aletadas;

e) Deve possuir aberturas (no teto e no fundo) para a passagem de cabos não devem
comprometer a rigidez da estrutura do rack;

f) A porta do rack deve possuir travamento através de chave e segredos individuais,
deve conter uma janela em acrílico para permitir a visualização interna, deve
permitir a abertura, máxima, de 120° e intercambiáveis através de dobradiças com
trava rápida;

g) Devem acompanhar com o rack todos os acessórios necessários para instalação do
mesmo, tais como conjuntos fixação (porca gaiola + parafuso), kit montagem para
perfil de aço (parafusos e buchas) para fixação em parede e outros;

1) O serviço contempla a fixação de Rack 12U (fornecido pela CONTRATADA) em parede,
devendo ser fornecido pela CONTRATADA também todos os acessórios necessários para a
fixação. Também vislumbra a fixação de patch panels (ambos fornecidos pela
CONTRATADA), organização de cabos no interior do rack (utilizando tiras de velcro, fornecido
pela CONTRATADA).

2) RACK TELECOM:

a) Rack de Parede em estrutura básica de aço formando um monobloco, com largura
de 19″, e profundidade externa de 600 mm e profundidade interna de 530mm;

b) Tipos Rack: Rack 12U;

c) Deve ser fabricado em aço-carbono pré-zincado e pintado em tintura preta epóxi;

d) Deve possuir laterais removíveis através do sistema de fixação com feixos rápidos,
totalmente aletadas;

e) Deve possuir aberturas (no teto e no fundo) para a passagem de cabos não devem
comprometer a rigidez da estrutura do rack;

f) A porta do rack deve possuir travamento através de chave e segredos individuais,
deve conter uma janela em acrílico para permitir a visualização interna, deve
permitir a abertura, máxima, de 120° e intercambiáveis através de dobradiças com
trava rápida;

g) Devem acompanhar com o rack todos os acessórios necessários para instalação do
mesmo, tais como conjuntos fixação (porca gaiola + parafuso), kit montagem para
perfil de aço (parafusos e buchas) para fixação em parede e outros;

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação de eletrocalhas de 50x50. Inclui o
fornecimento de todos os acessórios (curvas 90° horizontal e vertical externa e interna,
junção, suspensão vertical, abraçadeiras, chumbador, parafusos, barra rosqueada, “T”’s,
reduções, tampas, cruzeta e cotovelo) por parte da CONTRATADA.

2) ELETROCALHAS

a) As eletrocalhas devem ser fabricadas em chapas de aço SAE 1008/1010, conforme a
NBR 11888-2 e NBR 7013;



ITEM 8. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 50X100 C/ ACESSÓRIOS

b) Devem possuir acabamento anticorrosivo com os seguintes materiais: Alumínio, Aço
inoxidável 430/304/316, Pré-galvanizado NBR 7008, Galvanização eletrolítica,
Galvanização a fogo (NBR 6323), Pintura Epóxi;

c) Devem ser dobradas em forma de U, podendo ser com ou sem virola (abas voltadas
para parte interna), proporcionando maior resistência a flexo-torção.

d) Devem ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilação nos cabos, com furos
oblongos de 7x25 mm, espaçados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm
no sentido longitudinal, com furos oblongos de 7x25 mm apenas nas extremidades,
para união das peças.

e) Medidas: Eletrocalha 50x50 (Largura e Altura 50 mm);

f) Quantidade de parafusos por emenda:

i) Tala com altura de 50 mm – 4 parafusos cabeça lentilha ø 1/4″ x 3/4″ com
porca e arruela;

ii) Tala com altura de 100 mm – 8 parafusos cabeça lentilha ø 1/4″ x 3/4″ com
porca e arruela;

g) Para emendas internas, dobrar a quantidade de parafusos, porcas e arruelas.

h) Deve-se utilizar os parafusos com a cabeça voltada para o interior das eletrocalhas

i) Deve-se, em locais que aconteça vibrações mecânicas, utilizar a arruela de pressão

j) Devem apresentar superfícies lisas e isentas de rebarbas;

k) Devem suportar,  quando instalados, uma carga de 120Kgf em um metro linear de
comprimento, admitindo-se nessa região, uma flecha máxima de 15 mm;

l) As derivações devem ser do mesmo fabricante, buscando não infligir ao cabeamento
quaisquer deformações.

m) Não serão aceitos qualquer tipo de adaptação ou confecção de derivações, as
mesmas devem ser de fábricas.

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação de eletrocalhas de 50x100. Inclui o
fornecimento de todos os acessórios (curvas 90° horizontal e vertical externa e interna,
junção, suspensão vertical, abraçadeiras, chumbador, parafusos, barra rosqueada, “T”’s,
reduções, tampas, cruzeta e cotovelo) por parte da CONTRATADA.

2) ELETROCALHAS

a) As eletrocalhas devem ser fabricadas em chapas de aço SAE 1008/1010, conforme a
NBR 11888-2 e NBR 7013;

b) Devem possuir acabamento anticorrosivo com os seguintes materiais: Alumínio, Aço
inoxidável 430/304/316, Pré-galvanizado NBR 7008, Galvanização eletrolítica,
Galvanização a fogo (NBR 6323), Pintura Epóxi;

c) Devem ser dobradas em forma de U, podendo ser com ou sem virola (abas voltadas
para parte interna), proporcionando maior resistência a flexo-torção.

d) Devem ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilação nos cabos, com furos
oblongos de 7x25 mm, espaçados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm
no sentido longitudinal, com furos oblongos de 7x25 mm apenas nas extremidades,
para união das peças.

e) Medidas: Eletrocalha 50x100 (Largura 100mm e Altura 50 mm);

f) Quantidade de parafusos por emenda:



ITEM 9. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 3/4″ C/ ACESSÓRIOS

i) Tala com altura de 50 mm – 4 parafusos cabeça lentilha ø 1/4″ x 3/4″ com
porca e arruela;

ii) Tala com altura de 100 mm – 8 parafusos cabeça lentilha ø 1/4″ x 3/4″ com
porca e arruela;

g) Para emendas internas, dobrar a quantidade de parafusos, porcas e arruelas.

h) Deve-se utilizar os parafusos com a cabeça voltada para o interior das eletrocalhas

i) Deve-se, em locais que aconteça vibrações mecânicas, utilizar a arruela de pressão

j) Devem apresentar superfícies lisas e isentas de rebarbas;

k) Devem suportar, quando instalados, uma carga de 120Kgf em um metro linear de
comprimento, admitindo-se nessa região, uma flecha máxima de 15 mm;

l) As derivações devem ser do mesmo fabricante, buscando não infligir ao cabeamento
quaisquer deformações.

m) Não serão aceitos qualquer tipo de adaptação ou confecção de derivações, as
mesmas devem ser de fábricas.

