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1.

PREÂMBULO

A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN - torna público que se acha aberto o
processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 005/2014, do tipo menor
preço global nos termos deste Edital, em sessão pública, através do site
www.jundiai.sp.gov.br – link “Compra Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico –
Consultar Pregão Eletrônico – Unidade Compradora: CIJUN, para contratação de
empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de rede de fibra
ótica, conforme descrição técnica contida no Termo de Referência Anexo I, de acordo
com a especificação contida neste Edital e em seus Anexos.
Este pregão será regido pela Lei Federal n.º 10.520/02, pelo Decreto Municipal
n.º 21.263, de 25/06/08, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e pelas
normas contidas no presente Edital, bem como pelo Decreto n° 21.376/08, pela Lei
Complementar Federal nº 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14 e pela Lei
Federal nº 11.488/07 (art. 34).
1.1

O Pregão será conduzido pela Pregoeira, devidamente designada, e pela

Equipe de Apoio.
1.2

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: até às 10 horas do dia

06/11/2014.
1.3

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 10 horas do dia

06/11/ 2014.
1.4

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: a partir de até 15 (dez) minutos após

a abertura e classificação ou não das propostas
2.

OBJETO

2.1

A presente licitação tem por objeto: Contratação de empresa especializada na

execução de serviços de infraestrutura de rede de fibra ótica, para conectar os órgãos
públicos com a rede de computadores da Prefeitura de Jundiaí, denominada
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INFOVIA, abrangendo o fornecimento de materiais, instalação e certificação de
infraestrutura de fibras, conforme descrição técnica contida no Termo de Referência,
Anexo I, parte integrante do presente Edital.
3.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO

CONVOCATÓRIO
3.1

Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser

realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, em até 3 (três) dias úteis antes da
data fixada para recebimento das propostas.
3.2

Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Pregoeira, por

escrito, através do site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão Eletrônico – Controles
– Questionamentos) ou por meio do e-mail compras@cijun.sp.gov.br, ou ainda, via
fac-símile: (11) 4521-4754.
3.3

Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente

Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, cabendo a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
3.3.1

A impugnação do Edital, devidamente fundamentada, deverá ser

efetuada por meio eletrônico, através do site do “Compra Aberta” (Compras – Pregão
Eletrônico – Controles – Impugnação) ou, por meio de protocolo pessoalmente ou via
sedex na Rua Ângelo Mazzuia, 55 – Jd. Paris – Jundiaí – SP – CEP: 13.209-210 - de
2ª a 6ª feira – das 09 às 17 horas.
3.3.2

Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada

aos interessados através de e-mail.
3.4

Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas

respostas, serão divulgados pela Pregoeira no Portal de Compras por meio do
endereço www.cijun.sp.gov.br.
3.4.1

As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a

este Edital tal como se dele fizessem parte.
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3.5

Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
4.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1

Poderão participar deste certame licitatório todos os interessados do ramo de

atividade pertinente ao objeto do serviço e que preencherem as condições de
credenciamento constantes deste Edital, observando-se as devidas ressalvas às
Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei
Complementar 147/14.
4.2

Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

4.2.1

Sejam estrangeiras e não funcionem no país.

4.2.2

Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação

judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação.
4.2.3

Estiverem suspensas para licitar e contratar junto a qualquer órgão ou

entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal,
sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei Federal n.º
8.666/93.
4.2.4 Estiverem impedidas de participar em licitação, nos termos do art. 7º, da Lei
10.520/2002.
4.2.5

Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor,

empregado ou ocupante de cargo comissionado da Companhia de Informática de
Jundiaí – CIJUN.
4.2.6

Estejam constituídas sob a forma de consórcio.

4.2.7

Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou

jurídicas.
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4.3

É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um

licitante na presente licitação.
4.4

Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências

deste Edital.
4.5

A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e

apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
4.6

Os documentos, apresentados para a habilitação, deverão estar em nome da

licitante e com mesmo número de CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
4.7

A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas

neste Edital.
5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1

Serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico, a

autoridade competente do órgão promotor da licitação, a Pregoeira, os membros da
equipe de apoio e os licitantes que participam do Pregão eletrônico.
5.2

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se

pelo site www.jundiai.sp.gov.br (acessar o “Compra Aberta” e o “Cadastro on line”),
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do Pregão, preenchendo os dados
solicitados e aguardando a validação por parte do setor de Cadastro da Prefeitura do
Município de Jundiaí – PMJ.
5.3

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de

senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
5.4

A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer Pregão

eletrônico, para o qual o interessado esteja credenciado com igual objeto, salvo
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quando canceladas por solicitação do credenciado ou em virtude de seu
descredenciamento pelo órgão promotor da licitação.
5.5

A perda da senha, a quebra de sigilo ou o desligamento de qualquer pessoa

da empresa que possuía a senha de participação, deverá ser comunicado
imediatamente, pela licitante ao provedor do sistema, para o bloqueio de acesso.
5.6

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação qualquer
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
5.7

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade

legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para a realização das transações inerentes ao Pregão eletrônico.
5.8

A 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.
5.9

Incumbir-se-á, ainda, a licitante, de 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 pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão.
5.10

As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) interessadas

em participar da presente licitação e que quiserem se utilizar dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/06 (arts. 42 a 45), deverão promover a identificação da
condição de beneficiária, no momento do envio da proposta eletrônica.
5.11

A identificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) se dará ao selecionar o Pregão desejado, declarando que a empresa é optante
dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e não apresenta as restrições do § 4º
do art. 3º da mesma Lei.
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5.12

A ausência de identificação da empresa como ME ou EPP, no momento da

apresentação da proposta, impedirá o gozo dos benefícios da Lei Complementar nº
123/06. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por
seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
5.13

Informações complementares a respeito do cadastro de fornecedores no

sistema Compra Aberta, poderão ser obtidas através do telefone (11) 4589-8633.
6.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1

A

licitante

deverá

encaminhar

a

proposta

por

meio

do

site

www.jundiai.sp.gov.br. (acessar o “Compra Aberta” – Compras – Pregão Eletrônico –
Consulta Pregão Eletrônico) quando deverá ser selecionado o Pregão desejado e
informado o valor de acordo com especificado no Anexo II.
6.2

Com o preenchimento da proposta em formulário eletrônico e com a

manifestação em campo próprio do sistema, fica demonstrado que a licitante tem
pleno conhecimento das exigências editalícias e confirmada sua plena concordância
com as regras impostas para participação no certame. Fica também presumido o
atendimento às exigências de habilitação e das demais condições da proposta
comercial, impostas nos termos deste Edital.
6.3

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados

da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
6.3.1

Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a

proposta anteriormente encaminhada, sendo que somente será aceita a última
proposta encaminhada.
6.4

As propostas deverão apresentar o valor global, sendo vedada imposição de

condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.
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6.4.1

O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade

exigida na proposta, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
6.5

Os preços apresentados deverão ser fixos e irreajustáveis, e neles deverão

estar computados todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas,
taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre
o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da contratada.
6.6

Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente

nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
6.7

As demais condições comerciais da proposta, como descrição do objeto,

quantidade, unidade de fornecimento, local de entrega, prazo de entrega e garantia
mínima, quando estabelecidas no Anexo I que integra o presente Edital, serão
tacitamente aceitas pela licitante, no ato de envio de sua proposta comercial.
6.8

A licitante declarada vencedora deverá enviar, juntamente com os documentos

de habilitação, a proposta comercial, conforme modelo Anexo II e a planilha de preços
detalhada, conforme modelo Anexo 2 do Termo de Referência, adequada aos valores
finais ofertados durante a sessão do pregão.
7.

DA HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação nesta licitação, será exigida da(s) licitante(s) que ofertaram
o(s) menor(es) preço(s) a apresentação dos seguintes documentos:
7.1

REGULARIDADE JURÍDICA:

7.1.1

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário

individual;
7.1.2

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
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7.1.3

Inscrição

do

Ato

Constitutivo,

no

caso

de

sociedades

civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercício;
7.1.4

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.
7.2
7.2.1

REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E TRABALHISTA:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda - CNPJ;
7.2.2

Prova da regularidade para com a Fazenda Federal por meio da

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
7.2.3

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da

apresentação de certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s),
relativa(s), expedida(s) pela Secretaria do Estado da Fazenda.
7.2.4

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da

apresentação de certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s),
relativa(s) aos tributos mobiliários, expedida(s) pela Secretaria do Município
correspondente ao domicílio ou sede da licitante.
7.2.5

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal,

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta licitação.
7.2.6

Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), comprovada por meio do Certificado de Regularidade de Situação.
7.2.7

Prova de situação regular perante a Seguridade Social (INSS),

comprovada por meio da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de
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negativa, relativa às contribuições previdenciárias e as de terceiros, emitida pela
Secretaria da Receita Federal;
7.2.8

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
7.2.9

A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
7.2.10

Por força da Portaria nº 358/14 do Ministério da Fazenda, as empresas

que emitirem à partir de 20 de outubro de 2014 a certidão conjunta como prova de
regularidade fiscal para todos os Tributos Federais, poderão apresentá-la em
substituição às certidões dos itens 7.2.2 e 7.2.7 deste edital.
7.3

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.3.1

Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida com
antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação dos
documentos;
7.3.1.1.

