
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TEC NOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 06/2015 - RETIFICADO 

Processo Administrativo n.°s 23063.000820/2014-76 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ, por meio da Divisão de Licitações e Contratos (DILCO), sediado na Avenida 
Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110, 
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, do Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 26.06.2015 

Horário: 10:00 h (horário de Brasília-DF). 

Local: Portal de Compras do Governo Federal - 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para constituição de Ata 
de Registro de preços para contratação futura de empresa especializada para 
prestação do serviço de implantação de infraestrutura para sistema de 
cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com 
fornecimento de materiais, de forma fracionada, para atender às 
necessidades do Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET-RJ, e 
todas as Unidades existentes, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 



 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

2.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

2.5 Aos órgãos não participantes que aderirem à ata competem os atos relativos 
à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

2.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da 
contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 

 

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 poderá ser iniciado no Portal de Compras do 
Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 
solicitação de login e senha pelo interessado. 



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 uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou 
entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

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 §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 11.10.10. 

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; 

4.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

4.2.3 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

4.2.4  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.2.5 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.5.1 Na presente licitação, a participação de empresas consorciadas 
não implicará incremento de competitividade, podendo vir a 
constituir, ao contrário, limitação à concorrência pela diminuição 
do número de empresas de porte interessadas; 

4.2.5.2 A gestão e fiscalização da execução contratual são 
prejudicadas pela dificuldade em lidar com empresas que 
possuem processos de trabalhos diferentes e remunerações 
desiguais para profissionais alocados com atribuições similares. 

4.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações:  



4.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.3.2 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; 

4.3.3 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital; 

4.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.5 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.  

4.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5 ENVIO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até 

a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

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

5.4 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.  

5.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas apresentadas.   

5.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1 Valor unitário do item, em Real (R$) e com 02 (duas) casas decimais;  

5.6.2 Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 
inscrição do bem no órgão competente 



5.7 Não serão aceitas informações com expressão “conforme o Edital” ou 
equivalentes, constituindo sua utilização motivo para recusa das 
propostas pelo Pregoeiro. 

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

5.9 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.10 O prazo de validade da proposta não será inferior a 12 meses, a contar da 
data de sua apresentação.  

 
6 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 

6.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, em Real (R$) e 
com 02 (duas) casas decimais. 

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema.  

6.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 
inferior a 03 (três) segundos. 



6.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.  

6.11 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.  

6.12 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes.  

6.13 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o 
último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.15 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 6.204, de 2007. 

6.16 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

6.17 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 05 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 

6.18 Caso a microempresa ou 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. 

6.19  No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de 



empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá 
apresentar melhor oferta.  

6.20 Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, 
definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, 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. 

6.21 Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de 
menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados 
nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de 
aceitação pelo Pregoeiro. 

6.21.1 Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

6.22 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos serviços: 

6.22.1 prestados por empresas brasileiras;  

6.22.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.23 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público 
para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

6.24 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais 
bem classificado. 

6.24.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 

                                                                                                                                                                              
7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3 Considera-se inexequível a proposta que 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.  



7.4 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, a 
exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 
2008. 

7.5 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua 
imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização 
de diligências para o exame da proposta. 

7.6 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. 

7.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” 
prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.7.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se os que contenham as características do material 
ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, 
minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos 
ou propostas. 

7.7.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 
prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

7.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o 
fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

7.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 

7.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

7.11 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. 



7.12 Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas 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 (inciso 
IV, art. 13, Decreto nº 5.450/05). 

 

8 DA HABILITAÇÃO  

8.1 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: 

8.1.1 SICAF; 

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3 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). 

8.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5 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. 

8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 
qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos 
arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 2010. 

8.2.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF. 



8.2.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 48 horas, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste 
Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 
pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.3 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e 
trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira: 

8.3.1 Habilitação jurídica:  

8.3.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede; 

8.3.1.2 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; 

8.3.1.3 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; 

8.3.1.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 
8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

8.3.1.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.3.1.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País: decreto de autorização 

8.3.1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

8.3.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 



8.3.2.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 
tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

8.3.2.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

8.3.2.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

8.3.2.5  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 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.3.2.6 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;  

8.3.2.7 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante;  

8.3.2.8  caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 
da lei;  

8.3.2.9 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada 
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de inabilitação. 

8.3.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

8.3.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.3.3.2  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; 

8.3.3.3 No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro 
(art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007) 



8.3.3.4 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; 

8.3.3.5 comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = ______________Ativo Total_____________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = _Ativo Circulante_ 
Passivo Circulante 

  

8.3.3.6 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, 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 estimado da contratação ou do item pertinente. 

8.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 

8.4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrado no CREA. 

8.4.2 Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no 
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado 
para ser executado em prazo inferior, devendo informar a data e o local da 
expedição e declaração do emitente do atestado de que os serviços foram 
ou estão sendo realizados a contento. É imprescindível que o atestado 
faça referência a todos os requisitos enumerados anteriormente, 
informando, sempre que possível, quantidades, valores e demais dados 
técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem 
como se foram cumpridos os prazos estabelecidos. 

8.4.3 A empresa deve comprovar, por meio de atestado técnico acervado no 
CREA, experiência em contrato de instalação e/ou manutenção em 
pelos menos 2(dois) clientes com prazo igual ou superior a 1(um) ano. 



8.4.4 A empresa deve comprovar ter em sua equipe pelo menos 1 (um) engenheiro 
ligado a telecomunicações; ou engenheiro elétrico/eletricista que seja 
habilitado, capacitado ou certificado em telecomunicações, com cursos 
ministrados por instituição de ensino reconhecidas pelo MEC na área de  
telecomunicações; ou capacitação em telecomunicações por instituições de 
ensino e/ou empresas devidamente autorizadas; ou com experiência 
comprovada em projetos de Rede de Dados e telefonia com registro em 
carteira; ou ART expedido pelo CREA.  

8.4.5 A empresa deve comprovar autorização/credenciamento de um 
fabricante habilitando-a como instaladora de tal tecnologia, 
habilitando a fornecer garantia de todo cabeamento instalado por até 
25(vinte e cinco) anos; 

8.4.6 A empresa deve comprovar, via nota fiscal ou contrato de locação, 
detenção de equipamentos de aferição e certificação de rede de última 
geração do nível de um “FLUKE CERTIFICADOR”, a fim de realizar testes 
e certificações nas redes ópticas e lógicas a serem instaladas e reparadas 
de acordo com este edital, comprovando sua calibragem em validade no 
ato deste certame, podendo o referido equipamento estar em nome do 
dono da empresa ou seu sócio-gerente; 

8.4.7 A empresa deve comprovar pelo menos 1/3 de seu quadro técnico 
devidamente treinado nas NR10, NR18 e/ou NR 35; 

8.4.8 A empresa deve comprovar ter em seu quadro técnico profissionais que 
detenham certificação de conectorização; 

8.4.9   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  ou acervo emitido pelo CREA que 
comprove todos os atestados necessários, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços. 

8.4.9.1 Os contratos deverão se referir à construção das infraestruturas 
nos moldes do OBJETO (canaletas, eletrocalhas, eletrodutos, 
Racks, DIOs  etc.) 

8.4.9.2 Os contratos deverão conter explicitamente instalações 
lógicas de cabeamento estruturado (óptico e metálico) e 
serviços de telefonia, a fim de evidenciar a capacidade de 
executar fielmente todo o projeto, fornecendo e instalando todo 
o material especificado, bem como providenciar a infraestrutura 
recomendada. 

8.4.9.3 Os contratos devem ser de serviços executados para a 
instalação e/ou manutenção de quantidade igual ou superior a 
2.000 pontos lógicos de rede e/ou fibra óptica e/ou telefonia, 



em um único cliente ou  de forma fracionada, com prazo de 
execução igual ou inferior a 1 ano em projetos acervados pelo 
CREA. 

8.4.10 Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.  

8.5 Com relação à sustentabilidade ambiental, e atendendo à INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, solicita-se: 

8.5.1 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 
15448-2; 

8.5.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - INMETRO e/ou ANATEL como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares; 

8.5.3 Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; e que os bens não contenham 
substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente(Cr(VI)), cádmio (Cd), 
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

8.6 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados pelos licitantes, preferencialmente por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, ou, caso necessário, via e-mail:  
licitacoes@dirap.cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no 
título do e-mail), no prazo razoável para tanto, estabelecido pelo Pregoeiro no 
“chat”, sob pena de inabilitação. Posteriormente, caso solicitado pelo pregoeiro, 
serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 
conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 
análise. 

8.6.1 O endereço para envio dos documentos originais será determinado 
pelo Pregoeiro no “chat”. 

8.7 Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.7.1 A não-regularização fiscal 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 ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na 
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.8 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. 

8.9 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. 

8.10 O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de 
registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ, TST E 
CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a 
proibida de participar deste certame.  

8.11 No caso de 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. 

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

 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá: 

9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, 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. 

9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

9.2 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. 

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10 DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de no mínimo 20 (vinte) 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. 



10.2 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. 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de 03 (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 03 (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. 

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

10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1 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. 

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário e os licitantes que 
aceitarem cotar preços iguais aos deste, o prazo de 02 (dois) dias, 
contados a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a 
Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, 
sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

12.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR), para que seja assinada no prazo de 02 (dois) dias, a 
contar da data de seu recebimento. 



12.3 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. 

12.4 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 e dos licitantes que aceitarem cotar 
preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta 
apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as 
respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

13 GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1 O adjudicatário, no prazo de 15 (quinze dias) após a assinatura do Termo 
de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, que será liberada conforme disposto no art. 56 
da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

13.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por 
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% 
(dois por cento).  

13.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 
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; 

13.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência 
contratual. 

13.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

13.3.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do 
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

13.3.2 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de 
culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

13.3.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 
Contratada; 

13.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na 
Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

13.5 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

13.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que for 
notificada. 



13.7 A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses:  

13.7.1 Caso fortuito ou força maior;  

13.7.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações 
contratuais;  

13.7.3 Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de 
atos ou fatos praticados pela Contratante;  

13.7.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

13.8 Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista 
nas alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo 
instaurado pela Contratante. 

13.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 

13.10 Será considerada extinta a garantia: 

13.10.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante 
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; 

13.10.2 No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a 
Contratante não comunique a ocorrência de sinistros. 

 

14 DO TERMO DE CONTRATO  

14.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis contados de sua convocação. O prazo de 
vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.2 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao 
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – 
CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

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

14.2.2 O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 
Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 



14.2.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal 
com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

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

14.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15 DO PREÇO 

15.1 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 
8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

 

18 DO PAGAMENTO 

18.1  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 

18.2 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 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 



18.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 
contratação a que aquela se referir. 

18.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente 
prestados e aos materiais empregados. 

18.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, 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. 

18.6 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, 
de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 
constate que a Contratada: 

18.6.1 não produziu os resultados acordados; 

18.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou 
com a qualidade mínima exigida; 

18.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade 
inferior à demandada. 

18.6.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 

18.6.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao 
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital.  

18.6.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para 
que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.6.7 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.   



18.6.8 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.  

18.6.9 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.   

18.6.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou 
outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, 
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no SICAF. 

18.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

18.7.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não 
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

18.8 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) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  



19.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 

19.1.2 apresentar documentação falsa; 

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5 não mantiver a proposta; 

19.1.6 cometer fraude fiscal; 

19.1.7 comportar-se de modo inidôneo. 

19.1.7.1 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 de lances. 

19.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

 
Ocorrência  Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não retirar a nota de empenho ou 
recusar-se a assinar o instrumento 

de contrato. 

1. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  

Entregar o objeto/prestar o serviço 
fora do prazo estabelecido. 

 
3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não fornecido, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Não efetuar a troca do objeto, 
quando notificado. 

4. Impedimento de licitar com CEFET/RJ pelo 
período de 1 (um) ano.  
 
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não substituído, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste Edital. 

7. Impedimento de licitar com o CEFET/RJ pelo 
período de 1 (ano) ano.  
 
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho/valor total estimado 
para o item ou lote.  



Não mantiver a proposta ou 
desistir do lance. 

9. Impedimento de licitar a Administração Pública 
pelo período de 1 (um) ano.  
 
10. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comportar-se de modo inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  

Fizer declaração falsa.  

 
13. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  

Apresentar documentação falsa.  

15. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 5 (cinco) anos.  
 
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  
 
17. Comunicar ao Ministério Público Federal.  

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 5 (cinco) anos.  
 
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  
 
20. Comunicar ao Ministério Público Federal.  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 

pregão eletrônico, em que não se 
comine outra penalidade.  

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia e a critério da Administração, poderá 
ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto.  

Inexecução parcial do objeto.  

22. Impedimento de licitar com o CEFET/RJ pelo 
período de 2 (dois) anos.  
 
23. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada.  

Inexecução total.  

24. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
25. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do contrato/nota de empenho.  

19.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção 
de impedimento. 

19.4 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. 



19.5 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. 

19.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.7 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@dirap.cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão) 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Maracanã, nº 
229 - Bloco A - Térreo - Maracanã - RJ - CEP 20.271-110, das 10h às 16h 
na Seção de Protocolo do CEFET/RJ. 

20.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas. 

20.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

20.5 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. 

20.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

20.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 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.   

21.2 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. 



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

21.4 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. 

21.5 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. 

21.6 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. 