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de tubos de PVC de
¾″ de forma aparente, bem como o fornecimento de acessórios (luvas, curvas, abraçadeiras, 
acoplamento, adaptador, bucha) por parte da CONTRATADA.

2) ELETRODUTO PVC

a) Deve ser fabricado em PVC Antichama e na cor preta;

b) Diâmetro dos eletrodutos a serem utilizados: ¾

c) Devem ser fornecidos em barras de 3 m.

d) Devem ter caixa de proteção com IP 40 (índice de proteção).

e) Deve ter rosca conforme NBR NM ISO 7-1.

f) Deve seguir as normas: NBR 15465, NBR 5410;

g) O material constituinte não deve ser afetado pelas substâncias componentes de
concreto e argamassa;

h) Devem ser constituídos de elementos não nocivos ao solo e de material não
oxidante;

i) Devem acompanhar todos acessórios de fixação, para posterior instalação;

j) Devem possuir as seguintes dimensões:

DIMENSÕES(mm)

COT
AS

3/
4″

B 1
4,
5

E 2,
3

Di 2
1,
3

L 3



ITEM 11. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 2″ C/ ACESSÓRIOS

ITEM 10. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 1″ C/ ACESSÓRIOS

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de tubos de PVC de
1″ de forma aparente, bem como o fornecimento de acessórios (luvas, curvas, abraçadeiras,
acoplamento, adaptador, bucha) por parte da CONTRATADA.

2) ELETRODUTO PVC

a) Deve ser fabricado em PVC Antichama e na cor preta;

b) Diâmetro dos eletrodutos a serem utilizados: 1”

c) Devem ser fornecidos em barras de 3 m.

d) Devem ter caixa de proteção com IP 40 (índice de proteção).

e) Deve ter rosca conforme NBR NM ISO 7-1.

f) Deve seguir as normas: NBR 15465, NBR 5410;

g) O material constituinte não deve ser afetado pelas substâncias componentes de
concreto e argamassa;

h) Devem ser constituídos de elementos não nocivos ao solo e de material não
oxidante;

i) Devem acompanhar todos acessórios de fixação, para posterior instalação;

j) Devem possuir as seguintes dimensões:

DIMENSÕES(mm)

COT
AS

1″

B 1
6,
8

E 2,
7

Di 2
7,
5

L 3

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de tubos de PVC de
2″ de forma aparente, bem como o fornecimento de acessórios (luvas, curvas, abraçadeiras,
acoplamento, adaptador, bucha) por parte da CONTRATADA.

2) ELETRODUTO PVC

a) Deve ser fabricado em PVC Antichama e na cor preta;

b) Diâmetro dos eletrodutos a serem utilizados: 2”

c) Devem ser fornecidos em barras de 3 m.

d) Devem ter caixa de proteção com IP 40 (índice de proteção).

e) Deve ter rosca conforme NBR NM ISO 7-1.

f) Deve seguir as normas: NBR 15465, NBR 5410;

g) O material constituinte não deve ser afetado pelas substâncias componentes de
concreto e argamassa;



ITEM 12. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA CONDULETE 1″ C/ TAMPA PARA 2
SAÍDAS RJ45 E ACESSÓRIOS

ITEM 13. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR METÁLICA 
10X10

h) Devem ser constituídos de elementos não nocivos ao solo e de material não
oxidante;

i) Devem acompanhar todos acessórios de fixação, para posterior instalação;

j) Devem possuir as seguintes dimensões:

DIMENSÕES(mm)

COT
AS

2″

B 2
3,
4

E 3,
1

Di 5
2,
8

L 3

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de caixa condulete
(constituído em metal) de 1″ com tampa para duas saídas RJ-45 de forma aparente, bem
como o fornecimento de acessórios (parafusos, terminadores) por parte da CONTRATADA.

2) CAIXA CONDULETE TOP 5 ENTRADA PARA1″
a) Deve ser fabricado em alumínio e conter acoplamentos com pontas e bolsas lisas

para simples encaixes;
b) As caixas conduletes Top devem ter múltiplas entradas e permitirem o uso de várias

bitolas (3⁄4, 1⁄2 e 1) numa mesma caixa, através do encaixe de adaptadores;
c) Deve permitir possibilidades de combinar diferentes posições de entrada numa

mesma caixa (tipo C, B, E, T, X, LL, LR, LB) flexibilizando o trabalho, permitindo
assim várias configurações;

d) Devem ter como normas de referências as seguintes: I) NBR 5410, II) NBR 15465;
e) Devem acompanhar todos os acessórios de fixação, para posterior instalação;
f) Deve possibilitar diferentes posições de entrada em uma mesma caixa, permitindo

várias configurações, conforme tabela abaixo:

Modelo B C E L
B

L
L

L
R

T X

05
entradas

X X X X X X

06
entradas

X X X X X

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de caixa de
passagem sobrepor metálica (material galvazinado) de 10x10 com acessórios (espelho,
parafusos, buchas) por parte da CONTRATADA.

2) CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR



a) Caixa de passagem metálica de sobrepor;



ITEM 14. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR METÁLICA 
20X20

ITEM 15. EMENDA POR FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA SM COM EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OTDR

ITEM 16. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDAS DE FO AÉREA DE 
24 FIBRAS

b) Deve ser fabricado em alumínio;

c) Tamanhos: 10x10 cm;

d) Deve conter acoplamentos com pontas e bolsas lisas para simples encaixes;

e) Deve possuir múltiplas entradas e permitir o uso de várias bitolas (3⁄4″, e 1″) numa
mesma caixa, através do encaixe de adaptadores;

f) Deve possuir todos os acessórios necessários para sua instalação física na rede
lógica da IFES.

1) Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de caixa de
passagem sobrepor metálica (material galvazinado) de 20x20 com acessórios (espelho,
parafusos, buchas) por parte da CONTRATADA.

2) CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR

a) Caixa de passagem metálica de sobrepor;

b) Deve ser fabricado em alumínio;

c) Tamanhos: 20x20cm;

d) Deve conter acoplamentos com pontas e bolsas lisas para simples encaixes;

e) Deve possuir múltiplas entradas e permitir o uso de várias bitolas (3⁄4″, e 1″) numa
mesma caixa, através do encaixe de adaptadores;

f) Deve possuir todos os acessórios necessários para sua instalação física na rede
lógica da IFES.

1) O serviço contempla fusões de fibra com uso de equipamento adequado pela CONTRATADA,
não sendo permitido o uso de junções mecânicas ou soluções similares. O serviço
compreende tanto  as fusões de campo como as  de  ambientes  fechados.  A atestação da
qualidade do serviço será o atesto positivo emitido pelo OTDR, dentro do escopo
compreende ainda a organização e fixação tanto das caixas de emenda como dos DIOs.

1) O serviço contempla a instalação aérea de caixa de emenda óptica e seus acessórios
necessários  para  correta instalação  (fornecida  pela CONTRATADA),  com a  finalidade  de
acomodar e proteger emendas ópticas por fusão entre o cabo troncal e os de derivação da
rede de distribuição óptica, e de vedar o cabeçote com o cabo utilizando uma manta térmica,
para evitar que insetos ou impureza entre para dentro da caixa, deve ser utilizado maçarico
ou soprador térmico.

2) CAIXA DE EMENDA DE FIBRAÓPTICA

a) Caixa de Emenda FO desenvolvida para proteger a fusão, distribuição e
concentração de fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas;



ITEM 17. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDAS DE FO AÉREA DE 48 
FIBRAS

b) Caixa termoplástica composta por base, cúpula, abraçadeira de fechamento e
bandejas para acomodação de emendas;

c) Todos os elementos plásticos devem possuir características que confiram ao produto
elevada resistência contra deterioração, quando expostos a períodos prolongados no
meio ambiente, inclusive à ação de radiação ultravioleta (UV), não necessitando de
ferramenta especial e permitindo reserva de fibra com tubo “loose” para recuperação
em caso de perda da fibra;

d) Estrutura externa injetada em plástico de engenharia aditivado com anti-UV na cor
preta;

e) Deve possuir anel e arruelas de fixação dos cabos confeccionadas em aço-carbono
com tratamento superficial para resistência à corrosão;

f) Deve acomodar 24 (vinte e quatro) fibras ópticas;

g) Deve possuir bandejas que possibilite a acomodação máxima de 24 (vinte e quatro)
fibras;

h) As caixas de emenda devem possibilitar a numeração de acordo com o projeto e bem
como todos os cabos tanto dentro como fora da caixa;

i) Deve possuir selagem mecânica.

j) Deve conter válvula para teste de pressurização.

k) Deve possuir os seguintes acessórios: base, cúpula, bandeja em (S) de emenda,
tubo termocontrátil, anel de vedação da base de cúpula, abraçadeira plástica, chave
especial para a selagem mecânica;

l) Equipamento deve ser homologado pela Anatel;

m) Deve possuir todos os acessórios necessários para instalação em ambientes internos
e externos;

1) O serviço contempla a instalação aérea de caixa de emenda óptica e seus acessórios
necessários para  correta instalação  (fornecida  pela CONTRATADA),  com a  finalidade  de
acomodar e proteger emendas ópticas por fusão entre o cabo troncal e os de derivação da
rede de distribuição óptica, e de vedar o cabeçote com o cabo utilizando uma manta térmica,
para evitar que insetos ou impureza entre para dentro da caixa, deve ser utilizado maçarico
ou soprador térmico.

2) CAIXA DE EMENDA DE FIBRAÓPTICA

a) Caixa de Emenda FO desenvolvida para proteger a fusão, distribuição e
concentração de fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas;

b) Caixa termoplástica composta por base, cúpula, abraçadeira de fechamento e
bandejas para acomodação de emendas;

c) Todos os elementos plásticos devem possuir características que confiram ao produto
elevada resistência contra deterioração, quando expostos a períodos prolongados no
meio ambiente, inclusive à ação de radiação ultravioleta (UV), não necessitando de
ferramenta especial e permitindo reserva de fibra com tubo “loose” para recuperação
em caso de perda da fibra;



ITEM 18. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 6 FO C/ ACESSÓRIOS

d) Estrutura externa injetada em plástico de engenharia aditivado com anti-UV na cor
preta;

e) Deve possuir anel e arruelas de fixação dos cabos confeccionadas em aço-carbono
com tratamento superficial para resistência à corrosão;

f) Deve acomodar 48 (quarenta e oito) fibras ópticas;

g) Deve possuir bandejas que possibilite a acomodação máxima de 24 (vinte e quatro)
fibras;

h) As caixas de emenda devem possibilitar a numeração de acordo com o projeto e bem
como todos os cabos tanto dentro como fora da caixa;

i) Deve possuir selagem mecânica.

j) Deve conter válvula para teste de pressurização.

k) Deve possuir os seguintes acessórios: base, cúpula, bandeja em (S) de emenda,
tubo termocontrátil, anel de vedação da base de cúpula, abraçadeira plástica, chave
especial para a selagem mecânica;

l) Equipamento deve ser homologado pela Anatel;

m) Deve possuir todos os acessórios necessários para instalação em ambientes internos
e externos;

1) O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O fornecimento do DIO
com todos os componentes internos, acessórios para fixação e cordões ópticos para interligar
os atendimentos que serão ativados, são de responsabilidade da CONTRATADA;

2) É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado qualquer
adaptação.

3) DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO – DIO

a) O DIO é composto pelos seguintes itens obrigatoriamente:

i) DIO - Módulo básico: módulo que suporta a instalação dos demais
componentes, conferindo proteção às bandejas de emenda, emendas e
conectores ópticos;

ii) Kit Bandeja de Emenda: responsável por acomodar e proteger as emendas
ópticas e o excesso de fibra. Composto por uma bandeja de emenda para 6,
12, 24 e 48 fibras, fabricada em plástico de alto impacto UL-94 V0;

iii) Kit Placa LGX: conjunto composto por 3 placas LGX, adequadas para
adaptadores  SC ou LC,  ou FC ou ST,  disponível  em material  plástico  ou
metálico;

iv) Kit de Ancoragem e acomodação: conjunto composto por acessórios de
fixação dos cabos ópticos na entrada do DIO.

v) Extensão óptica conectorizada:  cada kit  atende 2 fibras e  é composto  por
adaptadores ópticos e extensão óptica. Ideal para aplicações com fusão de
fibras no DIO.

b) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;



ITEM 19. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 12 FO C/ ACESSÓRIOS

c) Características construtivas:

i) Deve possuir as seguintes dimensões: Altura de 44,45 mm (1U); Largura de
484 mm e profundidade de 335 mm, compatível com racks padrão 19;

ii) Deve ser pintado com tinta epóxi de alta resistência a riscos;

iii) Deve ter a cor preta predominantemente;

iv) Deve suportar os seguintes conectores: LC, SC,ST e FC;

v) Deve possuir polimento do tipo SC/PC;

vi) Deve ser composto de aço SAE1020;

1) O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O fornecimento do DIO
com todos os componentes internos, acessórios para fixação e cordões ópticos para interligar
os atendimentos que serão ativados, são de responsabilidade da CONTRATADA;

2) É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado qualquer
adaptação.

3) DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO – DIO

a) O DIO é composto pelos seguintes itens obrigatoriamente:

i) DIO - Módulo básico: módulo que suporta a instalação dos demais
componentes, conferindo proteção às bandejas de emenda, emendas e
conectores ópticos;

ii) Kit Bandeja de Emenda: responsável por acomodar e proteger as emendas
ópticas e o excesso de fibra. Composto por uma bandeja de emenda para 6,
12, 24 e 48 fibras, fabricada em plástico de alto impacto UL-94 V0;

iii) Kit Placa LGX: conjunto composto por 3 placas LGX, adequadas para
adaptadores  SC ou LC,  ou FC ou ST,  disponível  em material  plástico  ou
metálico;

iv) Kit de Ancoragem e acomodação: conjunto composto por acessórios de
fixação dos cabos ópticos na entrada do DIO.

v) Extensão óptica conectorizada:  cada kit  atende 2 fibras e é composto por
adaptadores ópticos e extensão óptica. Ideal para aplicações com fusão de
fibras no DIO.

b) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve possuir as seguintes dimensões: Altura de 44,45 mm (1U); Largura de
484 mm e profundidade de 335 mm, compatível com racks padrão 19;

ii) Deve ser pintado com tinta epóxi de alta resistência a riscos;

iii) Deve ter a cor preta predominantemente;

iv) Deve suportar os seguintes conectores: LC, SC,ST e FC;

v) Deve possuir polimento do tipo SC/PC;



ITEM 20. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 24 FO C/ ACESSÓRIOS

ITEM 21. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 48 FO C/ ACESSÓRIOS

vi) Deve ser composto de aço SAE1020;

1) O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O fornecimento do DIO
com todos os componentes internos, acessórios para fixação e cordões ópticos para interligar
os atendimentos que serão ativados, são de responsabilidade da CONTRATADA;

2) É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado qualquer
adaptação.

3) DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO – DIO

a) O DIO é composto pelos seguintes itens obrigatoriamente:

i) DIO - Módulo básico: módulo que suporta a instalação dos demais
componentes, conferindo proteção às bandejas de emenda, emendas e
conectores ópticos;

ii) Kit Bandeja de Emenda: responsável por acomodar e proteger as emendas
ópticas e o excesso de fibra. Composto por uma bandeja de emenda para 6,
12, 24 e 48 fibras, fabricada em plástico de alto impacto UL-94 V0;

iii) Kit Placa LGX: conjunto composto por 3 placas LGX, adequadas para
adaptadores  SC ou LC,  ou FC ou ST,  disponível  em material  plástico  ou
metálico;

iv) Kit de Ancoragem e acomodação: conjunto composto por acessórios de
fixação dos cabos ópticos na entrada do DIO.

v) Extensão óptica conectorizada:  cada kit  atende 2 fibras e é composto por
adaptadores ópticos e extensão óptica. Ideal para aplicações com fusão de
fibras no DIO.

b) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve possuir as seguintes dimensões: Altura de 44,45 mm (1U); Largura de
484 mm e profundidade de 335 mm, compatível com racks padrão 19;

ii) Deve ser pintado com tinta epóxi de alta resistência a riscos;

iii) Deve ter a cor preta predominantemente;

iv) Deve suportar os seguintes conectores: LC, SC,ST e FC;

v) Deve possuir polimento do tipo SC/PC;

vi) Deve ser composto de aço SAE1020;

1) O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O fornecimento do DIO
com todos os componentes internos, acessórios para fixação e cordões ópticos para interligar
os atendimentos que serão ativados, são de responsabilidade da CONTRATADA;



ITEM 22. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FERRAGEM DE SUSTENTAÇÃO 
OU ANCORAGEM DE CORDOALHA EM POSTEAMENTO EXISTENTE

2) É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado qualquer
adaptação.

3) DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO – DIO

a) O DIO é composto pelos seguintes itens obrigatoriamente:

i) DIO - Módulo básico: módulo que suporta a instalação dos demais
componentes, conferindo proteção às bandejas de emenda, emendas e
conectores ópticos;

ii) Kit Bandeja de Emenda: responsável por acomodar e proteger as emendas
ópticas e o excesso de fibra. Composto por uma bandeja de emenda para 6,
12, 24 e 48 fibras, fabricada em plástico de alto impacto UL-94 V0;

iii) Kit Placa LGX: conjunto composto por 3 placas LGX, adequadas para
adaptadores  SC ou LC,  ou FC ou ST,  disponível  em material  plástico  ou
metálico;

iv) Kit de Ancoragem e acomodação: conjunto composto por acessórios de
fixação dos cabos ópticos na entrada do DIO.

v) Extensão óptica  conectorizada:  cada kit  atende 2 fibras e  é composto  por
adaptadores ópticos e extensão óptica. Ideal para aplicações com fusão de
fibras no DIO.

b) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve possuir as seguintes dimensões: Altura de 44,45 mm (1U); Largura de
484 mm e profundidade de 335 mm, compatível com racks padrão 19;

ii) Deve ser pintado com tinta epóxi de alta resistência a riscos;

iii) Deve ter a cor preta predominantemente;

iv) Deve suportar os seguintes conectores: LC, SC,ST e FC;

v) Deve possuir polimento do tipo SC/PC;

vi) Deve ser composto de aço SAE1020;

1) O serviço contempla a instalação de ferragem de sustentação (fibras auto-sustentáveis) e
todos os acessórios, para correta instalação em posteamento e não comprometimento da
fibra óptica a ser beneficiada. Os itens necessários serão fornecidos pela CONTRATADA.