Para as licitantes sediadas em locais em que a verificação é

centralizada, será aceita uma única certidão;
7.3.2

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, nos termos do art. 31,

I, da Lei 8.666/93, mediante a apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento
do livro diário com registro na Junta Comercial, Balanço Patrimonial e Demonstração
de Resultados.
7.3.3

As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital

(ECD), com a utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão
apresentar, em documentos impressos extraídos do livro digital, o Balanço
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Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de abertura e Encerramento
do livro digital.
7.3.4

Para fins de comprovação da boa situação financeira, a LICITANTE

deverá apresentar resultado igual ou maior do que 1,0 (um), no Índice de Liquidez
Geral (ILG), nos Índices de Liquidez Corrente (ILC) e no Índice de Solvência Geral
(ISG), que serão calculados através das fórmulas apresentadas abaixo, as quais
deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, assinado por
Contador, ou profissional equivalente devidamente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e juntado ao Balanço:

7.4
7.4.1

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A empresa participante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um), atestado de

capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
em seu nome, devidamente acervado(s) pelo CREA, comprovando que a licitante
tenha realizado serviços com características semelhantes ao objeto do Termo de
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Referência, ANEXO I, com quantitativo mínimo de 50% das parcelas de maior
relevância indicadas no ANEXO IV.
7.4.2

Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia – CREA da jurisdição da empresa, comprovando atividade
relacionada com o objeto, no qual conste como Responsável Técnico 01 (um)
engenheiro.
7.4.3

Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs) emitida(s) pelo CREA, em nome do

responsável técnico integrante do seu quadro de pessoal, comprovando que o
referido profissional realizou serviços de características semelhantes às descritas
neste Edital e seus Anexos.
7.4.3.1. A comprovação de que o Responsável Técnico pertence ao quadro
de pessoal da licitante deverá ser feita mediante apresentação do contrato
social (se sócio), CTPS e ficha de registro de funcionário, ou mediante
Contrato de Prestação de Serviços;
7.4.4

DA VISITA TÉCNICA:
7.4.4.1. Para participação no presente certame, as empresas deverão realizar
visita técnica, que será divida em 2 etapas:
a)

Na primeira etapa da visita, as empresas deverão realizá-la no trajeto do

anel principal, sem acesso interno aos POPs, sendo, para esta visita,
dispensável o acompanhamento de um técnico da CIJUN, e poderá ser
realizada a qualquer momento pela empresa, já que este trajeto não
contempla nenhuma área restrita ou de acesso monitorado.

a.1. A empresa deverá apresentar, com os documentos de
habilitação, Declaração de que vistoriou os locais externos indicados
e que tomou conhecimento das condições locais para cumprimento
do objeto da presente licitação, conforme modelo contido no Anexo
III do Edital.
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b)

Na segunda etapa, a visita será acompanhada por um técnico ou equipe

designada pela CIJUN, sendo que a empresa licitante deverá proporcionar sua
locomoção aos locais de visita. O agendamento será realizado através do email st_infraestrutura@cijun.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4589-8955 A/C de
Alexandre Forti.

b.1. No término desta visita será emitido COMPROVANTE que atesta
ter a licitante vistoriado os locais internos, devendo esse também ser
apresentado para sua habilitação;

7.5

DECLARAÇÕES:

7.5.1

Declaração da licitante, sob as penas da lei, no sentido de que se obriga a

manter, durante todo o período da contratação, objeto desta licitação, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para participação neste certame, e de que mantém
íntegra a sua idoneidade perante os órgãos das Administrações Públicas Federal,
Estadual e Municipal. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
7.5.2

Declaração da licitante, sob as penas da Lei, nos termos do modelo

indicado através do Decreto Federal nº 4.358/02 e reproduzido no Anexo III deste
Edital, para fins de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93,
de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Caso a licitante empregue menor,
a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá declarar também, tal
situação.
7.5.3

Declaração da licitante, sob as penas da lei, devidamente assinada pelo

responsável legal da empresa, demonstrando que se constitui em ME ou EPP, nos
termos da Lei Complementar nº. 123/06 e art. 34 da Lei Federal nº 11.488/07, e que
não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas
no art. 3º, § 4º. da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso
perca essa qualificação. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
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7.5.3.1

A declaração referente ao item 7.5.3 se aplica somente às microempresas e
empresas de pequeno porte, que desejarem fazer uso dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/06.

7.5.4

Declaração da licitante assegurando ter conhecimento de todas as

informações e das condições locais para cumprimento do objeto da licitação de
acordo com o descritivo do Termo de Referência e visita técnica externa nos Termos
do item 7.4.4.1 e o subitem “a.1”, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
7.5.5

A licitante que possuir e quiser fazer uso do Certificado de Registro

Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura do Município de Jundiaí, deverá apresentar
os seguintes documentos:
7.5.5.1

Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura do Município de Jundiaí,

pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, no limite de sua validade
na data prevista para abertura.

7.5.5.2

Além da data de validade no Certificado de Registro Cadastral, a licitante

deverá observar se as certidões discriminadas no corpo do próprio Certificado se
encontram dentro do seu prazo de vigência quando da entrega dos documentos para
habilitação.
7.5.5.3

Se Vigentes, deverão estar discriminadas no próprio certificado para

conferência. As certidões a que se refere esta cláusula são: prova de regularidade
para com as Fazendas Federal (RFN/PGFN), Estadual e Municipal (Mobiliário),
Justiça do Trabalho, FGTS, INSS, e Falência.

7.5.5.4

Na

hipótese

de

haver(em)

certidão(ões)

apresentada(s)

para

o

cadastramento da empresa que esteja(m) com seu prazo de validade expirado
quando da entrega dos documentos para habilitação, caberá à licitante providenciar a
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devida atualização dessa(s) certidão(ões) e anexá-las aos documentos para
habilitação.
7.5.5.5

A empresa não será considerada como “cadastrada” para o fim da presente

licitação, se a(s) certidão(ões) estiver(em) vencida(s) e não atualizada(s).
7.5.5.6

Fica facultada à Pregoeira a verificação da validade da(s) certidão (ões),

caso haja necessidade, por meio de consulta ao processo que cuidou do
cadastramento.
7.5.5.7

Além do Certificado de Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL

DE JUNDIAÍ, as empresas cadastradas deverão apresentar:
a)

7.2.8. CNDT

b)

7.3 Qualificação Econômico - financeira

c)

7.4. Qualificação Técnica

d)

7.5. Declarações

7.5.5.8

As empresas nas condições de ME e EPP deverão apresentar toda a

documentação exigida para a participação neste certame, inclusive a documentação
pertinente à situação fiscal e dos encargos previdenciários (item 7.2.), mesmo que
estes últimos apresentem alguma restrição.

7.5.5.9

Na hipótese da situação fiscal e dos encargos previdenciários apresentarem

restrições, a licitante ficará na condição de “Habilitada Provisória” no certame,
podendo ser dado prosseguimento aos atos subsequentes da licitação.
7.5.5.10 A

comprovação

da

regularidade

fiscal,

compreendido

também

o

cumprimento de encargos previdenciários, caso a licitante se sagre vencedora,
deverá ser efetuada com o envio da documentação devidamente regular no prazo de
05 (cinco) dias úteis a partir do momento que a empresa for declarada vencedora do
certame, ou seja, a partir do ato de adjudicação a ser publicado na Imprensa Oficial
do Município e no site da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, antes da
homologação, prazos e publicações essas que deverão ser acompanhadas pela
licitante.
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7.5.5.11 Esse prazo para regularização poderá ser prorrogado por uma única vez,
pelo mesmo período, a critério da CIJUN, mediante solicitação da empresa.
7.5.5.12 A não regularização dentro do prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
ficando facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.

7.5.6

Condições gerais relativas à apresentação dos documentos:

7.5.6.1

Todo e qualquer documento apresentado na licitação deverá ser exibido em

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

7.5.6.2

Serão aceitas certidões nos limites de sua validade. Quando não

especificada qualquer validade na certidão, estas deverão ter sido expedidas num
prazo não superior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos
documentos.
7.5.6.3

A simples participação no certame, com a apresentação dos documentos

exigidos nos termos deste Edital para fins de habilitação, implica em declaração
implícita, sob as penas da Lei, de que seus atos constitutivos informados estão
devidamente atualizados, referindo-se eventual alteração contratual apresentada, à
última realizada.
8.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1.

Após a abertura eletrônica das propostas, no horário previsto neste Edital, a

Pregoeira iniciará a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços recebidas, sem a identificação das proponentes.
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8.2.

Será verificado o atendimento a todas as especificações e condições

estabelecidas neste Edital, podendo a Pregoeira desclassificar a proposta uma vez
verificada irregularidades.
8.3.

A licitante com proposta desclassificada poderá solicitar a reconsideração da

decisão, saneando falhas formais relativas à proposta, desde que não altere o preço e
a marca.
8.3.1. Essa ação deverá ser justificada em até 10 minutos, após o horário definido
para “abertura das propostas comerciais”.
8.3.2. Se aceita a justificativa, a Pregoeira reconsiderará a decisão, classificando a
proposta.
8.4.

DOS LANCES:

8.4.1. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, através do
sistema eletrônico, e convidará as licitantes classificadas a apresentarem lances, pelo
mesmo sistema, observado o horário fixado e as regras de aceitação.
8.4.2. Durante a sessão pública, as licitantes deverão acompanhar, em tempo real,
todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, conhecer valor e horário do
menor lance registrado e apresentado pelas demais licitantes, não sendo identificada
a detentora do lance. O pregoeiro também informará no “chat” a duração da etapa de
lances, bem como o acréscimo de minuto(s) que será parametrizado na etapa de
“fechamento de lances”.
8.4.3. Após o inicio da sessão de lances, a comunicação entre Pregoeiro e licitante
deverá se dar somente pelo “Chat”.
8.4.4. É vedado às licitantes, estabelecer comunicações entre si através do “chat” do
sistema, em qualquer fase da licitação.
8.4.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e decrescentes, observado o
horário fixado e as regras estabelecidas no Edital, sendo que serão aceitos os lances
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cujos valores sejam inferiores ao último lance vencedor que tenha sido anteriormente
registrado no sistema, bem como lances menores que o do própria licitante, podendo
ser desclassificados pelo Pregoeiro os lances considerados inexequíveis.
8.4.6. Durante a sessão de lances, ocorrendo o envio simultâneo de lances de igual
valor, ficará registrado, para fins de classificação, aquele que foi recebido em primeiro
lugar pelo sistema eletrônico.
8.4.7. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do
lance, tanto pelos licitantes, quanto pela CIJUN.
8.4.8. A etapa de lances da sessão pública, prevista neste Edital, será encerrada
mediante aviso de “fechamento iminente dos lances”, emitido pelo sistema eletrônico
aos licitantes.
8.4.9. Iniciada a fase de “fechamento dos lances”, o sistema enviará aviso da
prorrogação do prazo de lances, pelo(s) minuto(s) pré-definido(s) pelo pregoeiro no
“Chat”.
8.4.10.