21.7 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. 

21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos 
e/ou obtidos no endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - 
Maracanã – RJ (Departamento de Administração), nos dias úteis, no 
horário das 10h às 12h e das 13h às 16h, mesmo endereço e período no 
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 

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

21.10.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

21.10.2 ANEXO II - Modelo de Proposta; 

21.10.3 ANEXO III - Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental; 

21.10.4 ANEXO IV – Dados Cadastrais da Empresa; 

21.10.5 ANEXO V – Atestados de Visita e Vistoria; 

21.10.6 ANEXO VI – Ata de Registro de Preços;. 

21.10.7 ANEXO VII – Minuta do Contrato. 

 

 

 



                 
               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO SRP Nº 06/2015 - RETIFICADO 

(Processo Administrativo n.°s 23063.000820/2014-76) 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para contratação de 
empresa especializada para prestação do serviço de implantação de 
infraestrutura para sistema de cabeamento estruturado para redes de 
telefonia e lógica com fornecimento de materiais, de forma fracionada, 
para atender às necessidades do Centro Federal de Educação Tecnológica - 
CEFET-RJ, e todas as Unidades existentes. 

GRUPO 

    
ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ ESPECIF. 

UNIDAD
E DE 

MEDIDA 

QTD. 

TOTAL 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

01 
 1 

Implantação de PONTO DE REDE 
CAT.5 com fornecimento de 
material. Incluindo fornecimento e 
lançamento do cabo até 90m por 
ponto, tomada RJ45, materiais 
acessórios, conexão do cabo em 
ambas as extremidades, testes e 
identificação. Todo material 
utilizado na prestação do serviço 
deverá ser de um mesmo 
fabricante (cabo, conector, tomada 
e patch panel). Mais detalhes no 
item 4.2 deste anexo 

Serv. 
 

1.000 
 

                     
233,55  

 



 
 

2 

Remanejamento de ponto de rede 
categoria 5e de até 90m, incluindo 
cabo u/utp, tomada fêmea rj45, 
espelho e caixa 3x3 ou 4x2, caixa 
de passagem 30x30, com 
certificação. Mais detalhes no 
item 4.3 deste anexo. 

Serv. 
 150 

                     
236,86  

3 

Instalação de PATCH PANEL 24 
PORTAS RJ45 CAT.5e com 
fornecimento de material, incluindo 
fixação no rack, conexões dos 
cabos, testes e identificação. Mais 
detalhes no item 4.4 deste 
anexo. 

Un 60 

                     
406,81  

4 
Fornecimento e instalação de 
voice panel 25 a 30 portas 
categoria 3. Mais detalhes no 
item 4.12 deste anexo. 

Un. 40 
                     

514,34  

5 
Fornecimento e instalação de 
voicepanel 50 portas categoria 3. 
Mais detalhes no item 4.13 deste 
anexo 

 

 
Un 

 

40 

                     
702,75  

6 

Fornecimento e instalação de 
cordão de conexão - line  cord - 
categoria 5e - 1,5m. (azul, 
vermelho e verde). Mais detalhes 
no item 4.6 deste anexo 

Un. 1.000 

                       
13,88  

7 

Fornecimento e instalação de 
cordão de conexão - patch cord - 
categoria 5e - 2,5m. (azul, 
vermelho e verde). Mais detalhes 
no item 4.5 deste anexo 

Un. 800 

                       
18,36  

8 

Fornecimento e instalação de 
cordão de conexão - patch cord - 
categoria 5e – 5,0 m. (azul, 
vermelho e verde). Mais detalhes 
no item 4.5 deste anexo 

Un. 200 

                       
29,73  

9 
instalação de cabo telefônico de 
uso interno de até 20 pares. Mais 
detalhes no item 4.44 deste 
anexo 

m. 1.500 
                       

10,74  

10 
Fornecimento e instalação de cabo 
telefônico de uso interno de 50 
pares. Mais detalhes no item 
4.14 deste anexo 

m. 1.500 
                       

22,73  

11 
Fornecimento e instalação de cabo 
telefônico de uso interno de 100 
pares. Mais detalhes no item 
4.14 deste anexo 

m. 1.000 
                       

41,08  

12 

Fornecimento e instalação de cabo 
óptico 06 fibras de uso 
interno/externo 50 microns 
multimodo. Mais detalhes no item 
4.15 deste anexo 

m. 2.500 
                       

36,24  

13 

Fornecimento e instalação de cabo 
óptico 06 fibras AS monomodo de 
uso externo (acessórios de fixação 
e identificação). Mais detalhes no 
item 4.16 deste anexo 

m. 2.500 

                       
32,24  



14 

Fornecimento e instalação de cabo 
óptico 06 fibras AS de uso externo 
multimodo 50 microns (acessórios 
de fixação e identificação). Mais 
detalhes no item 4.17 deste 
anexo 

m. 2.000 

                       
38,94  

15 
Fornecimento e instalação de 
conector macho blindado categoria 
5e. Mais detalhes no item 4.20 
deste anexo. 

Un. 10 
                         

3,40  

16 
Fornecimento e instalação de 
conector fêmea cat.5e. Mais 
detalhes no item 4.19 deste 
anexo. 

un. 50 
                       

18,33  

17 

Fornecimento e instalação de 
distribuidor interno óptico (dio) 19"  
até 12 fibras – conector LC/LC, 
para cabo 50 microns multimodo. 
Mais detalhes no item 4.21 deste 
anexo. 

un. 15 

                 
1.723,75  

18 

Fornecimento e instalação de 
distribuidor interno óptico (dio) 19"  
até 12 fibras – conector LC/LC, 
para cabo monomodo. Mais 
detalhes no item 4.21 deste 
anexo. 

un. 15 

                 
1.723,75  

19 
Fornecimento e instalação de 
caixa de emenda óptica até 12 
fibras. Mais detalhes no item 4.22 
deste anexo. 

un. 50 
                     

178,17  

20 

Fornecimento e instalação de 
cordão óptico multímodo 2,5m – 
50 microns SC/SPC-LC. Mais 
detalhes no item 4.23 deste 
anexo. 

un. 100 

                     
155,24  

21 

Fornecimento e instalação de 
cordão óptico multímodo 5.0m – 
50 microns SC/SPC-LC. Mais 
detalhes no item 4.23 deste 
anexo. 

un. 50 

                     
126,40  

22 
Fornecimento e instalação de 
cordão óptico monomodo 2,5m – 
SC/SPC-LC. Mais detalhes no 
item 4.23 deste anexo. 

un. 50 
                     

139,88  

23 
Fornecimento e instalação de 
cordão óptico monomodo 5.0m – 
SC/SPC-LC. Mais detalhes no 
item 4.23 deste anexo. 

un. 50 
                     

146,25  

24 
Fornecimento e instalação de rack 
padrão 19" 36U. Mais detalhes no 
item 4.24 deste anexo. 

un. 50 
                 

2.105,95  

25 
Fornecimento e instalação de rack 
padrão 19" 40U. Mais detalhes no 
item 4.24 deste anexo.  

un. 10 
                 

2.250,50  

26 
Fornecimento e instalação de rack 
padrão 19" 44U. Mais detalhes no 
item 4.24 deste anexo. 

un. 20 
                 

2.394,46  

27 
Organização de rack ate 44u, 
identificação e certificação. Mais 
detalhes no item 4.25 deste 
anexo  

Serv. 
 
 

20 
                 

2.157,14  



 
 

28 
Fornecimento e instalação de guia 
de cabos fechado horizontal 
metálico – 1U. Mais detalhes no 
item 4.26 deste anexo. 

un. 400 
                     

189,32  

29 

Fornecimento de mão de obra 
especializada para execução de 
projeto executivo, as-built ou 
relatórios técnicos. Mais detalhes 
no item 4.27 deste anexo. 

Serv. 
 50 

                 
1.150,48  

30 Certificação óptica. Mais detalhes 
no item 4.28 deste anexo. 

Serv. 
 1.000                      

143,81  
31 Fusão óptica. Mais detalhes no 

item 4.30 deste anexo. 
Serv. 
 1.000                      

143,81  

32 
Fornecimento e instalação de 
velcro com 10m. Mais detalhes 
no item 4.32 deste anexo. 

rl 600 
                       

83,41  

33 
Régua tomada 2p+t 19’’ 10A com 
8 posições.(nbr14136). Mais 
detalhes no item 4.33 deste 
anexo. 

un 100 
                       

92,64  

34 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em tubo PVC de 1" 
incluindo todos os acessórios. 
Mais detalhes no item 4.34 deste 
anexo. 

un 1.000 

                       
38,24  

35 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em tubo pvc de 2" 
incluindo todos os acessórios. 
Mais detalhes no item 4.34 deste 
anexo. 

un 1.000 

                       
80,53  

36 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em canaleta 
aparente de 30x30 incluindo todos 
os acessórios. Mais detalhes no 
item 4.35 deste anexo. 

pc 400 

                     
321,57  

37 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em canaleta 
aparente de 50x50 incluindo todos 
os acessórios. Mais detalhes no 
item 4.35 deste anexo. 

pc 400 

                     
413,61  

38 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em canaleta 
aparente de 85x35 incluindo todos 
os acessórios. Mais detalhes no 
item 4.35 deste anexo. 

pc 
 
 
 

400 

                     
129,24  

39 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em canaleta 
aparente de 120x35 incluindo 
todos os acessórios. Mais 
detalhes no item 4.35 deste 
anexo. 

pc 400 

                     
205,83  

40 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em eletrocalha com 
tampa 50x50x3000mm, incluindo 
todos os acessórios. Mais 
detalhes no item 4.36 deste 
anexo. 

und 400 

                     
231,59  



 
 

41 

Fornecimento e instalação de 
infraestrutura em eletrocalha com 
tampa 100x100x3000mm, 
incluindo todos os acessórios. 
Mais detalhes no item 4.36 deste 
anexo. 

und 400 

                     
223,44  

42 

Obras civis (canalização 
subterrânea usando tubo pvc 
100mm em solo normal, 
profundidade 50 cm). Mais 
detalhes no item 4.37 deste 
anexo. 

m 500 

                       
69,47  

43 

Obras civis (canalização 
subterrânea envelopada tubo pvc 
100mm em concreto simples, 
profundidade 80 cm). Mais 
detalhes no item 4.37 deste 
anexo. 

m 350 

                       
78,39  

44 

Obras civis (canalização 
subterrânea envelopada) tubo 
PVC100mm em concreto Armado, 
profundidade 80 cm). Mais 
detalhes no item 4.37 deste 
anexo. 

    m 100 

                     
191,47  

45 
Obras civis (construção de caixa 
subterrânea) medindo 40x40 em 
concreto. Mais detalhes no item 
4.38 deste anexo. 

  und 40 
                     

123,16  

46 
Obras civis (construção de caixa 
subterrânea) medindo 60x60 em 
concreto. Mais detalhes no item 
4.38 deste anexo. 

und 50 
                     

212,36  

47 

Obras civis (furo em parede de 
alvenaria) para passagem da 
infraestrutura cabeamento 
estruturado. Mais detalhes no 
item 4.39 deste anexo. 

   und 200 

           
71,91  

48 

Obras civis (furo em laje de 
concreto) para passagem da 
infraestrutura cabeamento 
estruturado. Mais detalhes no 
item 4.39 deste anexo. 

   und 200 

                     
143,81  

49 
Fornecimento e instalação de 
quadro de telefonia com fundo de 
madeira 40x40. Mais detalhes no 
item 4.40 deste anexo. 

und 20 
                     

587,82  

50 
Fornecimento e instalação de 
quadro de telefonia com fundo de 
madeira 60x60. Mais detalhes no 
item 4.40 deste anexo. 

   und 30 
                     

755,00  

51 
Fornecimento e instalação de 
quadro de telefonia com fundo de 
madeira 100x100. Mais detalhes 
no item 4.40 deste anexo. 

   und 10 
                     

961,73  

52 
Fornecimento e instalação de 
poste de concreto duplo T 12/600. 
Mais detalhes no item 4.41 deste 
anexo. 

  und 20 
                 

2.606,55  

53 
Fornecimento e instalação de duto 
de subida lateral em poste 
medindo 100 mm. Mais detalhes 
no item 4.42 deste anexo. 

und 20 
                     

616,94  



 
 

54 

Implantação de PONTO DE REDE 
CAT.6 com fornecimento de 
material. Incluindo fornecimento e 
lançamento do cabo até 90m por 
ponto, tomada RJ45, materiais 
acessórios, conexão do cabo em 
ambas as extremidades, testes e 
identificação. Todo material 
utilizado na prestação do serviço 
deverá ser de um mesmo 
fabricante (cabo, conector, tomada 
e patch panel). Mais detalhes no 
item 4.7 deste anexo. 

serv 1.500 

                     
465,94  

55 

Instalação de PATCH PANEL 24 
PORTAS RJ45CAT.6 com 
fornecimento de material,Incluindo 
fixação no rack, conexões 
doscabos, testes e identificação. 
Mais detalhes no item 4.9 deste 
anexo. 

  und 45 

                     
845,40  

56 

Fornecimento e instalação de 
cordão de conexão - Linecord - 
categoria 6 - 1,5m. (azul, vermelho 
e verde). Mais detalhes no item 
4.11 deste anexo. 

  und 1.500 

                       
38,43  

57 

Fornecimento e instalação de 
cordão de conexão - patch cord - 
categoria 6 - 2,5m. (azul, vermelho 
e verde). Mais detalhes no item 
4.10 deste anexo. 

  und 1.500 

                       
47,90  

58 

Fornecimento e instalação de 
cordão de conexão - patch cord - 
categoria 6 - 5,0 m. (azul, 
vermelho e verde). Mais detalhes 
no item 4.10 deste anexo. 

  und 50 

                       
69,21  

59 
Fornecimento e instalação de rack 
padrão 19"3 U. Mais detalhes no 
item 4.43 deste anexo. 

  und 40 
                     

631,68  

60 
Fornecimento e instalação de rack 
padrão 19"5 U. Mais detalhes no 
item 4.43 deste anexo. 

  und 40 
                     

480,25  

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função 
do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas informacionais 
externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem 
alcançados pelas atividades desenvolvidas pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica - CEFET-RJ.  