2) CABO ÓPTICO CFOA-AS80

a) Cabo óptico projetado para permitir a instalação em ambientes externos e/ou
internos, e possuir ambiente de operação aéreo auto suportado.

b) Deve seguir as seguintes normas:

i) ABNT NBR 14160 (Cabo óptico dielétrico aéreo auto-sustentado);

ii) ITU-T Recomendación G.652 "Characteristics of a single-mode optical fibre
and cable";



ITEM 23. LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 6 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA AÉREA

iii) ITU-T Recomendación G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-
shifted singlemode optical fibre and cable";

iv) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve ser constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV
do tipo SM (monomodo) composto por 12, 36 ou 72 fibras;

ii) As fibras ópticas são agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas
por  um tubo  de  material  termoplástico,  preenchendo  seu  interior  com um
composto para evitar a penetração de umidade proporcionando proteção
mecânica às fibras;

iii) Elemento de material dielétrico posicionado no centro do núcleo para
prevenir os esforços de contração do cabo. Como membro central se
emprega um elemento em FRP (Fiber Reinforced Plastic);

iv) As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para
formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido por um composto de
geleia  (núcleo  geleado)  ou  materiais  hidro-expansíveis  (núcleo  seco)  para
prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de
material termoplástico para manter o núcleo cilíndrico;

v) Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o núcleo do cabo ou sobre a
capa interna, quando existir, para fornecer ao cabo resistência contra os
esforços de tração, de modo que este tenha o desempenho previsto nesta
norma.

d) Deverá ser aplicada uma capa interna de material termoplástico. Deverá conter um
cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa Interna;

e) Camada de material termoplástico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta
(NR). Quando solicitado pode ser do tipo Retardante a Chamas (RC). Deverá conter
um cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa externa;

f) Deve operar em ambientes com temperaturas entre (-) 20 ºC a (+) 65 ºC;

Quantidade de 
fibras ópticas 
no cabo

Quantidade 
de tubos de 
proteção
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2

1) O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno (posteamento),
seguindo-se as normas pertinentes.  O fornecimento da fibra  e acessórios que se fizerem
necessários são de responsabilidade da CONTRATADA.



2) CABO ÓPTICO CFOA-AS80

a) Cabo óptico projetado para permitir a instalação em ambientes externos e/ou
internos, e possuir ambiente de operação aéreo auto suportado.

b) Deve seguir as seguintes normas:

i) ABNT NBR 14160 (Cabo óptico dielétrico aéreo auto-sustentado);

ii) ITU-T Recomendación G.652 "Characteristics of a single-mode optical fibre
and cable";

iii) ITU-T Recomendación G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-
shifted singlemode optical fibre and cable";

iv) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve ser constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV
do tipo SM (monomodo) composto por 12, 36 ou 72 fibras;

ii) As fibras ópticas são agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas
por  um tubo  de  material  termoplástico,  preenchendo  seu  interior  com um
composto para evitar a penetração de umidade proporcionando proteção
mecânica às fibras;

iii) Elemento de material dielétrico posicionado no centro do núcleo para
prevenir os esforços de contração do cabo. Como membro central se
emprega um elemento em FRP (Fiber Reinforced Plastic);

iv) As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para
formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido por um composto de
geleia  (núcleo  geleado)  ou  materiais  hidro-expansíveis  (núcleo  seco)  para
prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de
material termoplástico para manter o núcleo cilíndrico;

v) Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o núcleo do cabo ou sobre a
capa interna, quando existir,  para fornecer ao cabo resistência  contra os
esforços de tração, de modo que este tenha o desempenho previsto nesta
norma.

d) Deverá ser aplicada uma capa interna de material termoplástico. Deverá conter um
cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa Interna;

e) Camada de material termoplástico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta
(NR). Quando solicitado pode ser do tipo Retardante a Chamas (RC). Deverá conter
um cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa externa;

f) Deve operar em ambientes com temperaturas entre (-) 20 ºC a (+) 65 ºC;
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ITEM 24. LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 12 FIBRAS SM CFOA-AS EM
ESTRUTURA AÉREA

48 a 144 04 a 12 1
2

1) O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno (posteamento),
seguindo-se as normas pertinentes.  O fornecimento da fibra  e acessórios que se fizerem
necessários são de responsabilidade da CONTRATADA.

2) CABO ÓPTICO CFOA-AS80

a) Cabo óptico projetado para permitir a instalação em ambientes externos e/ou
internos, e possuir ambiente de operação aéreo auto suportado.

b) Deve seguir as seguintes normas:

i) ABNT NBR 14160 (Cabo óptico dielétrico aéreo auto-sustentado);

ii) ITU-T Recomendación G.652 "Characteristics of a single-mode optical fibre
and cable";

iii) ITU-T Recomendación G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-
shifted singlemode optical fibre and cable";

iv) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve ser constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV
do tipo SM (monomodo) composto por 12, 36 ou 72 fibras;

ii) As fibras ópticas são agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas
por  um tubo  de  material  termoplástico,  preenchendo  seu  interior  com um
composto para evitar a penetração de umidade proporcionando proteção
mecânica às fibras;

iii) Elemento de material dielétrico posicionado no centro do núcleo para
prevenir os esforços de contração do cabo. Como membro central se
emprega um elemento em FRP (Fiber Reinforced Plastic);

iv) As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para
formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido por um composto de
geleia  (núcleo  geleado)  ou  materiais  hidro-expansíveis  (núcleo  seco)  para
prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de
material termoplástico para manter o núcleo cilíndrico;

v) Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o núcleo do cabo ou sobre a
capa interna, quando  existir,  para fornecer ao  cabo resistência  contra os
esforços de tração, de modo que este tenha o desempenho previsto nesta
norma.