Na sequência, a duração da etapa de lances será prorrogada

automaticamente pelo sistema (pelo(s) mesmo(s) minuto(s)), visando à continuidade
da disputa, quando houver lance admissível ofertado no(s) minuto(s) pré-definido(s)
pelo pregoeiro, de que trata o subitem anterior, ou nos sucessivos períodos de
prorrogação automática.
8.4.11.
houver

O sistema encerrará automaticamente a recepção de lances se não
oferta

no(s) minuto(s) pré-definido(s)

pelo

pregoeiro,

inclusive

nas

prorrogações automáticas.
8.4.12.

Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro

se responsabilizará pelo aviso de encerramento às licitantes, após o que ele definirá
qualquer prazo, no limite máximo de até trinta minutos, findo o qual será encerrada a
recepção de lances.
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8.4.13.

A etapa de Negociação/Aceitabilidade será realizada para todos os

regimes jurídicos.
8.4.14.

Em havendo a participação de licitantes enquadrados como “ME” e/ou

“EPP”, após o término da sessão de lances, o sistema possibilitará o seguinte:
8.4.14.1.

A ME ou EPP em situação de empate com empresa de condição jurídica

diversa, assim considerada a detentora de proposta que apresente valor de até 5%
(cinco por cento) acima da proposta mais bem classificada, poderá reduzir seus
preços em valor inferior àquela apresentada em primeiro lugar, na ordem de
classificação, ocasião em que será declarada vencedora do item, restando apenas a
demonstração dos requisitos de habilitação nos termos deste edital para posterior
adjudicação.
8.4.14.2.

Para tanto, encerrada a etapa de lances, o sistema abrirá campo em

todos os itens simultaneamente ou não, a critério da Pregoeira, durante 5 minutos,
para que a ME ou EPP, empatada nos termos acima e na ordem de classificação,
possa apresentar nova proposta com valor inferior ao oferecido pela primeira
colocada em cada item, sob pena de preclusão.
8.4.14.3.

A redução na condição de empate será possível apenas dentro do

período dos 5 (cinco) minutos, após encerrada a sessão de lances, e para todos os
itens que estejam na condição de empate - variação de até 5% (cinco por cento).
8.4.14.4.

Se a primeira empatada não reduzir os preços nesse período de 5

(cinco) minutos, o sistema abrirá automaticamente mais 5 minutos para que a
segunda classificada empatada também reduza os valores dos itens, e assim
sucessivamente, até que existam ME ou EPP na condição de “empatadas” em cada
item ou alguma delas concorde com a redução do valor.
8.4.14.5.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP

que se encontrarem como “empatadas”, o sistema realizará sorteio automático entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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8.4.15.

Os critérios para o desempate nos termos da Lei Complementar nº

123/06 somente serão aplicados quando o melhor lance já não tiver sido apresentado
por uma ME ou EPP.
8.4.16.

Na hipótese de não contratação nos termos do item anterior, será aceito

o menor preço em favor da proposta originariamente vencedora do certame, após
negociação, a critério da Pregoeira, obedecidos os parâmetros legais.
8.4.17.

Para a utilização dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 a

licitante interessada deverá manter-se conectada durante toda a sessão pública de
realização do pregão, observando as orientações dadas pela Pregoeira e pelo
sistema e as condições deste edital, respeitando os prazos estabelecidos, ficando
como único responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da
inobservância dessas orientações.
8.4.18.

Cabe a 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 qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.
8.5.

DO JULGAMENTO

8.5.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e
demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada
no sistema eletrônico, momento em que os participantes serão identificados e será
aberta a fase de Negociação/Aceitabilidade.
8.5.2. Encerrada a fase de recebimento de Lances e a de Negociação/Aceitabilidade,
a Pregoeira poderá solicitar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor, com vistas à obtenção de melhor preço, bem
como decidir sobre a aceitação de sua proposta.
8.5.3. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
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8.5.4. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos
os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação.
8.5.5. O julgamento será feito levando-se em conta o Menor Preço Global
OFERTADO.
8.5.6. É prerrogativa da Pregoeira, depois de analisadas as limitações do mercado, e
outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a preços, optar pela repetição da
licitação, ou, ainda, pela suspensão do Pregão ou sua revogação.
8.5.7. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que
não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente
inexequíveis.
8.5.7.1.

Considerar-se-ão como manifestamente inexequíveis os preços

que não tiverem sua viabilidade demonstrada depois de realizada diligência, a
critério da Pregoeira, nos termos dos itens 8.5.7.2 e 8.5.7.3.
8.5.7.2.

Caso a pregoeira entenda que o preço é inexequível, deverá

estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu
preço.
8.5.7.3.

Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão

admitidos:
a)

Planilha de custos elaborada pela licitante;

b)

Documento que comprove contratação em andamento com preços

semelhantes;
8.5.8. Verificada a inexequibilidade do preço, a pregoeira poderá convocar os
licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação,
para apresentação da documentação e proposta comercial.
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8.5.9. Aceita a oferta de menor preço global, o sistema identificará a licitante detentor
da melhor oferta que deverá comprovar de imediato sua habilitação, mediante
encaminhamento em até 02 (duas) horas após a suspensão da sessão, de cópia da
documentação discriminada no item de habilitação e da proposta comercial atualizada
com os valores obtidos no pregão, através de fac-símile (11) 4521-4754 ou e-mail
compras@cijun.sp.gov.br (máximo de 4mb por e-mail enviado).

8.5.10.

Caso a licitante vencedora não envie os documentos via fac-símile ou e-

mail no prazo indicado no item 8.5.9, ou envie documentação de forma parcial, a
mesma será considerada inabilitada.
8.5.11.

A licitante vencedora deverá encaminhar a documentação de habilitação

original, ou cópia autenticada juntamente com a planilha de preços constantes do
Anexo 2 do Termo de Referência, pessoalmente ou postada via Sedex, dentro de
envelope fechado e indevassável, para que o recebimento seja no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis, no endereço Rua Ângelo Mazzuia, nº 55 – Jardim Paris - Jundiaí-SP
– CEP 13209-210 - CIJUN, identificando o envelope por meio do número do Pregão e
o nome da Pregoeira.
8.5.12.

Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se a licitante não

atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem
de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital.
9.

DOS RECURSOS

9.1.

Declarado habilitado o vencedor, os licitantes poderão em até 24 (vinte e

quatro) horas manifestar motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio a
intenção de recorrer, argumentando sucintamente os motivos, para a apreciação da
Pregoeira.
9.2.

A pregoeira negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem

motivação ou fora do prazo estabelecido.
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9.2.1.

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos

licitantes importará decadência do direito de recurso.
9.2.2.

Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para

apresentação de suas razões,
9.2.3.

Após a apresentação das razões de recurso, os demais licitantes serão

notificados para a apresentação das contrarrazões no prazo de 3 (três) dias
úteis, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
9.3.

As

razões

de

recurso

e

as

contrarrazões

deverão

ser

anexados

eletronicamente através do site www.jundiai.sp.gov.br. (acessar o “Compra Aberta” –
Compras – Pregão Eletrônico – Consulta Pregão Eletrônico)
9.4.

Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados a pregoeira,

que poderá:
9.4.1.

Motivadamente, reconsiderar a decisão;

9.4.2.

Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a

autoridade competente.
9.5.

Não serão considerados os recursos quando não forem apresentadas as

razões ou estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.
9.6.

Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente
protelatórios ou quando a pregoeira reconsiderar sua decisão.
9.7.

Na hipótese de haver eventuais recursos, decididos esses e constatada a

regularidade dos atos procedimentais, a Pregoeira ou a autoridade competente,
conforme o caso, fará a adjudicação do objeto da licitação a licitante vencedor,
mediante publicação desse ato de adjudicação junto à Imprensa Oficial do Município.
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9.7.1.

O resultado de eventuais recursos será divulgado mediante disposição

no site do “Compra Aberta” ou comunicado a todas as licitantes via e-mail, facsímile ou mediante publicação na Imprensa Oficial do Município.
10.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação a licitante vencedor, quando
inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação
do resultado pela autoridade competente.
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos
atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto a licitante
vencedora e homologará o procedimento licitatório.
10.3. A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial
do Município de Jundiaí.
11.

DA CONTRATAÇÃO

11.1. Após a homologação da presente licitação, as empresas serão convocadas
para assinar o Contrato, cuja minuta integra o presente Edital, no prazo de 02 (dois)
dias úteis.

11.2. Caso a empresa não proceda à assinatura imotivadamente no prazo previsto, a
mesma decairá do direito à contratação, além de se sujeitar à pena de multa.
11.3. Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame
deverá apresentar:
a)

Relação explícita e declaração formal da sua disponibilidade de

equipamentos, ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, bem
como pessoal técnico especializado para realização dos serviços que são objeto
deste Edital.
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b)

Declaração de que possui aparelhamento técnico adequado para a

execução do objeto, discriminando as suas instalações, apresentando a relação
do pessoal técnico especializado incumbido da execução do serviço, com a
indicação da qualificação profissional dos principais membros da equipe técnica.
c)

DECLARAÇÃO expressa de que possui certificador óptico OTDR,

equipado com kit para fibras mono modo.
d)

Em virtude do serviço poder ocorrer em postes com transformadores e

trabalho em altura, entre outros, 2 (dois) membros da equipe técnica da licitante
deverão possuir o Certificado NR-10 e Certificado de Trabalho em Altura NR35. Em ambos os casos, a licitante deverá apresentar cópia autenticada dos
certificados.
12.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

12.1. A empresa obriga-se a executar o objeto descrito no ANEXO I do Edital do
Pregão Eletrônico nº. 005/2014, no endereço, prazo e condições nele indicado.