 



2.2 A execução dos serviços atenderá às necessidades de implantação de 
infraestrutura de rede estruturada da Sede no Maracanã e das Unidades em 
todo o estado de Rio de Janeiro, a saber: Expansão das Unidades 
descentralizadas, atender a crescente demanda de comunicação das novas 
Unidades, agilidade na implantação de infraestrutura de comunicação e 
atender as demandas de infraestrutura de comunicação emergenciais e não 
programadas. A certificação e a posterior emissão da garantia dependem de 
testes feitos no cabeamento instalado. Para isso acontecer, deve existir o 
envolvimento do integrador da solução, do distribuidor do produto e do 
fabricante do cabeamento.  

2.3 Após a instalação e testados 100% do sistema, a documentação é enviada ao 
fabricante para validação do projeto e da instalação e para emissão da 
garantia estendida.  A Certificação completa garante que todas as normas 
nacionais e internacionais aplicáveis foram cumpridas, todas as práticas de 
projeto e instalação do fabricante foram seguidas,  todos os materiais 
utilizados são fabricados pelo fornecedor escolhido e que os materiais não 
foram contrabandeados ou falsificados;  

2.4 O objetivo é garantir que tudo estará funcionando de acordo com as normas 
técnicas definidas pelos padrões nacionais e internacionais de instalação, ou 
seja, ter 100% de pontos com o status POSITIVO, como deve ser num 
sistema cabeado, onde a performance e qualidade são medidas como um 
todo, e não componente a componente. Uma alta taxa de transmissão e uma 
baixíssima taxa de erros é o que se pretende. 

2.5 Justificativa para formação de grupo: Itens agrupados em um único grupo 
visando a redução de custos e compatibilidade entre materiais/serviços e 
conveniência operacional para a Administração, assegurando que a 
contratação atenda aos pressupostos da eficácia e da economicidade. Como 
tram-se de itens similares com grau de complexidade idênticas, que juntos se 
completam e que fazem parte do mesmo grupo de materiais/serviços, não 
restringe a competitividade de licitantes. Os itens agrupados visam atender o 
objeto da licitação. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto 
n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, 
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão 
licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo 
plano de cargos. 

3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 
da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes 
que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  



4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAIS: 
4.1.1 Os serviços, objetos deste Termo de Referência, referem-se à 

implantação de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado para as redes 
de telefonia e lógica da sede no Maracanã e Unidades. Estes serviços 
foram agrupados em grupo único constituído por 60 (sessenta) itens 
distintos de fornecimento, esta opção por lote único justifica-se por se 
tratar de serviços de mesma natureza e complementares, podendo ser 
perfeitamente executados por um único fornecedor. 

4.1.2 A execução dos serviços deverá estar em conformidade com os critérios 
estabelecidos no Manual de Obras Públicas-Edificações, Práticas da 
SEAP - Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, práticas de 
construção (www.comprasnet.gov.br, manuais). 

4.1.3 Todos os materiais fornecidos e procedimentos adotados deverão 
obedecer rigorosamente às normas internacionais específicas, de forma 
a garantir a qualidade e a padronização das instalações. As normas a 
serem observadas são: ABNT NBR 14565 – Cabeamento Estruturado, 
EIA/TIA 568 B Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard, EIA/TIA 569-A Commercial Building Standard for 
Telecommunications Pathways and Spaces, EIA/TIA 606-A 
Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Building. 

4.1.4 Todos os materiais e acessórios fornecidos deverão ser novos, nunca 
utilizados antes. 

4.1.5 Os serviços de instalação não deverão obstruir o andamento das rotinas 
de trabalho dos ambientes da contratante. Quando da intervenção 
nestes ambientes, é de responsabilidade da contratada, a recomposição 
total dos mesmos deixando os locais totalmente limpos e arrumados, 
inclusive responsabilizando-se com relação a algum dano a eles 
causado quando da execução dos serviços. 

4.1.6 Os prazos máximos de execução estabelecidos para cada serviço 
iniciam-se a partir do recebimento da solicitação de serviço pela 
CONTRATADA e deverão ser rigorosamente obedecidos e cumpridos. 

  
4.2 PONTO DE REDE 

4.2.1 Fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de rede UTP 
categoria 5e (TIA/EIA 568 B.2 / B.2- 1), utilizar cabos com 04 pares 
trançados, condutores sólidos de cobre 24 AWG, isolados em 
polietileno, capa externa em PVC não propagante à chama nas cores 
azul, vermelha, cinza e branco, comprimento máximo de 90m por cabo. 
Incluindo o lançamento do cabo em infraestrutura interna, fornecimento 
e instalação de uma tomada RJ45 fêmea cat.5e. (obedecer aos padrões 
de infraestrutura do local de instalação) incluir os acessórios 
necessários, identificar o ponto nas extremidades com etiqueta térmica 
ou anilhas de PVC, realizar testes de certificação com equipamento 
certificador CAT 5E e 6 com emissão de relatório por ponto (Arquivo 



impresso e o fonte do equipamento utilizado) e possuir certificado de 
aferição atualizado. Todo material utilizado na prestação do serviço 
deverá ser de um mesmo fabricante (cabo, conector, tomada e patch 
panel, etc). Descrição: 

Cabo U/UTP - Categoria 5e – LSZH 
 

 O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no 
Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa 
externa; 

 Possuir certificado de performance elétrica pela UL ou ETL, conforme 
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, bem como 
certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) LSZH (Low Smoke Zero 
Halogen) impressos na capa externa; 

 O cabo deverá atender às diretivas ROHS; 

 Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do 
produto,; 

 Deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica 
decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato, pela 
capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; 

 Deverá ser composto por condutores de cobre sólido com capa externa em 
PVC não propagante à chama sendo de 24 AWG 4 pares, certificados; 

 Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como 
Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token 
ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sobre IP (VoIP) analógico e 
digital e para cabeamento primário e secundário entre os painéis de 
distribuição ( Patch Panels) ou conectores nas áreas de trabalho, em 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações 
futuras. 

 Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais 
características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores 
típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), 
ACR(dB), para freqüências até 100 MHz. 

 Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada 
par ; 

 Cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, 
composto por condutores de cobre sólido, isolamento em poliolefina e capa 
externa em PVC não propagante a chama; 

 Possuir classe de flamabilidade LSZH; 

 O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) 
anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de 
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante 
legal do fabricante). 

 Deverá ser apresentada certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante 
do produto; 



 O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da 
internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) da 
página que mostre o código do produto do fabricante com o número da UL. 
As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, 
desenhos técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante 
que produz o cabo. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá 
conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva 
documentação. 

 
Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 5e 

 
 Possuir Certificação UL e/ou ETL; 

 Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a 
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade); 

 Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal 
fixal e articulada com local para inserção de ícones de identificação; 

 Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso ou cobre 
berílio com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; 

 O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, 
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2; 

 Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-
C.2 Categoria 5e; 

 Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) em material bronze 
fosforoso e estanhado para a proteção contra oxidação e permitir inserção 
de condutores de 22 AWG a 26 AWG; 

 Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo 
crimpado; 

 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 
(setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções 
com RJ11; 

 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de 
compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS. 

 Com etiqueta de codificação de cores para T568A e T568B. Esta etiqueta 
deverá conter ainda, o código de comercialização do fabricante do produto 
para fácil identificação após sua instalação em um eventual problema de 
qualidade, ter identificado o ano e semana que foi produzido para 
possibilitar o rastreamento do lote e conter escrito C5e (Categoria 5e). 

 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório. 

 

4.3 REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE 
4.3.1 Retirada e lançamento de metro linear de cabo de rede UTP categoria 

5e existente (TIA/EIA 568 B.2 / B.2- 1), comprimento máximo de 90m 
por cabo. Incluindo o lançamento do cabo em infraestrutura interna, 
fornecimento e instalação de uma tomada RJ45 fêmea cat.5e. 
(obedecer aos padrões de infraestrutura do local de instalação) incluir os 
acessórios necessários, identificar o ponto nas extremidades com 



etiqueta térmica e anilhas de PVC, realizar testes de certificação com 
equipamento certificador CAT 5E e 6 com emissão de relatório por 
ponto (Arquivo impresso e o fonte do equipamento utilizado) e possuir 
certificado de aferição atualizado. 

 

4.4 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT.5e 
4.4.1 Fornecimento e instalação em rack 19", (EIA/TIA-568-B 125Mhz) 24 

posições RJ45, corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não 
propagante à chama (UL 94 V-0), altura 44,45mm (1U), painel frontal em 
plástico com porta etiquetas para identificação, terminais de conexão 
traseira em bronze fosforoso estanhado no padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG, borda de reforço para evitar 
empenamento, parafusos e arruelas para fixação, fornecido na cor preta 
com ícones de identificação e velcro para organização, instalação direta 
em rack de 19", fornecido com guia traseiro para melhor organização 
dos cabos e com identificação frontal de categoria 5e. 
 

 Possuir Certificação UL ou ETL; 

 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de 
compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva 
RoHS. 

 Painel frontal resistente a riscos com porta etiquetas de identificação; 

 Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou 44,5 mm; 

 Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na 
parte frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos; 

 Atender a ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, ter corpo em 
termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a 
norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas 
em bronze fosforoso ou cobre berílio com camadas de 2,54 µm de 
níquel e 1,27 µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC 
(conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e 
permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG; 

 Identificação do fabricante no corpo do produto; 

 Possuir local para aplicação de ícones de identificação conforme 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; 

 Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (cintas de 
amarração); 

 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 
(setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções 
com RJ11; 

 Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes 
com terminações 110 IDC; 

 Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, sem a necessidade de trocas de etiqueta. 

 



4.5 PATCH CORD – CATEGORIA 5E 

 Deve possuir duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: 
a do cabo flexível e do cordão de manobra; 

 Possui Certificação UL e/ou ETL;O cabo deverá atender à diretiva ROHS; 

 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de 
performance; 

 Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e 
proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar 
a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como 
proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e 
quebras; 

 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP, 24 
AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, 
isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a 
chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - com capa 
termoplástica envolvendo os conectores nas duas extremidades, estes 
conectores (RJ-45 macho), deve atender às especificações contidas na 
norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, ter corpo em material 
termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a 
norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em 
bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, 
para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação 
elétrica com as veias do cabo; 

 Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

 Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-
C.2 Categoria 5e. 

 Ser fornecido na cor azul, vermelho, cinza ou branco; 

 Deverá possuir comprimento de 2,5  ou 5,0 metros. 

 
4.6 LINE CORD – CATEGORIA 5E 

 Deve possuir duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: 
a do cabo flexível e do cordão de manobra; 

 Possui Certificação UL e/ou ETL;O cabo deverá atender à diretiva ROHS; 

 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de 
performance; 

 Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e 
proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar 
a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como 
proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e 
quebras; 

 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP, 24 
AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, 
isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a 
chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - com capa 
termoplástica envolvendo os conectores nas duas extremidades, estes 
conectores (RJ-45 macho), deve atender às especificações contidas na 



norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, ter corpo em material 
termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a 
norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em 
bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, 
para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação 
elétrica com as veias do cabo; 

 Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

 Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-
C.2 Categoria 5e. 

 Ser fornecido na cor azul, vermelho, cinza ou branco; 

 Deverá possuir comprimento de 1,5 metros. 

4.7 PONTO DE REDE Cat. 6 
4.7.1 Fornecimento e lançamento de metro linear de cabo de rede UTP 

categoria 6 (TIA/EIA 568 B.2 / B.2- 1), utilizar cabos com 04 pares 
trançados, condutores sólidos de cobre 24 AWG, isolados em 
polietileno, capa externa em PVC não propagante à chama nas cores 
azul, vermelha, cinza e branco comprimento máximo de 90m por cabo. 
Incluindo o lançamento do cabo em infraestrutura interna, fornecimento 
e instalação de uma tomada RJ45 fêmea cat.6. (obedecer aos padrões 
de infraestrutura do local de instalação) incluir os acessórios 
necessários, identificar o ponto nas extremidades com etiqueta térmica 
ou anilhas de PVC, realizar testes de certificação com equipamento 
certificador CAT 6 com emissão de relatório por ponto (Arquivo impresso 
e o fonte do equipamento utilizado) e possuir certificado de aferição 
atualizado. Todo material utilizado na prestação do serviço deverá ser 
de um mesmo fabricante (cabo, conector, tomada e patch panel, etc).   
Descrição: 

 
Cabo U/UTP - Categoria 6 – LSZH 

 
 O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no 

Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004,  impressa na capa 
externa; 

 Possuir certificado de performance elétrica pela UL ou ETL, conforme 
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, bem como 
certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) LSZH (Low Smoke Zero 
Halogen) impressos na capa externa; 

 O cabo deverá atender às diretivas ROHS; 

 Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do 
produto e sua respectiva categoria (Categoria 6);; 

 Deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica 
decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato, pela 
capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; 

 Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como 



Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token 
ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sobre IP (VoIP) analógico e 
digital e para cabeamento primário e secundário entre os painéis de 
distribuição ( Patch Panels) ou conectores nas áreas de trabalho, em 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações 
futuras. 

 Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais 
características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores 
típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), 
ACR(dB), para freqüências de 1 até 350 MHz. 

 Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par; 

 Cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, 
composto por condutores de cobre sólido, isolamento em poliolefina e capa 
externa em PVC não propagante a chama; 

 Possuir classe de flamabilidade LSZH; 

 O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e cinco) 
anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada através de 
carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo representante legal 
do fabricante. 

 Deverá ser apresentada certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do 
produto; 

 O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da 
internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) da 
página que mostre o código do produto do fabricante com o número da UL. As 
comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, desenhos 
técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o 
cabo. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá conter o 
URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva 
documentação. 

 
Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6 

 
 Possuir Certificação UL e/ou ETL; 

 Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama 
que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade); 

 Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal fixa 
e articulada com local para inserção de ícones de identificação; 

 O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, 
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2; 

 Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 
Categoria 6; 

 Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) em material bronze 
fosforoso e estanhado para a proteção contra oxidação e permitir inserção de 
condutores de 22 AWG a 26 AWG; 

 Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo 
crimpado; 



 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 
(setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções 
com RJ11; 

 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de 
compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva 
RoHS. 

 Com etiqueta de codificação de cores para T568A e T568B. Esta etiqueta 
deverá conter ainda, o código de comercialização do fabricante do 
produto para fácil identificação após sua instalação em um eventual 
problema de qualidade, ter identificado o ano e semana que foi produzido 
para possibilitar o rastreamento do lote e conter escrito C6 e  

 Os conectores RJ-45 fêmea consistirão de uma carcaça de óxido de 
polifenileno (housing - polyphenylene oxide), 94V-0, e deverão terminar-
se usando um conector estilo 110 onde serão feitas as conectorizações 
do cabo UTP de 4 pares. Os contatos 110 deverão ser montados 
diretamente na placa de circuito impresso (realizado em policarbonato 
94V-0); 

 Os contatos do conector RJ-45 fêmea deverão ser banhados com um 
mínimo de 50 micropolegadas de ouro na área do contato e um mínimo 
de 150 micropolegadas de estanho na área de solda, sobre um banho-
baixo mínimo de 50 micropolegadas de níquel;  

 Deverá vir junto com o conector um aliviador de tensão transparente de 
policarbonato que possua um pequeno guia para o cabo, este deverá ser 
encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando uma resistência 
maior na sua terminação / conectorização; 

 Deverão ter uma tampa protetora (dust cover) fixado na parte frontal que 
seja articulada e caso necessário possibilite sua remoção e recolocação, 
por se tratar de uma peça removível não poderá ser utilizada para 
identificação com ícones. 

 O conector RJ-45 fêmea deverá apresentar disponibilidade de no mínimo 
8 (oito) cores diferentes.  

 Deverá operar em temperatura de –40° à 70°C; 

 O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e 
cinco) anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada 
através de carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo 
representante legal do fabricante, Deverá ser apresentado certificação 
ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante do produto. 

 O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da 
internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) 
da página que mostre o código do produto do fabricante com o número da 
UL;  

 As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, 
desenhos técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante 
que produz o conector. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá 
conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva  
documentação. 

 

 



4.8 REMANEJAMENTO DE PONTO DE REDE Cat. 6. 
4.8.1 Retirada e lançamento de metro linear de cabo de rede UTP categoria 6 

existente (TIA/EIA 568 B.2 / B.2- 1), comprimento máximo de 90m por 
cabo. Incluindo o lançamento do cabo em infraestrutura interna, 
fornecimento e instalação de uma tomada RJ45 fêmea cat.6. (obedecer 
aos padrões de infraestrutura do local de instalação) incluir os 
acessórios necessários, identificar o ponto nas extremidades com 
etiqueta térmica e anilhas de PVC, realizar testes de certificação com 
equipamento certificador CAT  6 com emissão de relatório por ponto 
(Arquivo impresso e o fonte do equipamento utilizado) e possuir 
certificado de aferição atualizado. 

 
4.9  PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT.6 

4.9.1 Fornecimento e instalação em rack 19", (EIA/TIA-568-B 125Mhz) 24 
posições RJ45, corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não 
propagante à chama (UL 94 V-0), altura 44,45mm (1U), painel frontal em 
plástico com porta etiquetas para identificação, terminais de conexão 
traseira em bronze fosforoso estanhado no padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG, borda de reforço para evitar 
empenamento, parafusos e arruelas para fixação, fornecido na cor preta 
com ícones de identificação e velcro para organização, instalação direta 
em rack de 19", fornecido com guia traseiro para melhor organização 
dos cabos e com identificação frontal de categoria 6. 

 

Patch Panel Cat 6 
 

 O painel frontal deve ser em aço de 1,5mm de espessura e possuir 
bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta 
resistente a riscos; 

 À frente do Patch Panel será capaz de aceitar etiquetas de 9mm a 12mm 
e proporcionar para a mesma uma cobertura de policarbonato 
transparente não propagante à chama; 

 As partes plásticas devem ser em termoplástico de alto impacto não 
propagante à chama (UL 94V-0); 

 Conter 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes 
devem ter um circuito impresso para cada porta (para garantir uma 
performance elétrica uniforme para cada porta); 

 Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos por um 
módulo plástico (para proteção contra deposição de poeira, curto circuito 
e impacto);  

 Possuir local para ícone de identificação (ANSI EIA/TIA 606-A) ; 

 Ser configurado em forma de módulos, sendo que, um módulo contém 6 
(seis) portas; 

 Possibilitar a colocação de um guia traseiro metálico (para facilitar 
amarração dos cabos); 



 O contato tipo IDC110 deverá ser na parte traseira do Patch Panel e 
aceitar condutores sólidos de 22- 24 AWG ou multifilares de 24AWG, com 
um diâmetro de isolação máxima de 0.050 polegadas; 

 Os contatos do Patch Panel deverão ser banhados com um mínimo de 50 
micropolegadas de ouro na área do contato; 

 Deverá vir junto com o Patch Panel um aliviador de tensão em 
policarbonato transparente que possua um pequeno guia para o cabo, 
este deverá ser encaixado na traseira do conector tipo IDC, possibilitando 
uma resistência maior na sua terminação / conectorização; 

 Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 750 (setecentos e 
cinqüenta) vezes na parte dianteira e suportar ciclos de terminação, igual 
ou superior a 200 (duzentas) vezes na parte traseira (IDC); 

 Possuir 4 (quatro) parafusos para fixação no rack, 4 (quatro) abraçadeiras 
para prender o cabo no Patch panel, 4 (quatro) coberturas plástica em 
policarbonato transparente para etiqueta e 16 (dezesseis) etiquetas 
branca para identificação; 

 Na parte traseira deverá ter uma etiqueta para cada porta colada ente os 
contatos IDC contendo as codificações de cores para possibilitar a 
terminação T-568-A e T-568-B (universal); 

 Possuir logotipia do fabricante marcada no corpo do Patch Panel e ter 
uma etiqueta no corpo do produto com código de comercialização do 
fabricante com o ano e semana que o produto foi produzido para 
possibilitar o rastreamento interno do lote; 

 O conector tipo fêmea deverá operar em temperatura de –40° a 70°C; 

 O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e 
cinco) anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada 
através de carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo 
representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar 
documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal); 

 Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante 
do produto; 

 O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da 
internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) 
da página que mostre o código do produto do fabricante com o número da 
UL; 

 As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, 
desenhos técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante 
que produz o componente. Caso essa seja extraída da internet, essa 
deverá conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da 
respectiva documentação. 

 O fabricante do componente deverá possuir fábrica no Brasil para suporte 
ao produto caso seja necessário. 

 



4.10  PATCH CORD CAT 6 

 Deverão ser confeccionados e testados em fábrica; 

 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado,U/UTP 
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores 
de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em 
PVC classe CM não propagante a chama impressa na capa; 

 Os conectores RJ-45 macho, devem atender às especificações para 
Categoria 6, consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, 
deverão ser banhados com um mínimo de 50 micropolegadas de ouro na 
área do contato, sobre um banho-baixo mínimo de 100 micropolegadas 
de níquel e os contatos devem ser de bronze fosforoso estanhado; 

 Deve ter disponibilidade pelo fabricante em pelo menos 9 cores, prevendo 
futuras necessidades; 

 Os conectores RJ-45 macho devem possuir protetores sobre os 
conectores (Boots) na cor do cabo, para evitar desconexões acidentais; 

 Deverá ter uma etiqueta colada no cabo contendo o código de 
comercialização do fabricante do produto para fácil identificação ter 
identificado o número do lote, ano e semana que o produto foi produzido; 

 Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva 
categoria (cat6); 

 O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e 
cinco) anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada 
através de carta de   solidariedade assinada e reconhecida firma pelo 
representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar 
documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal); 

 Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante 
do produto; 

 Deverá possuir comprimento de 2,5 ou 5,0  metros. 

 As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, 
desenhos técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante 
que produz o componente. Caso essa seja extraída da internet, essa 
deverá conter o URL (endereço da internet) para pesquisa on-line da 
respectiva documentação. 

4.11 LINE CORD CAT 6 

 Deverão ser confeccionados e testados em fábrica; 

 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado,U/UTP 
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores 
de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em 
PVC classe CM não propagante a chama impressa na capa; 

 Os conectores RJ-45 macho, devem atender às especificações para 
Categoria 6, consistirão de uma carcaça em policarbonato transparente, 
deverão ser banhados com um mínimo de 50 micropolegadas de ouro na 
área do contato, sobre um banho-baixo mínimo de 100 micropolegadas 
de níquel e os contatos devem ser de bronze fosforoso estanhado; 

 Deve ter disponibilidade pelo fabricante em pelo menos 9 cores, prevendo 
futuras necessidades; 



 Os conectores RJ-45 macho devem possuir protetores sobre os 
conectores (Boots) na cor do cabo, para evitar desconexões acidentais; 

 Deverá ter uma etiqueta colada no cabo contendo o código de 
comercialização do fabricante do produto para fácil identificação ter 
identificado o número do lote, ano e semana que o produto foi produzido; 

 Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva 
categoria (cat6); 

 O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e 
cinco) anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada 
através de carta de   solidariedade assinada e reconhecida firma pelo 
representante legal do fabricante, podendo no dia da licitação solicitar 
documentação que comprove se quem assinou foi o representante legal); 

 Deverá ser apresentado certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante 
do produto; 

 Deverá possuir comprimento de 1,5 metros. 

 As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, 
desenhos técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante 
que produz o componente. Caso essa seja extraída da internet, essa 
deverá conter o URL (endereço da internet) para pesquisa on-line da 
respectiva documentação. 

4.12 VOICE PANEL 25 / 30 PORTAS CAT.3 
4.12.1 Deve ser fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e 

riscos; Ocupar somente 1U no Racks; Composto por 3 módulos de 
conexão; Largura de 19”, conforme requisitos da Norma 
ANSI/TIA/EIA-310D;Permitir terminação de condutores sólidos de 22 
AWG a 24 AWG; Possuir identificação com número da posição na 
parte frontal e traseira; Compatibilidade com patch cords 
conectorizados em RJ-11 ou RJ-45;Atender FCC 68.5 (EMI - 
Interferência Eletromagnética);Ser totalmente compatível com 
conectores plug RJ11; Permitir o uso de ferramenta punch-down na 
conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras; 
Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 
especificações 568 para categoria 3;Deve possuir padrão de 
pinagem com 2 pares por porta: pinos 3, 4, 5 e 6;Deve atender as 
das normas EIA/TIA 568 B e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 
14565;Deve possuir certificação UL; O fabricante deverá possuir 
certificação ISO 9001 e ISO 14001. 

 
4.13 VOICE PANEL 50 PORTAS CAT.3 

4.13.1 Deve ser fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e 
riscos; Ocupar somente 1U no Racks; composto por 5 módulos de 
conexão de 10 portas; Largura de 19”, conforme requisitos da Norma 
ANSI/TIA/EIA-310D;Permitir terminação de condutores sólidos de 22 
AWG a 24 AWG; possuir identificação com número da posição na 
parte frontal e traseira; compatibilidade com patch cords 
conectorizados em RJ-11 ou RJ-45;Atender FCC 68.5 (EMI - 
Interferência Eletromagnética); ser totalmente compatível com 



conectores plug RJ11; Permitir o uso de ferramenta punch-down na 
conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras; 
performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para 
categoria 3; deve possuir padrão de pinagem com 2 pares por porta: 
pinos 3, 4, 5 e 6;Deve atender as especificações das normas EIA/TIA 
568 B e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565; deve possuir 
certificação UL; O fabricante deverá possuir certificação ISO 9001 e 
ISO 14001. 