d) Deverá ser aplicada uma capa interna de material termoplástico. Deverá conter um
cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa Interna;

e) Camada de material termoplástico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta
(NR). Quando solicitado pode ser do tipo Retardante a Chamas (RC). Deverá conter
um cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa externa;



ITEM 25. LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 24 FIBRAS SM CFOA-AS EM
ESTRUTURA AÉREA

f) Deve operar em ambientes com temperaturas entre (-) 20 ºC a (+) 65 ºC;
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1) O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno (posteamento),
seguindo-se as normas pertinentes.  O fornecimento da fibra  e acessórios que se fizerem
necessários são de responsabilidade da CONTRATADA.

2) CABO ÓPTICO CFOA-AS80

a) Cabo óptico projetado para permitir a instalação em ambientes externos e/ou
internos, e possuir ambiente de operação aéreo auto suportado.

b) Deve seguir as seguintes normas:

i) ABNT NBR 14160 (Cabo óptico dielétrico aéreo auto-sustentado);

ii) ITU-T Recomendación G.652 "Characteristics of a single-mode optical fibre
and cable";

iii) ITU-T Recomendación G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-
shifted singlemode optical fibre and cable";

iv) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve ser constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV
do tipo SM (monomodo) composto por 12, 36 ou 72 fibras;

ii) As fibras ópticas são agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas
por  um tubo  de  material  termoplástico,  preenchendo  seu  interior  com um
composto para evitar a penetração de umidade proporcionando proteção
mecânica às fibras;

iii) Elemento de material dielétrico posicionado no centro do núcleo para
prevenir os esforços de contração do cabo. Como membro central se
emprega um elemento em FRP (Fiber Reinforced Plastic);

iv) As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para
formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido por um composto de
geleia  (núcleo  geleado)  ou  materiais  hidro-expansíveis  (núcleo  seco)  para
prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de
material termoplástico para manter o núcleo cilíndrico;



ITEM 26. LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 48 FIBRAS SM CFOA-AS EM
ESTRUTURA AÉREA

v) Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o núcleo do cabo ou sobre a
capa interna, quando existir, para fornecer ao cabo resistência contra os
esforços de tração, de modo que este tenha o desempenho previsto nesta
norma.

d) Deverá ser aplicada uma capa interna de material termoplástico. Deverá conter um
cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa Interna;

e) Camada de material termoplástico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta
(NR). Quando solicitado pode ser do tipo Retardante a Chamas (RC). Deverá conter
um cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa externa;

f) Deve operar em ambientes com temperaturas entre (-) 20 ºC a (+) 65 ºC;
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fibras ópticas 
no cabo

Quantidade 
de tubos de 
proteção

Número de fibras 
por tubo de 
proteção

02 a
12

01 a
06

0
2

18 a
36

03 a
06

0
6

48 a
144

04 a
12

1
2

1) O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno (posteamento),
seguindo-se as normas pertinentes.  O fornecimento da fibra  e  acessórios que se fizerem
necessários são de responsabilidade da CONTRATADA.

2) CABO ÓPTICO CFOA-AS80

a) Cabo óptico projetado para permitir a instalação em ambientes externos e/ou
internos, e possuir ambiente de operação aéreo auto suportado.

b) Deve seguir as seguintes normas:

i) ABNT NBR 14160 (Cabo óptico dielétrico aéreo auto-sustentado);

ii) ITU-T Recomendación G.652 "Characteristics of a single-mode optical fibre
and cable";

iii) ITU-T Recomendación G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-
shifted singlemode optical fibre and cable";

iv) Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da
instalação;

c) Características construtivas:

i) Deve ser constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV
do tipo SM (monomodo) composto por 12, 36 ou 72 fibras;

ii) As fibras ópticas são agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas
por  um tubo  de  material  termoplástico,  preenchendo  seu  interior  com um
composto para evitar a penetração de umidade proporcionando proteção
mecânica às fibras;



ITEM 27. RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM 8 TOMADAS DE 20A E DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 
PARA RACK PADRÃO 19"

iii) Elemento de material dielétrico posicionado no centro do núcleo para
prevenir os esforços de contração do cabo. Como membro central se
emprega um elemento em FRP (Fiber Reinforced Plastic);

iv) As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para
formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido por um composto de
geleia  (núcleo  geleado)  ou  materiais  hidro-expansíveis  (núcleo  seco)  para
prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de
material termoplástico para manter o núcleo cilíndrico;

v) Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o núcleo do cabo ou sobre a
capa interna, quando existir,  para fornecer ao  cabo resistência  contra  os
esforços de tração, de modo que este tenha o desempenho previsto nesta
norma.

d) Deverá ser aplicada uma capa interna de material termoplástico. Deverá conter um
cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa Interna;

e) Camada de material termoplástico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta
(NR). Quando solicitado pode ser do tipo Retardante a Chamas (RC). Deverá conter
um cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa externa;

f) Deve operar em ambientes com temperaturas entre (-) 20 ºC a (+) 65 ºC;
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fibras ópticas 
no cabo

Quantidade 
de tubos de 
proteção

Número de fibras 
por tubo de 
proteção

02 a
12

01 a
06

0
2

18 a
36

03 a
06

0
6

48 a
144

04 a
12

1
2

1) O serviço contempla o fornecimento e instalação pela CONTRATADA de régua de alimentação
com 08 tomadas de 20A e disjuntor de proteção para rack padrão 19".