12.2. Os serviços serão executados em uma única empreitada, nos termos do
ANEXO I.

12.3. O recebimento do objeto, pela CIJUN, dar-se-á por meio dos seguintes
procedimentos:
a.

provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do

objeto com as especificações contidas no Anexo I, e, encontrada alguma
irregularidade, será fixado prazo para correção pela empresa;
b.

definitivamente, após 15 dias, mediante a verificação do atendimento às

especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação.

12.4. Caso o objeto desta licitação seja entregue em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela CIJUN, a empresa obriga-se a reparar a falha e/ou, se houver
necessidade, providenciar sua substituição em prazo convencionado entre as partes,
sem quaisquer ônus para a CIJUN, independente da aplicação das sanções cabíveis.
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12.5. O objeto entregue deverá estar acompanhado de Nota Fiscal - 02 (duas) vias
ou DANFE no caso de Nota Fiscal Eletrônica.

12.6. No ato da entrega, em se tratando de produto importado, deverá ser juntada
cópia autenticada em cartório da 4ª via da Declaração de Importação - D.I. ou cópia
autenticada em cartório de Comprovante de Importação - C.I., emitidos pela Receita
Federal, ou outro documento equivalente que comprove que a importação foi efetuada
dentro das exigências legais.
13.

PAGAMENTO

13.1. O pagamento dos serviços realizados ocorrerá em 4 etapas, após o recebimento
e

aceite

dos mesmos, mediante

apresentação

de

Nota Fiscal e

Fatura

correspondente, acompanhada das certidões de FGTS, INSS e CNDT, devidamente
validada pelo gestor do contrato, comprovando o recebimento.
13.1.1. O primeiro pagamento, será de 10% do valor do contrato a ser realizado em
até 15 dias, após apresentação e devidamente protocolado, o projeto Executivo
atualizado e aprovado pela CPFL, com a devida ART recolhida, conforme item
10.14.2, 10.14.3 e 10.14.4 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
13.1.2. O Segundo pagamento será de 10% do valor do contrato a ser realizado em
até 15 (quinze) dias, após conclusão do trecho, que corresponde ao DGO do Paço
Municipal (CIJUN) com o DGO do POP UBS Hortolândia, devidamente instalados,
ativados e certificados;
13.1.3. O terceiro pagamento, será de 30% do valor do contrato a ser realizado em
até 15 (quinze) dias, após conclusão do trecho que corresponde ao DGO do POP
UBS Hortolândia com o POP CRAS Novo Horizonte, devidamente instalados,
ativados e certificados;
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13.1.4. O quarto pagamento, será de 50% referente ao valor restante do total do
contrato, será realizado em até 15 (quinze) dias após a CIJUN atestar e validar os
serviços prestados.
13.2. A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será enviado
junto com a fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome da empresa,
informado na sua proposta de preço.
13.3. Os números dos Contrato/Processo e as Parcelas de Pagamento deverão
constar no corpo da nota fiscal, bem como detalhamento dos impostos devidos e o
líquido a receber.
13.4. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada
exclusivamente ao e-mail: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo
arquivo XML. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da DANFE que
deverá ser vistada pelo gestor do contrato, comprovando o recebimento
13.5. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a empresa de entregar no
Apoio Administrativo da CIJUN / Setor Financeiro os demais documentos exigidos em
contrato.
13.6. A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item
anterior, a partir da data de sua reapresentação.
13.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"
em relação ao atraso verificado.
13.8. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por
conta dos recursos próprios da CIJUN;
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das
seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
14.1.1. advertência por escrito;
14.1.2. Multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
14.1.2.1. Pela mora na execução e entrega do presente ajuste, 0,33% (trinta e
três décimos por cento) do valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se
efetive o cumprimento do ajuste.
14.1.2.2. Pela inexecução parcial do contrato: 10% (vinte por cento) do valor
global do contrato.
14.1.2.3. Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global
do contrato.
14.1.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou
defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuamlhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
14.2. Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência da multa
prevista no item 14.1.2, a CIJUN poderá aplicar as demais penalidades previstas no
artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, em decorrência de inadimplência contratual,
notadamente:
14.2.1. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art.
87 da Lei nº 8.666/93.
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14.2.2. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, nos Termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
14.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
14.3.1. não atendimento às especificações técnicas relativas a bens e serviços
prevista em contrato ou instrumento equivalente;
14.3.2. retardamento imotivado de fornecimento de bens, de serviço ou de suas
parcelas;
14.3.3. paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e
prévia comunicação à CIJUN;
14.3.4. entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
14.3.5. alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida; prestação de serviço de baixa qualidade.
14.3.6. Não assinar o contrato.
14.4. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no item 14.2.
14.5. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE.
14.6. As sanções relacionadas nos itens 14.2.1 e 14.2.2 também poderão ser
aplicadas àquele que:
14.6.1. deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
14.6.2. apresentar declaração ou documentação falsa;
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14.6.3. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
14.6.4. não mantiver a proposta;
14.6.5. falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
14.6.6. comportar-se de modo inidôneo;
14.6.7. cometer fraude fiscal.
14.7. Na hipótese da licitante apresentar documento falso ou cometer fraude fiscal,
declarar-se falsamente como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, ou apresentar as demais declarações de maneira falsa, o ocorrido, além
das sanções administrativas mencionadas será comunicado ao Ministério Público.

14.8. O montante da multa poderá, a critério da CIJUN, ser cobrado de imediato ou
compensado com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário, independente de
qualquer notificação, garantida a prévia defesa.
14.9. DO VALOR
O valor de referência, para o objeto do presente certame, é de R$ 1.250.000,00 (hum
milhão duzentos e cinquenta mil reais).
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
15.2. É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.

30

15.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contratado.
15.4. É vedado a licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do
pregão.
15.5. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos
ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
15.6. A pregoeira no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
15.7. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
do objeto deste pregão.
15.8. A contratada se obriga a manter sigilo e não divulgar informações levantadas
relativas aos trabalhos, ou outras informações a que vier a ter acesso em decorrência
da prestação de serviços.
15.9. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que
caiba direito a qualquer indenização.
15.10. O sistema eletrônico utilizará recursos de sigilo e de autenticação que
assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas deste certame,
inclusive com a manutenção do sigilo das propostas apresentadas, até a respectiva
abertura, e sem a identificação dos participantes até que seja declarado o vencedor,
concluída a etapa de lances.
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15.11. Eventuais alterações peculiares de cada licitação serão observadas em
anexos, cujo conteúdo substituirá disposições deste Texto Padrão, no que
conflitarem, prevalecendo para qualquer efeito.
15.12. Todas as referências de tempo no edital de avisos e durante a sessão pública
observarão, obrigatoriamente, o horário do sistema “Compra Aberta”, cujo relógio é
parte integrante da tela do site.
15.13. Na hipótese de queda de energia por parte da CIJUN, ou qualquer outro
evento que impossibilite a exibição da página, também pela CIJUN, não permitindo o
encaminhamento

das

propostas

e/ou

abertura

dessas

propostas

e/ou

o

processamento dos lances, a fase do Pregão que não se processou ficará prorrogada
automaticamente para o 1º dia útil posterior, respeitando o respectivo horário da fase
não realizada.
15.14. A licitante deverá acompanhar as ocorrências do processamento do presente
Pregão, no “Chat”.
15.15. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera
administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí para eventuais ações
judiciais, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Jundiaí, 14 de outubro de 2014.

_______________________________________________
Gilberto Marcus Paulielo de Novaes
Diretor Presidente – CIJUN
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de
infraestrutura de rede de fibra ótica, para conectar os órgãos públicos com a rede de
computadores da Prefeitura de Jundiaí, denominada INFOVIA, abrangendo o
fornecimento de materiais, instalação e certificação de infraestrutura de fibras, nas
condições e forma descritas neste Edital e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Entre os principais fatores que motivam a concepção dessa contratação de
implantação de anel óptico, esta a ampliação da rede INFOVIA Municipal, que atende
aos órgãos municipais, devido aos elevados gastos que o Governo Municipal tem com
serviços de telecomunicações. Com essas contratações de serviços existe uma falta
de padronização e integração entre as redes instaladas e um inadequado grau de
segurança da informação.
Frente a esses desafios, a contratação tem como premissa básica a
disponibilização de uma infraestrutura de comunicação que possibilite:
 comunicação segura entre os diversos órgãos da Administração
Municipal;
 redução dos gastos com telecomunicações;
 provimento de uma alta capacidade de transporte de dados;
 uso de tecnologias modernas, baratas e de fácil implementação;
 a implantação de novos serviços e aplicações, de forma ágil e com baixo
custo.
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A utilização de fibras óticas é considerada o meio mais adequado para a
implantação de uma rede de comunicações metropolitana, principalmente
quando é feito o compartilhamento de infraestrutura de concessionária de
energia elétrica, por diminuir de forma significativa os custos de construção de
infraestrutura, lançamento e manutenção dos cabos óticos.
3. OBJETIVOS

3.1 O objetivo da contratação é prover uma infraestrutura de comunicação de voz,
dados e imagem com qualidade, baixo custo e com grau de segurança adequado
para a Administração Pública Municipal, de forma a suportar as demandas dos
projetos de Governo. Como principais benefícios podem-se citar:
 melhor desempenho dos serviços e aplicações que utilizam redes de
comunicações de dados;
 garantia de um padrão de qualidade de serviço de comunicações entre
os órgãos e com a Internet;
 padronização da solução de conectividade de todos os órgãos;
 maior flexibilidade para expansões e novas implementações;
 detenção pela CIJUN e Governo Municipal o domínio da infraestrutura
básica de telecomunicações;
 serviços multimídia para os usuários da rede, como voz sobre IP e
videoconferência;
 independência com relação às empresas privadas prestadoras de
serviço de rede de telecomunicações, no que se refere ao anel ótico de
conexão entre os prédios públicos;
 maior

controle

dos

gastos

governamentais

nas

da

das

áreas

de

telecomunicações;
 aumento

da

confiabilidade

e

segurança

informações

governamentais que trafegam nas redes.

4. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO
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4.1 A execução do serviço de implantação do anel ótico e segmentos que
correspondem:


Anel Principal (Backbone);

o POPs;
I. Complexo FEPASA – GM;
II. Complexo ARGOS;
III. HU (Hospital Universitário);
IV. FUNSS (Pq. Da Uva);
V. UBS Hortolândia;
 Tarumã (segmento);


Novo Horizonte (segmento);



Centro de Distribuição da PMJ (Segmento);

(Fig.: 1)
4.1.1 Anel Principal (Backbone)


O Anel Principal tem como ponto de partida e chegada a sala do CCO (Centro
de Operação e Controle) da Cia. De Informática de Jundiaí – CIJUN (Paço),
instalada no primeiro andar do Paço Municipal, Ala Sul, na Av. da Liberdade
S/nº - Jardim Botânico.
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(Fig.: 2)


Este anel principal (backbone) será atendido com Cabo CFOA-SM-AS-120G48F-NR-WATER PEAK na rede aérea e CFOA-SM-DD-12S-48F-NR-WATER
PEAK nas áreas com Dutos;



No CCO da CIJUN, deverão ser instalados os DIO´s que atenderão ao Anel
principal, e os 2 segmentos (Tarumã e CRAS Novo Horizonte):

o 2 DIOs de 48 Portas (chegada e saída), completos e
conectorizados para o anel Principal, Backbone – Anel Principal;
o Fornecimento e instalação de cordões e extensões ópticas
necessárias para ativação de todas as fibras;


No CCO da CIJUN os DIOs e DGOs fornecidos, serão instalados em Rack já
existente, onde serão instalados, ativadas todas as Fibras, organizadas,
identificadas e certificadas;



Na implantação do anel principal Backbone e Segmentos, as caixas de emenda
já deverão ser implantadas durante todo o segmento, sendo 1 caixa a cada
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300m, com a devida reserva técnica tipo cruzetas ou raquete (optloop) com
40m de reserva;

o As reservas tipo Raquete (optloop) serão implantadas antes ou
após uma travessia de ruas, avenidas, outros;


Na área interna ao prédio da Prefeitura Municipal de Jundiaí, deverão ser
implantadas infraestrutura em eletroduto e tubulação subterrânea para realizar
a chegada até o Data Center;

4.1.2 POP (Point-of-Presence)
4.1.2.1 POP (Point-of-Presence) – Ponto de presença é o local onde existe
equipamento de transmissão da área de serviço, retransmissão, rede de transporte
para central de comutação ou equipamentos no cliente, sendo assim já préestabelecidas as reservas técnicas e caixas de emendas necessárias para estes fins.

4.1.2.2 Entrada nos POPs:
o Em todos os POPs, o Cabo do Anel Principal (Backbone), serão
derivados em sua caixa de emenda, com um cabo no padrão
interno e externo, realizando sua ativação no DIO deste POP;
o Os POPs do Anel Principal (Backbone), serão atendidos com
cabo de no mínimo 12 Fibras, no padrão interno/externo,
atendendo as 8 primeiras Fibras do Backbone, ou seja, ativação
8 Fibras;
o Todos os POPs, terão as Fibras, 1,2,3,4,5,6,7e8 derivadas para
dentro do POP, e voltando para o Backbone;

4.1.2.3 Saída nos POPs:
o Instalação de um DIO de saída, com cordões ativando todas as
Fibras, DIO de entrada e DIO de saída;
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o A saída não deverá ser pelo mesmo local de entrada no POP, e o
cabo deverá ser derivado na primeira caixa de emenda a ser
instalada no Poste mais próximo ao POP;

4.1.2.4 Adequação nos POPs
o Todos os POPs receberão uma infraestrutura galvanizada, com
cabeamento na Categoria 6 (Cat.6), interligando o Rack do DGO
com o Rack Principal de distribuição do local;
o Deverá ser confeccionadas infraestrutura elétrica para atender ao
Rack do DGO;
I.

POP Complexo FEPASA

(Fig.: 3)
 Entrada Complexo Fepasa – O segmento deste POP receberá uma
caixa de emendas e reservas, onde o Cabo será substituído por um
cabo com condições de lançamento interno e externo, prevista na Av.
dos Ferroviários, altura do número 1760, entrando nas dependências do
Complexo até a sala de Equipamentos do CCO da GM, lançado em
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roldanas e tubulação galvanizada até o Rack que será instalado nesta
Sala;
 A licitante deverá fornecer o Rack de 36U, e instalar com devidos
organizadores e DGO´s;
 No CCO da GM, deverão ser instalados os DIO´s que atenderão ao
POP- CCO-GM):
 2 DIOs de 12 Posições, sendo 1 (hum) para entrada e 1 (hum) para a
saída, completo, montado e conectorizado para o anel Principal,
Backbone;
 Fornecimento e instalação de cordões e extensões ópticas necessárias
para ativação de todas as fibras;
 As Fibras deverão ser fusionadas e acomodadas no DGO, com as 8
fibras destes segmento, devidamente organizado e identificado, e
fornecido os cordões para ativação das Fibras;
 Padrões de entrada, saída e atendimento conforme especificado no item
4.1.2 deste Termo;
II.

POP Complexo ARGOS

(Fig.: 4)
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 Entrada Complexo ARGOS – O segmento deste POP receberá uma
caixa de emendas e reservas, onde o Cabo será substituído por um
cabo com condições de lançamento interno e externo, prevista na Rua
XV de Novembro, altura do número 410, entrando nas dependências do
Complexo até a sala de Equipamentos do CCO da ARGOS, lançado em
roldanas e tubulação galvanizada com acessórios, até o Rack que será
instalado nesta Sala;
 Saída Complexo ARGOS – a saída deste POP deverá ser pela Av.
José do Patrocínio, retornando ao Anel Principal (Backbone);

 Neste CCO, o rack será fornecido pela CIJUN, e deverá ser instalado
pela licitante em substituição ao existente no local, com transferência de
todos os pontos, ativos e passivos de rede, o piso elevado também
deverá ser removido (40ubdot. 9m²);

I.

As Fibras existentes neste Rack, serão instaladas em um
DIO, identificadas, certificadas e reativadas;

II.

A definição do plano de face do Rack será definido pela
CIJUN, no dia da substituição;

III.

Neste POP, as ações de implantação, deverá ser realizada
somente nos finais de semana, iniciando na sexta-feira após
as 19h e concluído até o Domingo as 18h.

 No CCO da CIJUN e no Rack do CCO da ARGOS, deverão ser
instalados os DIO´s que atenderão ao segmento (CCO-CIJUN – CCOARGOS):
 Fornecimento com acessórios e instalação de 2 DIOs de 12 Posições,
sendo 1 (hum) para entrada e 1 (hum) para a saída, completo com todos
os acessórios, conectorizado e ativado com o anel Principal, Backbone;
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 Fornecimento com acessórios e instalação de 1 DIO de 12 Posições,
para ativação e organização das Fibras existentes no Rack a ser
substituído;

 Cordões e extensões ópticas necessárias para ativação de todas as
fibras;

 As Fibras deverão ser fusionadas e acomodadas no DGO, com as 8
fibras destes segmento, devidamente organizado e identificado, e
fornecido os cordões para ativação das Fibras;

 Padrões de entrada, saída e atendimento conforme especificado no item
4.1.2 deste Termo;

III.

POP HU
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(Fig.: 5)

 Entrada HU – O segmento do POP HU receberá uma caixa de emendas
e reservas, onde o Cabo será substituído por um cabo com condições de
lançamento interno e externo, prevista na Rua Messina altura da Rua
Siracusa, entrando nas dependências do HU, lançado nos postes e ao
entrar nas dependências do HU, em roldanas e tubulação galvanizada
até o Rack que será instalado nas dependências do HU;


O Rack do DGO deste POP, será instalado no CCO do HU, e será
comunicado com o Rack de Distribuição do Ambulatório da Saúde
da Mulher, com infraestrutura galvaniza instalada pelo forro, com
cabeamento na Categoria 6;

 Saída HU – O cabo de 12 fibras, que vem do Rack será derivado na
caixa de emendas e reservas, prevista na Rua Messina, de frente a Rua
Ragusa, próximo as instalações do HU, voltando ao Backbone;
 A licitante deverá fornecer o Rack de 36U, e instalar com devidos
organizadores e DGO´s;

 No Rack do HU, deverão ser instalados os DIO´s que atenderão ao
segmento (POP-HU):

 2 DIOs de 12 Portas, sendo 1 (hum) para entrada e 1 (hum) para a
saída, completo e conectorizado para o anel Principal, Backbone;

 Cordões e extensões ópticas necessárias para ativação de todas as
fibras;
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 As Fibras deverão ser fusionadas e acomodadas no DGO, com as 8
fibras destes segmento, devidamente organizado e identificado, e
fornecido os cordões para ativação das Fibras;

 Padrões de entrada, saída e atendimento conforme especificado no item
4.1.2 deste Termo;

IV.

POP FUNSS (Pq. Da Uva)

(Fig.: 6)

 Entrada FUNSS – O segmento do POP FUNSS receberá uma caixa de
emendas e reservas, onde o Cabo será substituído por um cabo com
condições de lançamento interno e externo, prevista na Av. Ida Manoela
Lacerda de Vergueiro, antes do portão principal do POP, entrando nas
dependências do FUNSS, lançado em roldanas e tubulação galvanizada
até o Rack que será instalado nas dependências do FUNSS;
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 Saída FUNSS – O cabo de 12 fibras, que vem do Rack será derivado na
caixa de emendas e reservas, prevista na Av. Ida Manoela Lacerda de
Vergueiro, saindo em ponto diferente da entrada, em uma nova caixa de
derivação;
 A licitante deverá fornecer o Rack de 36U, e instalar com devidos
organizadores e DGO´s;

 No Rack do FUNSS, deverão ser instalados os DIO´s que atenderão ao
segmento (POP-FUNSS):
 2 DIOs de 12 Portas, sendo 1 (hum) para entrada e 1 (hum) para a
saída, completo e conectorizado para o anel Principal, Backbone;
 Cordões e extensões ópticas necessárias para ativação de todas as
fibras;
 As Fibras deverão ser fusionadas e acomodadas no DGO, com as 8
fibras destes segmento, devidamente organizado e identificado, e
fornecido os cordões para ativação das Fibras;

 Padrões de entrada, saída e atendimento conforme especificado no item
4.1.2 deste Termo;
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V.