 
4.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO DE USO 

INTERNO DE ATÉ 100 PARES.CAT.3 - Itens 10-11 
4.14.1Cabo telefônico constituído por condutores de cobre eletrolítico, 

maciço e estanhado, isolação em termoplástico reunidos em pares e 
núcleo recoberto por uma camada de material termoplástico (PVC) 
retardante a chama, na cor cinza. Diâmetro do condutor 50 mm. 
Números de pares 50/100. 

 
4.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 06 FIBRAS DE USO 

INTERNO/EXTERNO MULTIMODO OM3 (10 GIGABIT ATÉ 320M) - Item 12 
4.15.1 Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do 

tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo especiais para 
aplicações 10 gigabit com revestimento primário em acrilato e 
revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), 
contendo 6 (seis) fibras, reunidas e revestidas por fibras sintéticas 
dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por 
uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na 
cor preta; Permitir aplicações 10 gigabit em até 320 metros (OM3); 
Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir 
certificação ISO 9001 E ISO 14001.Apresentar Certificação UL (OFNR) 
e Certificação Anatel; Este cabo deverá ser constituído por fibras 
multimodo 50/125 µm ± 3µm, proof-test 100Kpsi. Apresentar 
atenuação máxima de: 3,5 dB/km em 850nm e 1,5 dB/km em 1300nm, 
Apresentar largura de banda mínima de: 2000MHz.km em 850nm e 
500MHz.km em 1300nm. Ser totalmente dielétrico, garantindo a 
proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação 
de descargas elétricas atmosféricas. Possuir resistência à umidade, 
fungos, intempéries e ação solar (proteção UV); Possuir raio mínimo 
de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100mm durante a 
instalação; Possuir resistência à tração durante a instalação de 185kgf; 
Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de 
teste ciclo térmico. Possuir impresso na capa externa nome do 
fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial 
métrica (em sistema de medida internacional SI); Aplicação em 
Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as 
normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3. Demais 
características de acordo com a norma ABNT NBR 14772. Seus 
conectores poderão ser LC, SC, MT-RJ ou MPO, contudo em sua 
maioria serão LC.  



4.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 06 FIBRAS DE USO 
AS (AUTO SUSTENTÁVEL) MONOMODO 
4.16.1 Permitir aplicação em ambiente externo aéreo, composto por fibras 

ópticas monomodo especiais para aplicações 10 gigabit com 
revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em 
material polimérico colorido (900 µm), contendo 6 (Seis) fibras 
reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte 
mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em 
polímero especial para uso interno e externo na cor preta; Permitir 
aplicações 10 gigabit; Fabricante deste cabo óptico preferencialmente 
deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001.Apresentar 
Certificação UL (OFNR) e Certificação Anatel; Este cabo deverá ser 
constituído por fibras monomodo. Apresentar atenuação máxima de: 
1,5. Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos 
ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas 
atmosféricas. Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e 
ação solar (proteção UV); Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm 
após a instalação e de 100mm durante a instalação; Possuir 
resistência à tração durante a instalação de 185kgf; Temperatura de 
operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo 
térmico. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca 
do produto, data de fabricação, gravação seqüencial métrica (em 
sistema de medida internacional SI); Aplicação em Sistemas de 
cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI 
EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3. Demais características de 
acordo com a norma ABNT NBR 14772.  

 
 

4.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO 06 FIBRAS DE USO 
AS (AUTO SUSTENTÁVEL ) MULTIMODO OM3 (10 GIGABIT ATÉ 320M) 
4.17.1 Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do 

tipo “tight”, composto por fibras ópticas multimodo especiais para 
aplicações 10 gigabit com revestimento primário em acrilato e 
revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), 
reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte 
mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em 
polímero especial para uso interno e externo na cor preta; Permitir 
aplicações 10 gigabit em até 320 metros (OM3); Fabricante deste cabo 
óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 
14001.Apresentar Certificação UL (OFNR) e Certificação Anatel; Este 
cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 µm ± 3µm, 
proof-test 100Kpsi. Apresentar atenuação máxima de: 3,5 dB/km em 
850nm e 1,5 dB/km em 1300nm, Apresentar largura de banda mínima 
de: 2000MHz.km em 850nm e 500MHz.km em 1300nm. Ser totalmente 
dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de 
transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas. 
Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar 
(proteção UV); Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a 



instalação e de 100mm durante a instalação; Possuir resistência à 
tração durante a instalação de 185kgf; Temperatura de operação de -
20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico. Possuir 
impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data 
de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida 
internacional SI); Aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding 
e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI 
EIA/TIA 568-B.3. Demais características de acordo com a norma 
ABNT NBR 14772. 

 
 

4.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO Cat.5e 

4.18.1 Cabo de 04 pares trançados compostos por condutores sólidos de 
cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade, com 
blindagem em fita metalizada. Capa externa em PVC não propagante 
a chama, com marcação sequencial métrica, LSZH.  

 
 O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no 

Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa 
externa; 

 Este cabo deverá ter sua proteção elétrica.(cabo Blindado) 

 Possuir certificado de performance elétrica pela UL ou ETL, conforme 
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, bem como 
certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) LSZH (Low Smoke 
Zero Halogen) impressos na capa externa; 

 O cabo deverá atender às diretivas ROHS; 

 Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do 
produto,; 

 Deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica 
decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento imediato, 
pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; 

 Deverá ser composto por condutores de cobre sólido com capa externa 
em PVC não propagante à chama sendo de 24 AWG 4 pares, 
certificados; 

 Deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz, dados e imagem e 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como 
Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token 
ring, ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sobre IP (VoIP) analógico e 
digital e para cabeamento primário e secundário entre os painéis de 
distribuição ( Patch Panels) ou conectores nas áreas de trabalho, em 
sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações 
futuras. 



 Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais 
características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores 
típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), 
ACR(dB), para freqüências até 100 MHz. 

 Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada 
par ; 

 Cabo par trançado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, 
composto por condutores de cobre sólido, isolamento em poliolefina e 
capa externa em PVC não propagante a chama; 

 Possuir classe de flamabilidade LSZH; 

 O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e 
cinco) anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada 
através de carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo 
representante legal do fabricante. 

 Deverá ser apresentada certificação ISO 9001 e ISO 14000 do fabricante 
do produto; 

 O fabricante deverá apresentar a UL do produto ou comprovar através da 
internet (site) imprimindo e informando neste o endereço completo (link) 
da página que mostre o código do produto do fabricante com o número da 
UL. As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos, 
desenhos técnicos ou em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante 
que produz o cabo. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá 
conter o URL(endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva 
documentação. 

4.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FÊMEA BLINDADO 
Cat.5e 
4.19.1 Fornecido com tampa de proteção IP67 - contra o ingresso de poeira e 

umidade, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à 
chama (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso 
com camadas de 2,54 micrometro de níquel e 1,27 micrometro de 
ouro. Montado em placa de circuito impresso dupla face. Terminais de 
conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG. Disponível em pinagem T568A/B. 
Conector fornecido na cor Prata. Tampa de proteção fornecida na cor 
Preta. Deve ser instalado em espelhos ou caixas aparentes para uso 
em ambiente industrial para que a vedação do sistema seja garantida. 

 Possuir Certificação UL e/ou ETL; 

 O RJ45 deverá ter sua proteção elétrica.(cabo Blindado) 

 Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a 
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade); 

 Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal 
fixal e articulada com local para inserção de ícones de identificação; 

 Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso ou cobre 
berílio com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; 



 O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, 
segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2; 

 Atender as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-
C.2 Categoria 5e; 

 Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) em material 
bronze fosforoso e estanhado para a proteção contra oxidação e permitir 
inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG; 

 Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo 
crimpado; 

 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 
(setecentas e cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções 
com RJ11; 

 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de 
compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva 
RoHS. 

 Com etiqueta de codificação de cores para T568A e T568B. Esta etiqueta 
deverá conter ainda, o código de comercialização do fabricante do 
produto para fácil identificação após sua instalação em um eventual 
problema de qualidade, ter identificado o ano e semana que foi produzido 
para possibilitar o rastreamento do lote e conter escrito C5e (Categoria 
5e). 

 Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório. 

4.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO BLINDADO 
Cat.5e 

4.20.1 Plug blindado de 08 condutores para uso com cabo CAT5e plano, 
oval ou redondo em aplicações de alta EMI/RFI. 
  

Tipo de produto = Connector 
Categoria de desempenho = Cat 5e 
Trava Style = Padrão 
Introduzidos = Não 
Pequeno Conductor = Não 
Escudo Material = Latão 
 
Características elétricas : 
Blindado = Sim 
 
Dimensões: 
Faixa de Diâmetro do cabo (mm [in] ) = 5,10-6,01 [ 0,201-0,240 ] 
Condutor Diâmetro de isolamento (mm [in] ) = 0,80-1,00 [ 0,031-0,039 ] 
Condutor Diâmetro externo (mm [in] ) = 0,80-1,00 [ ,031-0,039 ] 
Cabo Jacket Faixa de diâmetro externo (mm [in] ) = 5,10-6,01 [ 0,201-0,237 ] 
 
Características do corpo: 
Tipo Conductor = encalhado 
Tipo Plug = EMT (Tecnologia Eletromagnética ) 
Escudo chapeamento = Tin 

 
 



Contato Características: 
Material de contato Base = Latão 
Galvanização do contato, Área de Acasalamento, Material = Select Ouro 
 
Características da carcaça: 
Conector Style = Conecte - Modular 
Material da caixa = Policarbonato GF 
Flamabilidade UL = UL 94V -2 
 
Recursos de Configuração : 
Número de contatos Loaded = 8 
Número de posições = 8 
Condutor (fio) Size = 24 - 26 AWG 
 
Padrões da Indústria : 
RoHS / ELV Compliance = compatível com RoHS, ELV complacente 
Processos de solda sem chumbo = Não relevantes para o processo livre de 
chumbo 
RoHS / ELV História Compliance = convertido em conformidade com a 
diretiva RoHS 
 
Características da embalagem: 
Método de embalagem = Embalagem 
Qtde . / Caixa = 1000 
 

4.20.2 Deverá ter uma etiqueta impressa com o código de comercialização do 
fabricante do produto para fácil identificação antes da instalação, em 
um eventual problema de qualidade, assim não necessitando a 
abertura da embalagem; 

4.20.3 Aplicabilidade e normas pertinentes: 

Todos os conectores RJ-45 Macho de uso interno deverão aplicar os 
requisitos de performance para Cat.5e. Deverão garantir sua aplicação 
para tráfego de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram 
grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas 
para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet(1000Base-
Tx), 10 e 100Base-Tx, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, Token ring, 
ISDN, Vídeo analógico e digital e Voz sobre IP (VoIP) analógico e 
digital. 

Requisitos mínimos obrigatórios: 

Os conectores RJ-45 Macho consistirão de uma carcaça em 
policarbonato transparente, 

Os conectores RJ-45 macho deverão ter deverão ter um alinhador 
interno na cor preta para evitar destrançamentos excessivos que 
possam causar uma possível perda de performance; 

Os contatos do conector RJ-45 Macho deverão ser banhados com um 
mínimo de 50 micropolegadas de ouro na área do contato, sobre um 
banho-baixo mínimo de 100 micropolegadas de níquel e os contatos 
devem ser de bronze fosforoso estanhado; 



Possuir logotipia do fabricante marcada no corpo do conector; 

O fabricante deverá oferecer uma garantia do produto por 25 (vinte e 
cinco) anos contra defeito de fabricação. (Esta deverá ser comprovada 
através de carta de solidariedade assinada e reconhecida firma pelo 
representante legal do fabricante). 

Devem ser apresentadas certificação ISO 9001 e ISO 14000 do 
fabricante do produto; 

As comprovações técnicas deverão ser apresentadas em catálogos ou 
em páginas (sites) da internet, oficiais do fabricante que produz o 
conector. Caso essa seja extraída da internet, essa deverá conter o 
URL (endereço da internet) para pesquisa on-line da respectiva 
documentação. 
O fabricante do conector deverá possuir fábrica no Brasil para suporte 
ao produto caso seja necessário; 
Deverá ter uma etiqueta impressa com a marca do fabricante; 
Deverá ter uma etiqueta impressa com a descrição do produto e sua 
categoria; 

 
4.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO – DISTRIBUIDOR INTERNO 

ÓPTICO 19”  MULTIMODO E MONOMODO 

4.21.1 Componente organizador e distribuidor das instalações ópticas em 
bandejas deslizantes de 06 até 36 fibras segundo necessário, para 
montagem em bastidores de 19'', que serão as encarregadas de 
proporcionar proteção às fibras terminadas. As bandejas 
proporcionarão fixação para acopladores tipo SC, ST, MT-RJ ou LC. 
Suportarão de 6 até 36 terminações de fibra óptica segundo 
necessário a cada caso e terão uma altura máxima de uma unidade (1 
U). As bandejas serão de cor negra e suportarão até três módulos com 
acopladores ópticos. As bandejas serão do tipo deslizante sobre trilhos 
e terão em seu interior os roteadores e fixadores para uma correta 
instalação dos cabos de acordo com as normas da indústria. Deve 
haver uma cobertura transparente basculante sobre a saída dos patch 
cords ópticos com a finalidade de protegê-los e dar flexibilidade quanto 
do manuseio dos mesmos. 