2) RÉGUA PDU PADRÃO RACK

a) Régua PDU (Power Distribution Unit) horizontal para fixação em rack 19" com 08
(oito) tomadas padrão NBR 13249;

b) Deverá possuir disjuntor com capacidade de até 240v e faixa de trabalho de 16A;

c) Comprimento do cabo de força de no mínimo 1,95m;

d) Fabricada em chapa pré-zincada de 0,95mm, com pintura epóxi pó preto
microtexturizado RAL9011;

e) Em conjunto deverá vir todos os acessórios se necessários para instalação em Rack
Telecom;



ITEM 29. FIXAÇÃO DE RÁDIO INDOOR/OUTDOOR

ITEM 30. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO DE 24 PORTAS 
CAT.6

ITEM 31. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO DE 48 PORTAS 
CAT.6

ITEM 28. DESMOBILIZAÇÃO/REMOÇÃO DE ESTRUTURAS LÓGICAS E ELÉTRICAS ANTIGAS 
E/OU EXISTENTES

1) O serviço contempla o serviço de remoção e desmobilização pela CONTRATADA de estruturas
lógicas e/ou elétricas existentes conforme demanda pela CONTRATANTE.

1) O serviço contempla o serviço de fixação de rádio indoor/outdoor pela CONTRATADA, com o
fornecimento  dos materiais  necessários para a  fixação (buchas,  parafusos,  abraçadeiras),
sendo a indicação de locais a serem fixados (áreas internas ou externas) bem com o
fornecimento do Access Point, de responsabilidade da CONTRATANTE.

1) O serviço contempla o fornecimento e instalação pela CONTRATADA de equipamentos Patch
Panel descarregado de 24 Portas Cat.6

2) PATCH PANEL DESCARREGADO

a) Equipamento DESCARREGADO, fabricado em Aço carbono e Termoplástico de alto
impacto UL94V-0 com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na
cor preta;

b) Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de
uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569);

c) Equipamento deve ter largura de 19″, conforme requisitos da normaEIA/ECA-310E;

d) Equipamento DESCARREGADO de 24 portas;

e) Todas as posições devem ser numeradas permitindo a identificação das conexões e
permitir a inserção de ícones coloridos;

f) Permite escalabilidade no número de portas conforme crescimento da infraestrutura
do cliente;

g) Objeto compatível com conectores CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A e compatível com
adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega;

h) Deve possuir todos os acessórios necessários para instalação em rack, tais como:
parafusos de fixação,  Ícones azul  e  vermelho,  portas etiquetas em acrílico  e guia
traseira que permite a fixação individual dos cabos;

i) Deve obedecer as Normas: ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606, ISO/IEC 11801,
EIA/ECA-310-E, e NBR 1456.

1) O serviço contempla o fornecimento e instalação pela CONTRATADA de equipamentos Patch
Panel descarregado de 48 Portas Cat.6



ITEM 32. LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO 2,5MM

ITEM 33. INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO COM TOMADA 2P+T 20A E CX E ESPELHO

2) PATCH PANEL DESCARREGADO

a) Equipamento DESCARREGADO, fabricado em Aço carbono e Termoplástico de alto
impacto UL94V-0 com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na
cor preta;

b) Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de
uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569);

c) Equipamento deve ter largura de 19″, conforme requisitos da normaEIA/ECA-310E;

d) Equipamento DESCARREGADO de 48 portas;

e) Todas as posições devem ser numeradas permitindo a identificação das conexões e
permitir a inserção de ícones coloridos;

f) Permite escalabilidade no número de portas conforme crescimento da infraestrutura
do cliente;

g) Objeto compatível com conectores CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A e compatível com
adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega;

h) Deve possuir todos os acessórios necessários para instalação em rack, tais como:
parafusos de fixação,  Ícones azul  e  vermelho,  portas etiquetas em acrílico  e guia
traseira que permite a fixação individual dos cabos;

i) Deve obedecer as Normas: ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606, ISO/IEC 11801,
EIA/ECA-310-E, e NBR 1456.

1) O serviço contempla o fornecimento e lançamento pela CONTRATADA de cabo elétrico2,5MM.

2) CABO ELÉTRICO

a) Cabo flexível, isolamento 750v, bitola 2,5mm;

b) Cor: azul, preto e verde.

c) Condutor: cobre eletrolítico nu; Têmpera mole;

d) Encordoamento flexível isolação: composto termoplástico à base de PVC flexível anti-
chama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em
serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito.

e) Possui especiais características quanto à não propagação e autoextinção de fogo.
Encordoamento classe: 4 ou 5 tensão de isolamento: 750v bitola: 2,5mm

f) Normas aplicáveis: NBR NM 247;

g) Cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750v,
inclusive;

h) NBR nm 280: condutores de cabos isolados padrão igual ou superior superastic.



ITEM 34. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA CONDULETE COM TAMPA CEGA

1) O serviço contempla o fornecimento e instalação pela CONTRATADA de ponto elétrico com
tomada 2P+T 20A A caixa retangular como os módulos/adaptadores de encaixe para tubos
PVC de 3/4 4x2 e mais o espelho.

2) CAIXA CONDULETE, TOMADA E TAMPACEGA

a) Deve ser fabricado em material PVC na Cor CINZA, conter acoplamentos com pontas
e bolsas lisas para simples encaixes;

b) As caixas condulete devem ter múltiplas entradas e permitirem o uso de várias bitolas
(3⁄4″, 1⁄2″ e 1″) numa mesma caixa, através do encaixe de adaptadores;

c) Deve permitir a instalação de forma aparente e ser no formato 4x2;

d) Deve permitir possibilidades de combinar diferentes posições de entrada numa
mesma caixa (tipo C, B, E, T, X, LL, LR, LB) flexibilizando o trabalho, permitindo
assim várias configurações;

Modelo B C E L
B

L
L

L
R

T X

05
entradas

X X X X X X

06
entradas

X X X X X

e) Devem ter como normas de referências as seguintes: NBR 5410,NBR 15465;

i) Para Serviços de Tampa Cega: a caixa condulete deve possuir em conjunto a
Tampa Cega para total vedação do ponto e a caixa e a tampa deve ser do
mesmo material e da mesma cor;

ii) Para Serviços de Tomada: a  caixa condulete  deve possuir  em conjunto o
módulo  TOMADA 2P+T 20A para  instalação  de  tomada de  baixa  tensão,
padrão NBR 14136;

f) Devem acompanhar todos os acessórios de fixação, para posterior instalação.

1) O serviço contempla o fornecimento e instalação pela CONTRATADA de caixa condulete 4x2
em PVC com os módulos/adaptadores para tubo PVC ¾″ com tampa cega.