POP UBS Hortolândia

(Fig.: 7)

 Entrada UBS – O segmento do POP FUNSS receberá uma caixa de
emendas e reservas, onde o Cabo será substituído por um cabo com
condições de lançamento interno e externo, prevista na Rua Monsenhor
Emilio José Salin, entrando nas dependências da UBS, lançado em
roldanas e tubulação galvanizada até o Rack que será instalado nas
dependências deste POP;
 Saída UBS – O cabo de 12 fibras, que vem do Rack será derivado na
caixa de emendas e reservas, prevista na Rua Monsenhor Emilio José
Salin, neste POP saindo em ponto diferente da entrada, em uma nova
caixa de derivação;
 A licitante deverá fornecer o Rack de 36U, e instalar com devidos
organizadores e DGO´s;
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 Neste POP o Rack será instalado no local onde hoje esta instalada uma
estação de trabalho, a qual deverá ser removida, com toda sua
infraestrutura de dados e elétrica;
 No Rack da UBS, deverão ser instalados os DIO´s que atenderão ao
segmento (POP-UBS):
 2 DIOs de 12 Portas, sendo 1 (hum) para entrada e 1 (hum) para a
saída, completo e conectorizado para o anel Principal, Backbone;



Este POP receberá um DIO para acomodar as 48 Fibras do
Segmento CRAS Novo Horizonte descrito no item 4.1.4 deste
termo;

 Cordões e extensões ópticas necessárias para ativação de todas as
fibras;
 As Fibras deverão ser fusionadas e acomodadas no DGO, com as 8
fibras destes segmento, devidamente organizado e identificado, e
fornecido os cordões para ativação das Fibras;

 Padrões de entrada, saída e atendimento conforme especificado no item
4.1.2 deste Termo;

4.1.3. Tarumã (Segmento)
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(Fig.: 8)


O Segmento Tarumã tem como ponto de partida a sala do CCO (Centro de
Operação e Controle) da Cia. De Informática de Jundiaí – CIJUN, instalada no
primeiro andar, ala sul, na Av. da Liberdade S/nº - Jardim Botânico, chegando
até o Rack a ser implantado na Sala de Controle da Torre na Rua Ismael
Pincinato, s/nº;

(Fig.: 9)
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Este segmento, será atendido com Cabo CFOA-SM-AS-120S-24F-NR-WATER
PEAK na rede aérea e CFOA-SM-DD-120S-24F-NR-WATER PEAK nas áreas
com Dutos;
o O atendimento deste Segmento, contempla a passagem por uma
área escolar, da Prefeitura Municipal de Jundiaí, onde esta sendo
prevista a implantação de 6 postes, podendo estes ser atendido
por MND;



Serão implantadas caixas de emendas mais próximos do prédio da Torre do
Tarumã, cito a Rua Ismael Pincinato, s/nº, para derivar o cabo que será
lançado até a sala técnica;



A licitante deverá fornecer o Rack de 36U, e instalar com devidos
organizadores e DGO´s;



No CCO da CIJUN(saída) e no Rack do TARUMÃ(chegada), deverão ser
instalados os DIO´s que atenderão ao segmento (CCO-CIJUN – Tarumã):

o 2 DIOs de 24 Posições (chegada e saída), completo e
conectorizado para o segmento;
o Fornecimento e instalação de cordões e extensões ópticas
necessárias para ativação de todas as fibras;


As Fibras deverão ser fusionadas e acomodadas no DGO, com as 24 fibras
destes segmento, devidamente organizado e identificado, e fornecido os
cordões para ativação das Fibras;



Padrões de entrada, saída e atendimento conforme especificado no item 4.1.2
deste Termo;
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4.1.4 Novo Horizonte (Segmento)


O Segmento do Novo Horizonte, tendo como ponto de partida o POP UBS
Hortolândia, Rua Monsenhor Emilio José Salin, chegando até a Unidade do
CRAS Novo Horizonte cito a Avenida 1, 561 – Jd. Novo Horizonte 2 –
Jundiaí/SP;

(Fig.: 10)


Este segmento, será atendido com Cabo CFOA-SM-AS-80G-48F-NR-WATER
PEAK na rede aérea e CFOA-SM-DD-12S-48F-NR-WATER PEAK nas áreas
com Dutos;
o O atendimento deste Segmento, contempla confecção de uma
passagem confeccionada em Método não Destrutivo (MND),
debaixo da Rodovia dos Bandeirantes onde deverão ser obtidas
as devidas autorizações necessárias;


Serão implantadas caixas de emendas mais próximos do prédio do CRAS
Novo Horizonte, para derivar o cabo que será implantado na sala técnica;



A licitante deverá fornecer o Rack de 36U, e instalar com devidos
organizadores e DGO´s;
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Neste segmento, serão derivadas 6 fibras do anel principal (Backbone),
para atender ao POP CRAS Novo Horizonte, no entanto no POP como será
atendido com um cabo de 48 Fos, todas as fibras serão ativadas no DIO, e
fornecido os cordões para ativação de todas as 48 fibras;



No CCO da CIJUN e no Rack do CRAS Novo Horizonte, deverão ser
instalados os DIO´s que atenderão ao segmento (CCO-CIJUN – CRAS
Novo Horizonte):

o 2 DIOs de 48 Portas (Partida da UBS Hortolândia e chegada ao
CRAS), completo e conectorizado para o anel Principal,
Backbone;
o Cordões e extensões ópticas necessárias para ativação de todas
as fibras;


As Fibras deverão ser fusionadas e acomodadas no DGO, com as 48 fibras
destes segmento, devidamente organizado e identificado, e fornecido os
cordões para ativação das Fibras;



Padrões de entrada, saída e atendimento conforme especificado no item 4.1.2
deste Termo;
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4.1.5 Centro de Distribuição (Segmento HU-CD)

(Fig.: 11)



O Centro de Distribuição, tendo como ponto de partida o DGO do POP do HU,
que será atendido com cabo de 12 fibras partindo do Rack do DGO, será
derivado na caixa de emendas e reservas, prevista na Rua Messina, de frente
a Rua Ragusa, próximo as instalações do HU, será espinado junto a Fibra do
Backbone, seguindo o lançamento até atender ao Centro de Distribuição da
Prefeitura (CDP), na Av. 14 de Dezembro, 1710;



Este segmento será atendido com Cabo CFOA-SM-AS-80G-12F-NR-WATER
PEAK na rede aérea;

4.2. Esta primeira fase do projeto corresponde, ao lançamento da Fibra do Anel
Principal e seus 3 (três) segmentos (backbone), bem como suas reservas técnicas e
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caixas de emenda, previstas no Projeto Básico, ANEXO A deste termo, com planta no
formato DWG e descritivo dos materiais e acessórios necessários para atender ao
Objeto;

4.3. Ao longo do backbone e segmentos, serão instaladas caixas de emenda para
sangria e derivação de fibras óticas para atendimento futuro aos prédios onde
funcionam órgãos da Prefeitura Municipal de Jundiaí (PMJ) e da Cia. De Informática
de Jundiaí (CIJUN), sendo estes definidos no projeto Básico da Planta do ANEXO A,
em caso de alteração o mesmo não poderá ultrapassar à 200 metros do ponto
anterior previsto;
4.4. Junto as caixas de emendas, serão implantadas as reservas técnicas, com
aplicação a cada 300 metros em todo o seu trajeto, podendo este trecho ser de no
máximo 400 metros.
4.5. As caixas de emenda na rede aérea poderão ser fixadas no poste ou serem
instaladas no vão, presas na cordoalha, juntamente com a reserva técnica (folga) do
cabo ótico.
4.6. Para atendimento dos Backbone (anel principal), deverá ser instalada uma caixa
de emenda mais próxima ao prédio da PMJ-CIJUN. A localização das caixas de
emenda é apresentada na planta de situação descrita no Anexo “A” deste Termo de
Referência.
4.7. Evitar emendas de cabos a menos de 250 m de cerca ou muro de subestações
de energia elétrica. Quando não for possível esse afastamento, prover isolamento
entre ferragens e emenda.
4.8. Deverão ser fornecidos todos os acessórios e materiais necessários para o
serviço de lançamento e instalação do cabo ótico na rede de dutos e postes da CPFL,
bem como na rede própria da PMJ, para uma perfeita implantação do backbone.
4.9. O Trajeto dos cabos de fibra ótica do backbone ao longo da rede de dutos e
postes da CPFL e da Rede da PMJ, bem como a localização das caixas de emenda
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para sangria está apresentada na planta de situação de que trata o Projeto Básico,
Anexo “A”, deste Termo de Referência.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. Para atendimento deste Objeto, serão aplicadas a normativas:
a)

As especificações dos produtos para a construção das redes de fibras

ópticas utilizarão como referências as especificações das seguintes entidades:
1. Práticas do extinto Sistema TELEBRÁS;
2. Normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas;
3. Documentos normativos internacionais;
4. Especificações do Edital.
5.2. Em todas as etapas devem ser seguidas as normas e padrões da ANATEL e da
ABNT pertinentes ao tipo de serviço e à qualidade dos materiais aplicados nos acesso
e nos serviço do backbone.
5.3. Para a execução do projeto, o Projeto Básico deverá ser atualizado para
confecção de Projeto Executivo, de acordo com os serviços a serem realizadas, em
conformidade as normas da CPFL, para apresentação e aprovação por ela, a ART
será recolhida e assinada pelo Engenheiro da Contratada.