4.22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 12 
FIBRAS 
4.22.1 Constituída de uma base com kit de terminação de cabo e uma cúpula 

(dome), entrada de cabos, sendo uma entrada oval para dois cabos 
com diâmetro de 10 a 25mm e quatro entradas redondas para cabos 
derivados com diâmetro de 5 a 18mm, cúpula e base resistentes a 
fungos e bactérias; torção, radiação Ultravioleta, material contra 
corrosão e intempéries a ambientes agressivos (alta temperatura, 
umidade, acidez etc.), resistente a impactos e que suporte variação de 
temperatura de -10°C a + 60°C, selamento entre a base e a cúpula 
mecanicamente, vedação das entradas de cabos utilizando tubos 
termocontráteis revestidos internamente com adesivo de fusão a 



quente, equipada com Bandeja(s) de Emenda com capacidade para 12 
(doze) emendas, confeccionada(s) em plástico rígido. 

 
4.23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO MULTÍMODO 

OM3 - 2,5M,5M e CORDÃO MONOMODO 2,5M e 5,0 M 

 
CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO 2,5M E 5,0M (PATCH CORD DE FIBRA) 
 Deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125µm, 

tipo "tight"; 

 Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm; 

 A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em 
acrilato e revestimento secundário em PVC; 

 Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e 
capa em PVC não propagante à chama; 

 As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente 
conectorizadas e testadas de fábrica; 

 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do 
produto e data de fabricação; 

 Ser disponibilizado com conectores LC-SC; 

 O fabricante deve possuir certificação Anatel para o conector óptico; 

PIGTIL ÓPTICO MULTIMODO 2,5M E 5,0M (EXTENSÃO DE FIBRA) 

 Deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125µm, 
tipo "tight"; 

 Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm; 

 A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em 
acrilato e revestimento secundário em PVC; 

 Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e 
capa em PVC não propagante à chama; 

 As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente 
conectorizadas e testadas de fábrica; 

 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do 
produto e data de fabricação; 

 Ser disponibilizado com conectores LC OU SC; 

 O fabricante deve possuir certificação Anatel para o conector óptico; 

4.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" 

 Altura externa : 36 a 44U (DE ACORDO COM NECESSIDADE); 

 Largura interna útil: 19" (482,60 mm); 

 Largura externa: 600 mm; 

 Profundidade externa: 1000 mm; 

 Profundidade útil mínima: 710 mm; 



 Cor preta.  

 Estrutura básica em aço SAE 1010/1020 chapa #16 (1,5 mm) 
eletrozincada; 

 Medidas de montagem 19" conforme DIN 41494 Parte 7 e IEC 297-2; 

 Possuir abertura/tampa cega para entrada de cabos na parte inferior e 
superior (tampa superior) com dimensões mínimas de 100 mm X 200 mm 
e máxima de 120 mm X 360 mm; 

 04 (quatro) perfis de montagem verticais 19" padrão multivendor 
(compatíveis com diversos fabricantes de servidores) em aço SAE 
1010/1020 chapa #16 (1,5 mm) eletrozincada, perfurado, independente 
da estrutura com possibilidade de fixação dos mesmos em qualquer 
ponto de profundidade do gabinete, dispensando uso de segundo plano e 
permitindo ajustes de profundidade; Cor preta. 

 02 (duas) longarinas de profundidade multifuncionais em aço SAE 
1010/1020 chapa #16 (1,5 mm) eletrozincada com 5 fileiras de furos para 
montagem horizontal lateral na estrutura para fixação de equipamentos 
adicionais; Cor preta. 

 Possuir 02 dutos laterais verticais para organização de cabos na parte 
frontal, dutos com chapa de 1,5 mm de dimensões 100mm x 130mm x 
44Us, com rasgos para condução e amarração de cabos e portas 
bipartidas com dobradiças; Cor preta. 

 Porta frontal com treliça para ventilação com moldura em perfis de 
alumínio, fechadura tipo cilindro escamoteável com 2 chaves, ângulo de 
abertura mínimo de 90o. Deve permitir a troca do sentido de abertura da 
porta. O sistema de fixação da porta não poderá ser externa. Com 
dobradiças tipo cachimbo sem fixação aparente externa; Cor preta. 

 Tampa traseira em aço SAE 1010/1020 chapa #19 (1,0mm) com aletas 
de ventilação na altura total, fecho com chave (duas). Cor preta. 

 Tampas laterais em aço SAE 1010/1020 chapa #19 (1,0mm), com aletas 
de ventilação na altura total, fecho com chave (duas). Cor preta. 

 Tampa superior em aço SAE 1010/1020 chapa #19 (1,0mm), com 
abertura/tampa cega com dimensões mínimas de 100 mm X 200 mm e 
máxima de 120 mm X 360 mm para a passagem de cabos, 4 ventiladores 
bi-volt axiais com grelha de proteção, nível de ruído máximo 46 dB(A), 1 
disjuntor, 1 indicador de funcionamento, seletor de voltagem 110/220 
volts e cabo de alimentação com 2,5 m de comprimento e plug 2P+T. Os 
ventiladores não poderão ocupar área útil do rack. Cor preta. 

 02 (duas) bandejas fixas, em aço SAE 1010/1020 chapa #16 (1,50 mm) 
com aletas para ventilação, com fixação direta na estrutura, com 4 pontos 
de fixação, profundidade 710 mm, capacidade para 50 kg. Deverá 
acompanhar sistema de fixação; Cor preta. 

 01 (um) par de trilho de montagem para apoio de equipamentos, 
fabricado em aço SAE 1010/1020 chapa #16 (1,50 mm), fixado nos pares 
de barras de fixação de acessórios por intermédio de parafusos e 
presilhas, profundidade de 710 mm; Cor preta. 

 02 (duas) réguas com 08 (oito) tomadas elétricas padrão NBR 14136 com 
cabo flexível PP 3x2,5 mm2 e perfuração nas extremidades para fixação 
vertical na estrutura do gabinete, largura 4,5 cm, corpo em aço SAE 



1010/1020 chapa #16 (1,50 mm) acabamento PRETO RAL 9011. As 
tomadas devem estar espaçadas (6,5 ± 0,5 cm centro a centro) de 
maneira a que não ocorra o bloqueio de tomadas vizinhas quando for 
necessário acomodar blocos transformadores lado a lado ou espaçados. 
O gabinete deve possibilitar a instalação vertical das duas réguas no 
mesmo lado; Cor preta. 

 Apoio sobre o solo estacionário, com 04 pés niveladores (0-25 mm); 

 01 (um) Kit de montagem (conjunto de 50 parafusos niquelados Philips 
M5x13 mm, 50 porcas-gaiolas M5 em aço temperado bicromatizados e 50 
arruelas lisas M5); 

 Kit de aterramento composto por uma barra terra de cobre, terminais, 
interligações e materiais de fixação; 

 Cargas admissíveis: até 600 kg; 

 Índice de Proteção mínimo: IP 20; 

 Dissipação de calor: até 500 W (1705 BTU/hr); 

 As características técnicas deverão ser comprovadas através de 
catálogos e/ou endereço na WEB (indicar link); 

 Deverá acompanhar todos os materiais necessários a montagem da 
configuração solicitada; 

 Deverá ser embalado em engradado de madeira que possibilite seu 
transporte sem afetar sua estrutura; 

 As espessuras das chapas de aço indicadas são valores mínimos; 

4.25  ORGANIZAÇÃO DE RACK 19" ATÉ 44 U 
Organização, arrumação, desconexão de cabos UPT em patch panel e 
voicepanel, limpeza do rack, montagem de acessórios de equipamentos 
passivos e ativos, conexão de cabos UTP e cabo de voz (CTP-APL), testes 
em cabos UTP, certificação com equipamento certificador CAT 5E e 6 com 
emissão de relatório por ponto (Arquivo impresso e o fonte do equipamento 
utilizado) e possuir certificado de aferição atualizado. Instalação de DIO’s, 
terminadores ópticos, bandeja fixa, fusões ópticas e certificação de todas as 
fibras usando equipamento OTDR híbrido Monomodo e Multimodo com 
emissão de relatório de todas as fibras certificadas, e possui certificado de 
aferição do equipamento óptico atualizado. 

 
4.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO 

HORIZONTAL METÁLICO OU PVC ALTA DENSIDADE- 1U 

GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U 

 Altura: 1U; 

 Largura de 19”, conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E; 

 Profundidade mínima útil de 50 mm; 

 Confeccionado em aço ou material termoplástico de alto impacto; 

 Acabamento em pintura de alta resistência na cor preta 



 Produto deve ser resistente e protegido contra corrosão, para as 
condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA – 569B); 

 Possuir identificação frontal do fabricante com ícone; 

 Garantir o perfeito gerenciamento dos cabos, respeitando o raio de 
curvatura mínimo determinado pela norma TIA/EIA-568B; 

 Deverá suportar a passagem de até 24 cabos de categoria 6. 

4.27 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, AS-BUILT OU RELATÓRIOS 
TÉCNICOS 
Fornecimento de mão de obra especializada para a execução de projeto 
executivo, As-Built ou relatórios técnicos. A Documentação Técnica de 
Instalação deverá conter todas as informações necessárias à instalação e 
contemplar com informações sobre todos os pontos da rede de cabeamento 
estruturado e a rede de fibra óptica, identificar cada ponto da rede de 
cabeamento estruturado, diagrama geral da rede identificando as caixas de 
passagem e pontos. O software empregado na confecção dos textos 
integrantes da documentação técnica deverá ser o MS Word, da 
MICROSOFT, versão 2007 , ou superior, o software empregado na 
confecção dos desenhos integrantes da documentação técnica deverá ser o 
AUTOCAD, versão 2004 ou superior. 
 

4.28  CERTIFICAÇÃO ÓPTICA 
Certificação do backbone óptico, com base em relatórios emitidos por 
equipamento Refletômetro Ótico por Domínio de Tempo (OTDR) híbrido 
Monomodo e Multimodo com emissão de relatório de todas as fibras 
certificadas, e possui certificado de aferição do equipamento óptico 
atualizado, apresentando o teste de atenuação de cada fibra e perda de 
potencia, nos comprimentos de onda de operação. 

 
4.29  CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO 

Certificação do backbone óptico, com base em relatórios emitidos por 
equipamento Refletômetro Ótico por Domínio de Tempo (OTDR) híbrido 
Monomodo e Multimodo com emissão de relatório de todas as fibras 
certificadas, e possui certificado de aferição do equipamento óptico 
atualizado, apresentando o teste de atenuação de cada fibra e perda de 
potencia, nos comprimentos de onda de operação. 

 
4.30  EMENDA POR FUSÃO ÓPTICA 

As emendas ópticas deverão ser realizadas e dispostas dentro das caixas 
de emendas, distribuidores gerais ópticos e distribuidores ópticos internos e 
deverão ser feitas de modo a evitar que as mesmas sejam submetidas a 
qualquer esforço mecânico. Todas as emendas deverão ser feitas através 
do processo de fusão usando equipamento de fusão óptica com alinhamento 
pelo núcleo, protegidas por meio de tubetes termocontráteis. A atenuação 
máxima por emenda não poderá exceder 0,1db. 

 



4.31 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA GAIOLA 
Instalação e fornecimento de porca gaiola com parafuso constituída em aço e 
material resistente a ferrugem. 

 
4.32   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VELCRO 

 Fornecimento e instalação de velcro para acabamento em bastidor. 
 
4.33  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA TOMADA 

Fabricação em Aço SAE 1020 chapa 1,2mm, tomadas 2p + T e um cabo de 
3m de comprimento 1,5mm2, entrada 110/220 V com capacidade máxima 
10 AMP, pintura epóxi-pó texturizada (Grafite/Preto) NBR 14136. 

 
4.34  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, INCLUINDO TODOS 

OS ACESSÓRIOS 
Tubo em PVC rígido, antichama, em conformidade com a NBR6150 
(EB744), classe A ou B, a ser fornecido nas dimensões especificadas na 
planilha de preços fornecidos em varas de 3m. Será obrigação do instalador 
a colocação de todas as peças e acessórios necessários à perfeita 
instalação do sistema de infraestrutura tais como: curvas, luvas, conduletes, 
buchas, arruelas, abraçadeiras com distância máxima de 1,5 m de distância 
entre elas, etc, nas dimensões especificadas. 

 
4.35  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CANALETAS, INCLUINDO TODOS OS 

ACESSÓRIOS 
Fornecimento e instalação aparente de metro linear de Canaleta em PVC e 
Sealtubo (duto flexível conjugado em fita de aço zincado com revestimento 
em PVC), nas medidas e quantidades solicitadas, 30x30, 50x50, 
85x35 e 120x35, com fornecimento e instalação de acessórios (cotovelo 
interno/externo, luva, tampa de extremidade, caixa derivação, fita dupla face, 
abraçadeiras com distância máxima de 1,5 m de distância entre elas, luvas, 
curvas, tampa com saída para RJ45, buchas, arruelas e parafusos, caixa de 
sobrepor, tampa cega e demais acessórios), onde existir forro de teto a 
instalação deverá ser sempre que possível no entre forro ou gesso e deverá 
ser feita a sua reparação caso necessário . 