2) CAIXA CONDULETE, TOMADA E TAMPACEGA

a) Deve ser fabricado em material PVC na Cor CINZA, conter acoplamentos com pontas
e bolsas lisas para simples encaixes;

b) As caixas condulete devem ter múltiplas entradas e permitirem o uso de várias bitolas
(3⁄4″, 1⁄2″ e 1″) numa mesma caixa, através do encaixe de adaptadores;

c) Deve permitir a instalação de forma aparente e ser no formato 4x2;

d) Deve permitir possibilidades de combinar diferentes posições de entrada numa
mesma caixa (tipo C, B, E, T, X, LL, LR, LB) flexibilizando o trabalho, permitindo
assim várias configurações;



Modelo B C E L
B

L
L

L
R

T X

05
entradas

X X X X X X

06
entradas

X X X X X

e) Devem ter como normas de referências as seguintes: NBR 5410,NBR 15465;

i) Para Serviços de Tampa Cega: a caixa condulete deve possuir em conjunto a
Tampa Cega para total vedação do ponto e a caixa e a tampa deve ser do
mesmo material e da mesma cor;

ii) Para Serviços de Tomada: a  caixa condulete  deve possuir  em conjunto o
módulo  TOMADA 2P+T 20A para  instalação  de  tomada de  baixa  tensão,
padrão NBR 14136;

f) Devem acompanhar todos os acessórios de fixação, para posterior instalação.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPAG

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo n° 23125.011349/2021-39

N.º .........

A Fundação Universidade Federal do Amapá, por meio do(a) Comissão Permanente de Licitações -
CPL sediado(a) Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, Macapá - AP, 68903-419
neste ato representado(a) pelo(a) Senhor SELONIEL BARROSO DOS REIS, brasileiro, residente e
domiciliado nesta cidade de Macapá, na Travessa 2, n° 51, Conjunto Embrapa, Bairro Universidade,
portador da Carteira de Identidade n° 644.814 –  AP, CPF n° 209.005.202-30, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º 23125.001010/2021-
26. RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de
implantação e manutenção de Cabeamento Estruturado e Infraestrutura de Redes, com
fornecimento de materiais e mão de obra, para atender os diversos Campi da UNIFAP na
capital e interior, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de
Pregão nº /2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor da solução (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

Quantidade Valor
Unitário 

1

2

3

...
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2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como
anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item
nº

Órgãos 
Participantes

Unidade Quantidade

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5 VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, não podendo ser prorrogada.

6 REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta
Ata.

6.2Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3Quando o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao preço  praticado  no mercado  por  motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir  seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1,  6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado  por despacho do  órgão gerenciador, assegurado o  contraditório e  a  ampla
defesa.

6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor.

7 DAS PENALIDADES

7.1O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº
10.024/19.

7.2É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8 CONDIÇÕES GERAIS

8.1As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto,  as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,  penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12,
§1º do Decreto nº 7892/13.

8.3No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação
dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1 contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2 contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o
maior desconto válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

8.4A ata  de realização  da sessão  pública  do  pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n.
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (... ) vias de igual teor, que, 
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depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº...../2022

Processo Administrativo n.° 23125.011349/2021-39

ANEXO IV - PLANILHA DE
CUSTOS

ITE
M

DESCRIÇ
ÃO

MÉTRICA 
OU 
UNIDAD
E

QUANTIDA
DE

R$
VALOR

UNITÁRIO

R$
VALOR TOTAL DO

ITEM

1 LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO UTP CAT 6 M 50.000

2
CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP EM TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT6 COM FORNECIMENTO
E CERTIFICAÇÃO DO PONTO UTP PT/

REDE
6.000

3
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PATCH CABLE CAT6 1M PARA MANOBRA 
DENTRO DO RACK UN 10.000

4 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL UN 200
5 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK EM PAREDE DE 8U COM ACESSÓRIOS UN 40
6 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK EM PAREDE DE 12U COM ACESSÓRIOS UN 50
7 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 50X50 COM ACESSÓRIOS UN 1.200
8 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 50X100 COM ACESSÓRIOS UN 600
9 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC ¾″ COM 

ACESSÓRIOS
UN 600

10 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 1″ COM 
ACESSÓRIOS

UN 1.200

11 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 2″ COM 
ACESSÓRIOS

UN 1.000

12
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA CONDULETE 1″ COM TAMPA PARA 2 
SAÍDAS
RJ45 E ACESSÓRIOS

UN 6.000

13 INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR METÁLICA 10X10 UN 100
14 INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR METÁLICA 20X20 UN 100
15 EMENDA POR FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA SM COM EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OTDR UN 1.200
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16 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDAS DE FO AÉREA DE 24 FIBRAS UN 30
17 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDAS DE FO AÉREA DE 48 FIBRAS UN 20
18 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 6 FO COM ACESSÓRIOS UN 30
19 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 12 FO COM ACESSÓRIOS UN 20
20 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 24 FO COM ACESSÓRIOS UN 15
21 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 48 FO COM ACESSÓRIOS UN 5

22
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FERRAGEM DE SUSTENTAÇÃO OU ANCORAGEM 
DE CORDOALHA EM POSTEAMENTO EXISTENTE UN 100

23
LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 6 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA AÉREA M 5.000

24
LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 12 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA AÉREA M 4.000

25
LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 24 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA AÉREA M 2.000

26
LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 48 FIBRAS SM CFOA-AS EM 
ESTRUTURA AÉREA M 1.500

27
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM 8 TOMADAS 
DE 20A E DISJUNTOR DE PROTEÇÃO PARA RACK PADRÃO 19" UN 100

28
DESMOBILIZAÇÃO / REMOÇÃO DE ESTRUTURAS LÓGICAS E ELÉTRICAS ANTIGAS E/OU 
EXISTENTES UN 100

29 FIXAÇÃO DE RÁDIO INDOOR / OUTDOOR UN 250
30 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT.6 UN 100
31 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PATCH PANEL DE 48 PORTAS CAT.6 UN 200
32 LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO 2,5MM M 5.000
33 INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO COM TOMADA 2P+T 20A E ESPELHO PT/

REDE
250

34 INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA CONDULETE COM TAMPA CEGA PT/
REDE

250
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