5.4. A Contratada deverá designar profissional qualificado que atuará como gerente
de projeto, coordenando os demais profissionais envolvidos na execução do objeto,
garantindo a sintonia das diversas atividades e o bom andamento do cronograma de
trabalho. O gerente de projeto também será o ponto de contato com os
representantes da CIJUN, para os quais reportará diariamente as atividades, fatos e
eventuais dificuldades, que serão objeto de registro em diário de obra entregue
semanalmente ao fiscal da execução do contrato.
5.5. As atividades na rede da CPFL devem ser executadas por profissionais
devidamente habilitados, obedecendo a todos os requisitos de segurança, tais como:
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uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI –, Equipamento de Proteção
Coletiva – EPC, entre outros, nos termos das normas específicas sobre segurança em
instalações elétricas. Qualquer acidente que por ventura venha a ocorrer com os
técnicos envolvidos na instalação do cabo ótico será de única e exclusiva
responsabilidade do executante do serviço.
5.6. A Contratada é responsável por todas as providências necessárias junto à CPFL,
inclusive recolhimento da ART, para a realização do serviço de lançamento e fixação
das fibras óticas nos seus dutos e postes a fim de atender os acessos e ou
adequações no backbone.
5.7. Devem ser efetuadas todas as identificações necessárias nos cabos óticos na
rede aérea, segundo as normas estabelecidas. Deverão ser instaladas placas de
identificação em cada poste por onde passarem as fibras, sendo uma na chegada e
outra na saída (continuidade), entre uma placa e outra o cabo deverá ser envolvido
com espiraflex de PVC, na cor amarela, facilitando a identificação e visualização do
cabo no poste;
5.8. Para acesso à rede de dutos e postes da CPFL, sempre que necessário, ou para
utilização dela para passagem da infraestrutura ótica, onde for o caso, a Contratada
deverá seguir estritamente as orientações daquela empresa para acesso e manuseio
de suas instalações elétricas, além das normas descritas nos Manuais Técnicos de
Compartilhamento de Dutos e Postes, bem como as demais orientações constantes
no LINK descriminado no item 11.2.2. Deste Termo de Referência.

6. DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E APLICAÇÃO
Especificação de Materiais de Infraestrutura de Redes Ópticas
6.1.1 Materiais do Grupo 01 – Canalização Subterrânea
Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais
utilizados na
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Construção de canalização subterrânea das redes de cabos de fibras ópticas
da Rede da Cia. De Informática de Jundiaí, com suas respectivas
especificações.

Grupo 01 – Canalização Subterrânea
Item

Material

Especificação
SDT 235-220-600 – Projeto de caixa
subterrânea
SDT 235-200-604 – Cálculo estrutural
de caixas subterrâneas

1

Caixa subterrânea de concreto

2

Chave para tampão de caixa subterrânea

3

Degrau

4

Suporte para degrau

5

Parafuso chumbador

6

Gancho para caixa subterrânea

SDT 235-140-707 Especificação
e acessórios para caixas
subterrâneas

7

Tampão para caixa subterrânea

SDT 235-220-701 Tampão de ferro
redondo SDT 235-220-702 Tampão de
ferro retangular

8

Duto de PVC

9

Duto lateral para poste

10

Tampão para duto vago

11

Fita de advertência

SDT 235-230-708 Especificação de
chave para tampão
SDT 235-140-707 Especificação de
acessórios para caixas subterrâneas
SDT 235-140-707 Especificação de
acessórios para caixas subterrâneas
SDT 235-140-707 Especificação de
acessórios para caixas subterrâneas

SDT 235-210-703 Especificação de
duto de PVC e acessórios
SDT 235 210 712 Especificação de
duto corrugado e acessórios
SDT 235-210-706 Especificação de
55ubdoto múltiplo
SDT 235-210-701 Especificação de
duto lateral de aço carbono
SDT 235-210-703 Especificação de
duto de PVC e acessórios
SDT 235 200 700 Especificação de fita
de advertência

6.1.2 Materiais do Grupo 02 – Rede Aérea

Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais
utilizados na
Construção de posteação das redes de cabos de fibras ópticas da Cia. De
Informática de Jundiaí, com suas respectivas especificações.
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Grupo 02 – Infraestrutura Interna
Item

1

Material

Especificação
SDT 235-130-704 Especificação de
poste de concreto

Poste de concreto

6.1.3 Materiais do Grupo 03 – Infraestrutura Interna

Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais
utilizados na construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras
ópticas

da

Cia.

De

Informática

de

Jundiaí,

com

suas

respectivas

especificações.
Grupo 03 – Infraestrutura Interna
Item

Material

Especificação

1

Instalação de Eletroduto 1” com módulos e
acessórios

2

Substituição de Rack sem fornecimento

3

Confecção de Backbone interno entre
Racks, com infra em Cat6.

4

Confecção de Infraestrutura e tomada
elétrica de 20ª para Rack

5

Remoção de Piso Elevado

Vide Item 6.1.5 – Materiais de
Infraestrutura
Vide Item 6.1.6 – Substituição de
Rack
Vide Item 6.1.5 – Materiais de
Infraestrutura e Item 6.1.8 – Backbone
Cat6
Vide Item 6.1.9 – Tomada Elétrica para
Rack
Vide Item 6.1.7 – Materiais de
Infraestrutura

6.1.4 Proteção Elétrica

Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais
utilizados na construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras
ópticas

da

Cia.

De

Informática

de

Jundiaí,

com

suas

respectivas

especificações.
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Proteção Elétrica
Item

Material

1

Cordoalha de aço
cobreada
Haste de aço
cobreada
Conector de
aterramento
Conector de
blindagem

2
3
4

Especificação
SDT 235-610-709 Especificação de cordoalha de aço cobreada
SDT 235-610-701 Especificação de haste de aço cobreada
SDT 235-610-700 Especificação de cordoalha de aço cobreada
SDT 235-420-725 Especificação de conector de blindagem]

6.1.5 Materiais de Infraestrutura e aplicação
6.1.5.1 A contratada deverá fornecer instalar e padronizar toda
infraestrutura confeccionada com eletrodutos galvanizado a fogo, com ou sem pintura
Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza, em atendimento aos cabos lançados
externo e interno ao prédio contemplado (POP);

6.1.5.2 Fixadores, Abraçadeiras de Eletrodutos:
Para a instalação de eletrodutos, a instalação dos fixadores deverá
seguir as seguintes especificações quando fornecidos:

a) Tipo Unha, para fixação dos dutos com altura acima de 2 metros
do piso onde foi instalado;
b) Tipo BC (sem pontas) travada com parafuso, para fixação dos
dutos com alturas inferiores a 2 metros do piso onde foi instalado;

6.1.5.3 Conduletes, curvas, uniduts:
Em atendimento a instalação de infraestrutura galvanizada, os
equipamentos e acessórios fornecidos devem ser da mesma marca e
modelo, garantindo a melhor aplicação desta;

6.1.6 Substituição de Rack
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6.1.6.1 Os locais a terem os Racks substituídos são:
1. POP FEPASA;
2. POP ARGOS;

6.1.6.2 Nestes locais os Racks serão substituídos, acomodando o DGO e a
Infraestrutura total existente no Rack Atual, com identificação, certificação e
organização dos pontos, tanto em cobre como em fibra;

6.1.7 Remoção de Piso Elevado

6.1.7.1 O local onde se deve retirar o piso elevado, esta localizada no POP
ARGOS, onde o Rack será instalado diretamente no piso do local, que deverá ser
devidamente preparado para a instalação;

6.1.7.2 A proponente será a responsável pelo descarte do material, que for
liberado pela CIJUN para descarte;
6.1.8 Backbone Cat6

6.1.8.2 Seguindo os padrões de aplicação de infraestrutura em tubulação
galvanizada, a proponente deverá confeccionar um UP-LINK (Backbone), interligando
o Rack do DGO e o Rack de distribuição do POP ou Segmento contemplado;

6.1.9 Tomada Elétrica para Rack

6.1.9.1 Fornecimento e Confecção de infraestrutura de rede elétrica;
6.1.9.2 Fornecimento e Lançamento de cabeamento elétrico com bitola mínima
de 2,5 mm, em um circuito exclusivo para o Rack 19” ou 22”;
6.1.9.3 Confecção de tomada na parte inferior interna ou externa ao Rack 19”,
conforme orientações dos técnicos responsáveis pela obra, facilitando o acesso do
mesmo.
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6.1.10 Proteção Elétrica

Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais
utilizados na construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras
ópticas

da

Cia.

De

Informática

de

Jundiaí,

com

suas

respectivas

especificações.
Proteção Elétrica
Item

Material

1

Cordoalha de aço
cobreada
Haste de aço
cobreada
Conector de
aterramento
Conector de
blindagem

2
3
4

Especificação
SDT 235-610-709 Especificação de cordoalha de aço cobreada
SDT 235-610-701 Especificação de haste de aço cobreada
SDT 235-610-700 Especificação de cordoalha de aço cobreada
SDT 235-420-725 Especificação de conector de blindagem]

7. Materiais de Instalações de Redes de Fibras Ópticas
7.1 Materiais do Grupo 01 – Cordões Ópticos
Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais utilizados
na construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras ópticas da
Cia. De Informática de Jundiaí, com suas respectivas especificações.

Materiais do Grupo 01 – Cordões Ópticos
Item

1

Material
Cordões Ópticos

Especificação
Norma ABNT 14106

7.2 Materiais do Grupo 02 – Cabos Ópticos – Instalação

Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais utilizados
na construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras ópticas da
Cia. De Informática de Jundiaí, com suas respectivas especificações.
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Grupo 02 – Cabos Ópticos – Fornecimento e Instalação
Item

1
2
3
4
5
6
7
8

Material

Especificação

Norma ABNT 13488; LWP – G.652D ITU-T.
Norma ABNT 14160; LWP – G.652D ITU-T.
Norma ABNT 14566; LWP – G.652D ITU-T.
Norma ABNT 14103; LWP – G.652D ITU-T.
Norma ABNT 14771; LWP – G.652D ITU-T.
Norma ABNT 14771; LWP – G.652D ITU-T.
Norma ABNT 14772; LWP – G.652D ITU-T.
Norma ABNT 14772; LWP – G.652D ITU-T.