 
4.36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA, INCLUINDO 

TODOS OS ACESSÓRIOS 
Calha perfurada em chapa galvanizada a fogo, bitola 22 (espessura mínima 
da chapa) com tampa aparafusada ou de pressão, acabamento a fogo, 
material pré-zincado a quente. Será da responsabilidade do instalador o 
fornecimento de todos os acessórios necessários à perfeita instalação do 
sistema tais como: curvas, tês, cruzetas, curvas de inversão, cantoneiras ZZ 
suportes, vergalhão, saídas para eletrodutos, saídas para perfilados, etc. A 
sustentação das eletrocalhas se dará através de vergalhões fixados na laje 
através das cantoneiras ZZ colocados de igual modo num afastamento de 
no máximo 1,5m ao longo da extensão da eletrocalha. 
 



4.37  OBRAS CIVIS 
Consiste de todo o serviço relacionado com obras civis necessárias à plena 
execução da rede de cabeamento estruturado tais como: Escavação de 
valas em solo normal, cimentado, asfalto, paralelepípedo, concreto armado 
para lançamento de dutos subterrâneos (infraestrutura entre prédios), 
envelopamento, reaterro da mesma e recomposição de calçadas, 
paralelepípedo e concreto armado. 

 
4.38  CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA 40 x 40 CM e 60 x 60 CM 

Material, tampa ferro fundido cinzento, pintura com tinta anticorrosiva preta, 
deve ser protegido contra golpes ou quedas, identificação do fabricante, 
gravada em alto relevo na parte inferior da tampa. Construção de caixa em 
alvenaria, acabamentos necessários na medidas 40 x 40 cm e 60 x 60 cm. 

 
4.39   FURO EM LAJE DE CONCRETO E PAREDE DE ALVENARIA 

Furo em laje de concreto ou parede de alvenaria para passagem de 
infraestrutura para rede de cabeamento estruturado e rede de fibra óptica 
com acabamento. 

 
4.40 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DISTRIBUIDOR GERAL (DG) PARA 

TELEFONIA 
Caixas de chapa metálica provida de 1(uma) porta com dobradiças, 
fechaduras padronizadas e fundo de madeira à prova d'água com espessura 
de 16 ou 19mm, medindo 40 x 40 cm e 60 x 60 cm e 100 x 100 cm, de 
embutir. 

 
4.41  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 

INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS 
Poste de concreto duplo T medindo 12,0 m de altura por 600 kgf, com 
ferragens para sustentação de cabos ópticos, e quando necessário cabos 
para estabilização do poste. 

 
4.42  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO SUBIDA LATERAL 

Duto de subida lateral pesado composto de ferro galvanizado a fogo 
medindo 75 mm ou 100 mm. 

 
4.43  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PADRÃO 19" 

Rack de Fechado 19" de 3U, 5U  por 450 mm de profundidade mínima; porta 
frontal, quadro frontal e traseiro em chapa de aço #14 (1,9mm); travessas 
laterais superior e inferior em chapa #14 (1,9mm) parafusadas; identificação 
das Us laterais removíveis em chapa #18 (1,2mm) perfuradas; deve ser 
fornecido na cor preta ou cinza 

 
4.44 INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO DE USO INTERNO DE até 20 

PARES.CAT.3 
Instalação de cabo (passagem de cabo) telefônico constituído por 
condutores de cobre eletrolítico, maciço e estanhado, isolação em 
termoplástico reunidos em pares e núcleo recoberto por uma camada de 



material termoplástico (PVC) retardante a chama.  Com as devidas 
conectorizações nas extremidades. Diâmetro do condutor 50 mm. Números 
máximo de pares: 20. 

 

5 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1 Os serviços contratados serão executados no estado do Rio de Janeiro, nas 
Unidades localizadas nas cidades de Rio de Janeiro (Bairros Maracanã e 
Maria da Graça), Itaguaí, Nova Iguaçu, Angra dos Reis, Nova Friburgo, 
Petrópolis e Valença. O horário de funcionamento é das 8h às 18h de 
segunda à sexta-feira. Os serviços poderão ser executados em outros dias e 
horários mediante autorização e acompanhamento da Fiscalização da 
CONTRATANTE. 

5.1.1 Todo deslocamento para prestação dos serviços solicitados, em 
qualquer que seja a Unidade do CEFET/RJ, todos os custos 
(despesas com veículo, motorista, combustível, etc.) correrão 
por conta da contratada. 

UNIDADE SOLICITANTE ENDEREÇO 

CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ 

Av. Maracanã, 229 - Maracanã  
Rio de Janeiro – RJ. 
Contato: LUIZ FERNANDO (CASTELO) 
Telefone: (21) 2566-3073 

CEFET/RJ - UNED ITAGUAÍ 

Rodovia Mário Covas, lote J2, quadra J -  
Distrito Industrial de Itaguaí 
Itaguaí – RJ 
Contato: FERNANDO ou ALLAN  
Telefone: (21) 2688-1847 

CEFET/RJ - UNED ANGRA DOS REIS 

Rua do Areal, 522, Lote 6 , quadra G - Pq. 
Mambucaba 
Angra dos Reis – RJ. 
Contato: ATILA ou FABIO 
Telefone: (24) 3362-3526 

CEFET/RJ - UNED PETROPOLIS 
Rua do Imperador, 971- Centro 
Petrópolis – RJ  
Contato: ROBSON OU ROMULO 
Telefone: (24) 2242-5716 

CEFET/RJ - UNED VALENÇA 

Rua Voluntários da Pátria, 30 - Bairro Belo 
Horizonte  
Valença – RJ. 
Contato: CARLOS NAVES OU ALMIR 
Telefone: (24) 2452-1932 

CEFET/RJ - UNED NOVA FRIBURGO 

Av. Governador Roberto Silveira, 1.900 - 
Prado 
Nova Friburgo – RJ  
Contato: JOSIEL OU JOÃO VICTOR 
Telefone: (22) 2522-3802 / (22) 2527-1727 



 

CEFET/RJ - UNED MARIA DA GRAÇA 
Rua Miguel Ângelo, 96 - Maria da Graça 
Rio de Janeiro – RJ  
Contato: CASTELO 
Tel.: (21) 2566-3073 ou (21) 99326-2518 

CEFET/RJ - UNED NOVA IGUAÇU 

Estrada de Adrianópolis, 1.317 - Santa 
Rita 
Nova Iguaçu – RJ  
Contato: ROBERTO OU WILSON/ 
DALTON WILLIAN 
Tel.: (21) 2886-8929 ou (21)2886-8930 

 
6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a 
seguir estabelecidos: 
6.1.1 A CONTRATADA deverá estimar a quantidade e a qualificação da 

mão de obra destinada para a execução dos serviços, objetivando o 
cumprimento dos prazos e a qualidade da execução. 

6.1.2 Os serviços serão avaliados conforme as especificações técnicas 
definidas no termo de referência e normas técnicas correspondentes.  

7 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

7.1 Os serviços deverão ser executados na forma de fracionada, sempre 
atendendo as especificações técnicas definidas no item 4 e todos seus 
subitens, e conforme abaixo descrito. 

7.2 A execução dos serviços será iniciada mediante assinatura do instrumento 
de contrato na forma que segue: 

7.2.1 A Solicitação de Serviço será emitida pela CONTRATANTE 
através de telefone ou e-mail. 

7.2.2 A CONTRATADA, no prazo máximo de vinte e quatro horas 
(24h), enviará um preposto ao local onde será executado o 
serviço para avaliação e levantamento das necessidades. 

7.2.3 Após visita do preposto da CONTRATADA a CONTRATANTE 
deverá emitir Ordem de Execução autorizando a realização do 
serviço solicitado. 

7.2.4 A CONTRATADA deverá informar a relação de funcionários 
destinados à execução dos serviços. 

7.2.5 Os serviços deverão ser executados nas quantidades 
solicitadas, obedecendo aos prazos de execução estabelecidos 
para cada item contratado. 

7.2.6 A CONTRATADA deverá apresentar um formulário de Ordem 
de Serviço com a descrição e quantidade dos serviços 
executados, que deverá ser assinado por seu preposto 
responsável pela execução. 



7.2.7 O serviço somente será considerado EFETIVAMENTE 
REALIZADO após a aprovação do responsável pela 
fiscalização do Contrato. 

7.2.8 Mensalmente deve ser apresentado Relatório de Medição, com 
a descrição e quantidade dos serviços executados durante o 
mês para aprovação da Fiscalização e posterior emissão da 
nota fiscal da CONTRATADA para pagamento. 

7.2.9 As quantidades previstas e os serviços definidos no presente 
termo de referência são estimativas máximas para um período 
de 12 (doze) meses, e a CONTRATANTE se reserva ao direito 
de adquirir, em cada item, quantitativo que julgar necessário, 
podendo ser parcial, integral ou abster-se de adquirir algum 
item especificado. 

7.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

7.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação 
de penalidades. 

7.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

7.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior 
não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

7.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

8 DA VISTORIA OBRIGATÓRIA 

8.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
deverá realizar vistoria OBRIGATÓRIA na sede do CEFET-RJ (Av. 
Maracanã, nº229), por representar o local de maior grau de dificuldade para 
o correto dimensionamento da proposta, e em mais 2 Unidades a sua 
escolha, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à 
sexta-feira, de 08:00 às 12:00 e de 14 às 17:30. O agendamento deve ser 
efetuado previamente através do telefone (21) 2566-3073.  



8.1.1 Caso seja de interesse do licitante, haverá a possibilidade de vistoria 
em todas as outras instalações do CEFET, nos locais de execução 
dos serviços, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 
telefone dos contatos em cada UnED,  informados no Item 5 deste 
Termo de Referência. Em caso de não conseguir o contato, deve-se 
reportar ao telefone (21) 2566-3073 e falar com o servidor designado 
Luiz Fernando Valentim Goldstein, Setor de Redes no Departamento 
de Tecnologia da Informação (DTINF) do CEFET-RJ. 

8.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação 
do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a 
abertura da sessão pública. 

8.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 
identificado. 

8.4 Embora a vistoria de todas as UnEDs (Unidades de Ensino 
Descentralizadas, fora da sede no Maracanã) não seja obrigatória, a licitante 
não poderá alegar qualquer desconhecimento no indevido dimensionamento 
de sua proposta, cabendo-lhe toda responsabilidade quanto aos valores 
ofertados. 

8.5 O licitante que optar pela não realização da vistoria em alguma das UnEDs, 
vindo a ser vencedor, não poderá alegar em nenhuma hipótese o 
desconhecimento dos locais da realização dos serviços (Item 5) e suas 
peculiaridades, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas 
em consequência do presente certame. 

8.6 Será fornecido um Atestado de Visita e Vistoria que deverá ser apresentado 
obrigatoriamente pelo vencedor do certame (ANEXO V) na fase de 
habilitação. 

8.7 O licitante que não realizar a vistoria técnica na Unidade Maracanã do 
CEFET e mais 2 (duas) UnEDs de livre escolha será desclassificado. 

9 DA CAPACIDADE TÉCNICA 

9.1 A empresa deverá comprovar aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA. 

9.2 Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no 
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado 
para ser executado em prazo inferior, devendo informar a data e o local da 
expedição e declaração do emitente do atestado de que os serviços foram ou 
estão sendo realizados a contento. É imprescindível que o atestado faça 
referência a todos os requisitos enumerados anteriormente, informando, 
sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, 
cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram 
cumpridos os prazos estabelecidos. 



9.3 A empresa deve comprovar, por meio de atestado técnico acervado no 
CREA, experiência em contrato de instalação e/ou manutenção em pelo 
menos 2(dois) clientes com prazo igual ou superior a 1(um) ano. 

9.4 A empresa deve comprovar ter em sua equipe pelo menos 1 (um) 
engenheiro de telecomunicações; ou engenheiro elétrico / eletricista que 
seja habilitado, capacitado ou certificado em telecomunicações, com cursos 
ministrados por instituição de ensino reconhecidas pelo MEC na área 
de  telecomunicações; ou capacitação em telecomunicações por instituições 
de ensino e ou empresas devidamente autorizadas; ou com experiência 
comprovada em projetos de Rede de Dados e telefonia com registro em 
carteira; ou ART expedido pelo CREA;  

9.5 A empresa deve comprovar autorização/credenciamento de um 
fabricante habilitando-a como instaladora de tal tecnologia, habilitando 
a fornecer garantia de todo cabeamento instalado por até 25 (vinte e 
cinco) anos; 

9.6 A empresa deve comprovar, via nota fiscal ou contrato de locação, detenção 
de equipamentos de aferição e certificação de rede de última geração do 
nível de um “FLUKE CERTIFICADOR”, a fim de realizar testes e certificações 
nas redes ópticas e lógicas a serem instaladas e reparadas de acordo com 
este edital, comprovando sua calibragem em validade no ato deste certame, 
podendo o referido equipamento estar em nome do dono da empresa ou seu 
sócio-gerente; 

9.7 A empresa deve comprovar pelo menos 1/3 de seu quadro técnico 
devidamente treinado nas NR10, NR18 e/ou NR 35; 

9.8 A empresa deve comprovar ter em seu quadro técnico profissionais que 
detenham certificação de conectorização; 

9.9 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 ou acervo emitido pelo CREA que comprove 
todos os atestados necessários, endereço atual da contratante e local 
em que foram prestados os serviços. 

9.9.1 Os contratos deverão se referir à construção das infraestruturas nos 
moldes do OBJETO (canaletas, eletrocalhas, eletrodutos, Racks, DIOs  
etc.) 

9.9.2 Os contratos deverão conter explicitamente instalações lógicas de 
cabeamento estruturado (óptico e metálico) e serviços de 
telefonia, a fim de evidenciar a capacidade de executar fielmente todo 
o projeto, fornecendo e instalando todo o material especificado, bem 
como providenciar a infraestrutura recomendada. 



9.9.3 Os contratos devem ser de serviços executados para a instalação e/ou 
manutenção de quantidade igual ou superior a 2.000 pontos lógicos 
de rede e/ou fibra óptica e/ou telefonia, em um único cliente ou de 
forma fracionada, com prazo de execução igual ou inferior a 1(um) ano 
em projetos acervados pelo CREA 

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

10.2 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; 

10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela contratada. 

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 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 os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

11.2 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; 

11.3 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 

11.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

11.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em 
vigor; 



11.6 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI, quando for o caso; 

11.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

11.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

11.9 Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em 
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução 
do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

11.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 
internas da Administração; 

11.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas 
pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

11.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços; 

11.13 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; 

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

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

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

11.17 Com relação à sustentabilidade ambiental e atendendo a INSTRUÇÃO 
NORMATIVA N001, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, solicita-se: 



11.17.1 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 
15448-2; 

11.17.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de 
menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

11.17.3 Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, 
que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento; e que os bens 
não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), 
éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

 

11 DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

12 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
à continuidade do contrato. 

 

13 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos 
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

13.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 
com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 



13.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio 
de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos 
mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, 
quando for o caso. 

13.5 O fiscal ou gestor 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. 

13.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, 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. 

13.7 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. 

13.8 O descumprimento total ou parcial das demais 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 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.9 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV 
(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à 
contratação. 

13.10  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 em corresponsabilidade da Contratante ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

 

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 
nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

14.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 

14.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3 fraudar na execução do contrato; 



14.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5 cometer fraude fiscal; 

14.1.6 não mantiver a proposta. 

14.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

 

Ocorrência  Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não retirar a nota de empenho ou 
recusar-se a assinar o instrumento 

de contrato. 

1. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  

Entregar o objeto/prestar o serviço 
fora do prazo estabelecido. 

 
3. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não fornecido, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Não efetuar a troca do objeto, 
quando notificado. 

4. Impedimento de licitar com CEFET/RJ pelo 
período de 1 (um) ano.  
 
5. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  

Substituir o objeto fora do prazo 
estabelecido. 

6. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não substituído, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste Edital. 

7. Impedimento de licitar com o CEFET/RJ pelo 
período de 1 (ano) ano.  
 
8. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho/valor total estimado 
para o item ou lote.  

Não mantiver a proposta ou 
desistir do lance. 

9. Impedimento de licitar a Administração Pública 
pelo período de 1 (um) ano.  
 
10. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comportar-se de modo inidôneo. 

11. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  



 

Fizer declaração falsa.  

 
13. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  

Apresentar documentação falsa.  

15. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 5 (cinco) anos.  
 
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  
 
17. Comunicar ao Ministério Público Federal.  

Cometer fraude fiscal.  

18. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 5 (cinco) anos.  
 
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho.  
 
20. Comunicar ao Ministério Público Federal.  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 

pregão eletrônico, em que não se 
comine outra penalidade.  

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia e a critério da Administração, poderá 
ser considerada inexecução total ou parcial do 
objeto.  

Inexecução parcial do objeto.  

22. Impedimento de licitar com o CEFET/RJ pelo 
período de 2 (dois) anos.  
 
23. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada.  

Inexecução total.  

24. Impedimento de licitar com a Administração 
Pública pelo período de 2 (dois) anos.  
 
25. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do contrato/nota de empenho.  

 

14.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

14.4 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. 

14.5 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. 

14.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



14.7 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

 

Rio de Janeiro, .......... de ................de ............. 

  

___________________________________________ 

Identificação e assinatura do setor / unidade solicitante  



ANEXO II 
 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 
 EMPRESA: 
 CNPJ: 
 ENDEREÇO: 
 CIDADE/ESTADO: 
 TELEFONE: 
 E-MAIL: 
 
Para fins de Pagamento: 
 
 Banco: __________   Agência:__________   C/Corrente: ________________ 
 
Prazo de validade da proposta:________________ dias. 
 
Prazo de entrega dos bens:_________________ dias a partir do recebimento da Nota 
de Empenho. 
 
Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 
qualquer natureza resultante da aquisição dos bens licitados, considerando os itens a 
serem entregues no CEFET/RJ. 
 
Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico SRP Nº ___/2015. 
 
Item Especificação Unidade Quantidade Marca R$/Unidade R$Total 

1 Descrição do item      
   
 
Preço Total por Extenso: 
 
 
 

Local, _____ de ____________ de 2015. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 

 



ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° ___/2015  
PROPONENTE:_________________________  
ENDEREÇO:___________________________  
CNPJ:_____________________FONE/FAX:(0xx)____________  
 
 
Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº ___/2015, 
instaurado pelo CEFET-RJ, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.  
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões 
pertinentes dos órgãos competentes e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao 
que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro 
de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da 
Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.  
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
 

_______de______________de 2015. 
Nome: 

RG/CPF: 
Cargo: 

 



ANEXO IV 
 

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 
 

 
Razão Social: _____________________________________ 

 CNPJ/MF: _______________ 

  Endereço: __________________________________________ 

  Telefone: _______________ 

  CEP: ____________________ 

  Cidade: __________________________ UF: __________ 

 E-mail: _________________________________________ 

  Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________ 

 
 

Dados do Representante Legal da Empresa: 
 Nome:________________________________________________________ 

 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________ Cidade:________________________ UF:_______ 

  CPF/MF:________________________ Cargo/Função:__________________ 

  Cart. ldent nº:___________________________ Expedido por: ____________ 

  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

Estado civil: _____________________ 
 
 
 

_______________ASSINATURA________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante,  
Cargo / Telefone 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da Unidade Maracanã, à Av. Maracanã, 229 – Maracanã, Rio de Janeiro 

- RJ, local de execução do serviço de implantação de infraestrutura para sistema de 

cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com fornecimento de materiais, 

tomando conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das 

obrigações a serem contraídas.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pelo 

DTINF do CEFET/RJ 
 



ANEXO V - A 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da UnED Petrópolis, à Rua do Imperador, n° 971 - Centro Histórico, 

Petrópolis - RJ, local de execução do serviço de implantação de infraestrutura para 

sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com fornecimento 

de materiais, tomando conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações a serem contraídas.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pela 

UnED Petrópolis do CEFET/RJ 



ANEXO V - B 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da UnED Nova Friburgo, à Av. Governador Roberto Silveira, 1900 – 

Prado, Nova Friburgo - RJ, local de execução do serviço de implantação de 

infraestrutura para sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica 

com fornecimento de materiais, tomando conhecimento de todas as informações e 

condições para o cumprimento das obrigações a serem contraídas.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pela 

UnED Nova Friburgo do CEFET/RJ 



ANEXO V - C 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da UnED Nova Iguaçu, à Estrada de Adrianópolis, nº 1.317 - Santa Rita, 

Nova Iguaçu - RJ, local de execução do serviço de implantação de infraestrutura para 

sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com fornecimento 

de materiais, tomando conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações a serem contraídas.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pela 

UnED Nova Iguaçu do CEFET/RJ 



ANEXO V - D 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da UnED Itaguaí, à Rodovia Mário Covas, Lote J2, Quadra J, Distrito 

Industrial de Itaguaí, Itaguaí - RJ, local de execução do serviço de implantação de 

infraestrutura para sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica 

com fornecimento de materiais, tomando conhecimento de todas as informações e 

condições para o cumprimento das obrigações a serem contraídas. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pela 

UnED Itaguaí do CEFET/RJ 
 

 

 

 



ANEXO V - E 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da UnED Angra dos Reis, à Rua do Areal, 522 – Parque Mambucaba, 

Angra dos Reis - RJ, local de execução do serviço de implantação de infraestrutura para 

sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com fornecimento 

de materiais, tomando conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações a serem contraídas.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pela 

UnED Angra dos Reis do CEFET/RJ 
 
 
 
 

 
 



ANEXO V - F 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da UnED Valença, à Rua Voluntários da Pátria, 30 - Belo Horizonte,  

Valença - RJ, local de execução do serviço de implantação de infraestrutura para 

sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com fornecimento 

de materiais, tomando conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações a serem contraídas.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pela 

UnED Valença do CEFET/RJ 
 

 
 

 

 

 



 

ANEXO V - G 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA CEFET/RJ 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.000820/2014-76 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 
 
 
 
Atestamos para fins de participação no Pregão Eletrônico SRP nº 06/2015 que a 

Empresa_______________________________________________________________, 

por meio do Sr(a). ______________________________________ vistoriou as 

dependências da UnED Maria da Graça, à Rua Miguel Ângelo, nº 96 - Maria da Graça, 

Rio de Janeiro - RJ, local de execução do serviço de implantação de infraestrutura para 

sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com fornecimento 

de materiais, tomando conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações a serem contraídas.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro,          de                        de 2015.       
     
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do servidor responsável pela 

UnED Maria da Graça do CEFET/RJ 



ANEXO VI 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA – CEFET/RJ com sede na Avenida Maracanã, nº 229 - Maracanã RJ, na 
cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, neste ato 
representado pelo Diretor Geral, CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, nomeado 
pela Portaria nº 812, de 22 de junho de 2011, publicada no DOU de 24 de junho de 
2011, inscrito no CPF nº. 664.099.777-00, portador da Carteira de Identidade nº 
04.545.044-02, expedida pelo IFP/RJ, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2015, 
publicada no ...... de ...../...../2015, processo administrativo n.º 23063.000820/2014-76, 
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, no Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014 e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
  

1. DO OBJETO 

1.1  O objeto da presente licitação é o registro de preços para constituição de Ata de 
Registro de preços para contratação futura de empresa especializada para 
prestação do serviço de implantação de infraestrutura para sistema de 
cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com fornecimento 
de materiais, de forma fracionada, para atender às necessidades do Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ, e 
todos as Unidades, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
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:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
 

Marca 
 

 
Modelo 

 
Unidade Quantidade Valor Un. 

Prazo 
garantia ou 

validade 
        
 



3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. A 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. 

4.2. Os 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). 

4.3. Quando 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. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. 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 

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.6. 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. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 



4.9. 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: 

4.9.1. por razão de interesse público; ou 

4.9.2. a pedido do fornecedor.  

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As 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. 

5.2. É 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. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

Rio de Janeiro,  
 

Assinaturas 
 
 
 

 CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, Diretor geral 
 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PREGÃO SRP Nº 
06/2015, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA – CEFET/RJ E A EMPRESA 
.............................................................   

 

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA – CEFET/RJ, com sede na Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - 
Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110, na cidade do Rio de janeiro/RJ, inscrito(a) 
no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, neste ato representado(a) pelo Diretor geral 
CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, nomeado(a) pela Portaria nº 812, de 22 de 
junho de 2011, publicada no DOU de 24 de junho de 2011, inscrito(a) no CPF nº 
664.099.777-00, portador(a) da Carteira de Identidade nº04.545.044-2, doravante 
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 
nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
Pregão SRP nº 06/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa 
especializada para prestação do serviço de implantação de infraestrutura para 
sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia e lógica com 
fornecimento de materiais, de forma fracionada, para atender às necessidades do 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ, e 
todos as Unidades, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital 
do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição. 



1.2. Discriminação do objeto: 

GRUPO 

    
ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ ESPECIF. 

UNIDAD
E DE 

MEDIDA 

QTD. 

TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
 

1      

2      
3      
4      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, prorrogável na 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, desde que haja autorização 
formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 
Administração;  

2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo 
aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 



Nota de Empenho: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. No prazo de 15 (quinze dias) após a assinatura do Termo de Contrato, a 
CONTRATADA prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor estimado 
do contrato ou do item pertinente numa das modalidades de garantia previstas no art. 
31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

7.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração 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; 

7.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência 
contratual. 

7.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de:  

7.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

7.3.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato;  

7.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

7.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 
Econômica Federal, com correção monetária. 

7.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

7.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data em que for notificada. 



7.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses:  

7.7.1. Caso fortuito ou força maior;  

7.7.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações 
contratuais;  

7.7.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou 
fatos praticados pela Contratante;  

7.7.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

7.8. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas 
alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela 
Contratante. 

7.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas neste item. 

7.10. Será considerada extinta a garantia: 

7.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, 
de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

7.10.2. No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a 
Contratante não comunique a ocorrência de sinistros. 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 
previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

8.2. O Contrato será acompanhado e fiscalizado pelos servidores ____________ e 
____________, gestor e substituto de gestor, respectivamente, designados através 
de Portaria específica assinada pelo Diretor Geral, em atendimento ao Artigo 67 da 
Lei 8.666/93. Independente de qualquer aviso, o CEFET/RJ, a seu critério, poderá 
fazer a substituição dos Gestores, sem que haja necessidade de elaboração de 
Termo Aditivo. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 
no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por 
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária do Rio de janeiro - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

 

 

Rio de Janeiro,  ......... de.......................................... de ........... 

 

 

 

______________________________ 

Carlos Henrique Figueiredo Alves 

Diretor-Geral do CEFET/RJ 

 

 

______________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

__________________________________________ CPF: _____________________ 

 

__________________________________________ CPF: _____________________ 

 