Fibra óptica
Cabo óptico CFOA-SM-AS-G
Cabo óptico CFOA-SM-DD-G
Cabo óptico CFOA-SM-DE-G
Cabo óptico CFOI-SM-MF
Cabo óptico CFOI-SM-UB
Cabo óptico CFOT-SM-EO
Cabo óptico CFOT-SM-UB

7.2.1 Características da Fibra Óptica – Water Peak

Todas

as

fibras

aplicadas

nesse

projeto

deverão

atender

ao

modo

Low Water Peak (LWP – G.652D ITU-T): é um tipo de fibra onde os processos
industriais de produção permitem a diminuição ou eliminação do efeito “pico
d’água”, permitindo que a faixa de 1400 nm seja utilizada para tráfego de sistemas
ópticos. Isso otimiza o uso de equipamentos CWDM (descritos adiante), que
atuam em toda a faixa, desde 1310nm até 1625nm, compreendendo as bandas O,
E, C e L do espectro de luz.



As fibras ópticas integrantes dos cabos deverão ter as seguintes características:



Modo de propagação: monomodo;



Comprimento de onda: 1310/11625 nm;



Atenuação máxima: 0,34 dB/km em 1310 nm e 0,20 dB/km em 1550 nm para fibra
Classe A e 0,36 dB/km em 1310 nm e 0,22 dB/km em 1550 nm para fibra Classe
B



Dispersão cromática: < 18,0 isso/ (nm. Km) a 1550 nm;



Revestimento primário: acrilato;



Diâmetro sobre o revestimento primário: 250 ± 15 micrometros;



Diâmetro do núcleo: 8,3 ±1 micrometro;



Diâmetro sobre a casca: 125 ± 3 micrometros;



Excentricidade: ± 1 micrometro;
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Proof-test: 0,69 GN/m² (1% de alongamento) por um segundo;



Dispersão por modo de polarização (PMD): <= 0.2 isso / (km) -1/2



Comprimento de onda de corte: < 1285 nm



Variação na atenuação para as temperaturas de operação extrema: -10ºC à +
65ºC em 1550 nm: < 0.025 dB/km

7.2.1.1 As fibras ópticas dos lances fabricados deverão ser contínuas, não sendo
permitidas emendas durante sua fabricação.

7.2.1.2 A atenuação das fibras, quando enroladas com 100 voltas em torno de um
mandril de 75 mm de diâmetro, deverá se manter inalterada.

7.2.1.3 As fibras ópticas deverão manter integridade óptica e mecânica quando
expostas às temperaturas operacionais de -10.º C a + 65.º C.

7.2.1.4 As fibras ópticas deverão possuir revestimentos primário e secundário de
materiais plásticos, utilizados para proteção das fibras durante a fabricação, manuseio
e uso. Os revestimentos das fibras ópticas deverão ser removíveis, de modo a
permitir a realização de emendas e terminações. Os revestimentos das fibras ópticas
deverão ser constituídos de materiais compatíveis com os materiais constituintes das
fibras e do cabo, devendo ser inodoros, não tóxicos e sem causar danos à epiderme.

7.2.1.5 As fibras ópticas deverão possuir como parte integrante de seus
revestimentos, materiais com características de proteção térmica contra gradientes de
temperatura provocados por correntes de curto-circuito. O revestimento das fibras
ópticas deverá ser tingido com tintas que proporcionem condições de formar grupos
de cores facilmente identificáveis. O revestimento das fibras ópticas deve apresentar
uma coloração uniforme e contínua, com acabamento superficial liso e sem
rugosidades ao longo de todo o seu comprimento. As cores originais das fibras
deverão permanecer inalteradas durante toda a vida útil do cabo metálico. Os grupos
de fibras ópticas devem ter um meio de serem identificados de maneira única.
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7.2.2 Características do Cabo Óptico Dielétrico

7.2.2.1 O cabo óptico dielétrico deverá ser do tipo autossustentado e adequado para
as distâncias entre estruturas existentes no projeto.
7.2.2.2 O cabo óptico dielétrico deverá ser constituído por:


Fibras do tipo monomodo conforme item 7.2.1. X;



Cabo óptico totalmente dielétrico.



Elemento central e elemento de tração não metálico.



O núcleo óptico deve ser revestido por fita ou fios (tipo fita de bloqueio de
água), de material não higroscópico, ou ter seus interstícios preenchidos
com gel ou material semelhante que impeçam a penetração de umidade ao
longo do cabo, conforme especificação NBR.



Revestimento externo de polietileno ou copolímero



Reforçado com fios de aramida ou material similar de modo a suportar
instalação em



vãos aéreos conforme especificação sem a colocação de estruturas
intermediárias.



Diâmetro externo máximo do cabo deve ser de 13,0 mm.

7.2.3 Unidade Óptica

7.2.3.1 A unidade óptica deverá ser projetada para abrigar e proteger as fibras ópticas
de danos causados por esforços externos tais como esmagamento, dobramento,
tração e torção, e de proteção contra umidade.

7.2.3.2 A unidade óptica deverá ser totalmente dielétrica e a sua configuração pode
ser do tipo “tight” ou do tipo “loose”. No caso das fibras agrupadas em estrutura
“loose”, as mesmas devem estar alojadas no interior de um tubo termoplástico ou
metálico preenchido com geléia.
7.2.3.3 Elementos tensores de material não metálico deverão ser utilizados para
limitar os esforços de tração nas fibras ópticas alojadas no interior da unidade óptica.
As fibras ópticas deverão ser encordoadas sobre o elemento tensor.
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7.2.3.4 O composto de preenchimento utilizado deverá ser compatível com todos os
componentes com os quais possa vir a estar em contato e deverá, ainda, absorver
e/ou inibir a produção de hidrogênio no interior do cabo, ser quimicamente estável na
faixa de temperatura especificada, não tóxico e dermatologicamente seguro.

7.2.4 Núcleo Óptico

7.2.4.1 A seleção das fibras que irão compor o núcleo óptico, de uma determinada
bobina, deverá garantir que não haverá diferenças do diâmetro de campo modal
maior que 0,1 μm, em relação às mesmas fibras das mesmas unidades básicas das
bobinas com as quais serão fundidas.

7.2.4.2 A construção do núcleo deve fornecer proteção térmica adequada de modo a
evitar danos às fibras ópticas e às unidades básicas, evitando adesão entre elas,
causadas pela transferência de calor durante a aplicação do revestimento.

7.2.5 Elemento de Tração

7.2.5.1 Deve ser não metálico, podendo ser incorporado ao núcleo do cabo como
suporte central, distribuído sobre o núcleo ou no revestimento externo, devendo ser
dimensionado para suportar as tensões mecânicas durante a instalação e operação
do cabo.

7.2.5.2 A carga de ruptura do cabo óptico autossustentado deverá ser compatível com
os vãos apresentados.

7.2.6 Revestimento Externo

7.2.6.1 O revestimento externo deve ser aplicado por extrusão sobre o núcleo. Deve
ser de polietileno ou copolímero na cor preta, resistente à luz solar, às intempéries e
retardante à chama.
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7.2.6.2 O revestimento deve ser contínuo, homogêneo, de aspecto uniforme, isento
de furos ou outras imperfeições.

7.2.6.3 O polietileno ou copolímero deve ser preparado a partir de matéria-prima
virgem, não sendo admitido material reaproveitado.

7.2.6.4 O revestimento deve ser submetido à prova de centelhamento, passando-se o
cabo, após o processo de extrusão da capa de polietileno ou copolímero, através de
um eletrodo de corrente de bolas ou equivalente, de maneira que cada ponto da
superfície externa da capa seja submetido à tensão.

7.2.6.5 O diâmetro externo do cabo deve ser especificado pelo fabricante, devendo
obedecer a NBR 6242.
7.3 Materiais do Grupo 03 – Cabos Ópticos – Emenda

Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais utilizados na
construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras ópticas da Cia. De
Informática de Jundiaí, com suas respectivas especificações.
Grupo 03 – Cabos Ópticos – Emendas
Item

Material

Especificação

1

Conjunto de emenda

Vide Item 7.3.1

2

Suporte para conjunto de emenda

Vide Item 7.3.2

3

Suporte para acomodação de cabo

Vide Item 7.3.3

4

Kit de entrada e acomodação de
novos acessos em caixa de emenda

Vide Item 7.3.4

7.3.1 Especificação do Conjunto de Emenda Óptica (CEO)
7.3.1.1 Características Funcionais e Operacionais

a. O CEO é aplicado em caixas subterrâneas (CS), diretamente enterrado
(DE) ou em caixas de passagem (CP), tanto em emendas lineares, como
em emendas de topo, em ambos os casos permitindo derivações.
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b. O conjunto de emenda deve ser fornecido com todos os acessórios
necessários para a montagem completa, na sua capacidade nominal.
c. O CEO deve garantir a proteção das emendas e cabos contra a entrada de
umidade.
d. O CEO deve possuir massa e dimensões tais que sua instalação possa ser
realizada por apenas uma pessoa.
e. O CEO deve permitir a substituição de partes e componentes sem a
necessidade de interrupção do sistema de transmissão que trafegam pelas
fibras do cabo principal.
f.

O CEO deve permitir “sangria”, isto é: realizar derivação de algumas fibras
sem interferir ou cortar outras fibras do cabo.
O CEO linear ou de topo deve possibilitar pelo menos duas derivações.

g. Os estojos do CEO devem acomodar no máximo 3 (três) unidades básicas.
h. O CEO deve vir equipado com sistema de fixação em poste ou caixa
subterrânea.
i.

O CEO deve prover método para identificar as unidades básicas
pertinentes ao processo de emenda.

j.

O CEO não deve exigir aplicação adicional de pinturas, graxas ou
revestimentos para proteção externa, quando da sua instalação.

k. O CEO não deve exigir aplicação adicional de pinturas, graxas ou
revestimentos para proteção externa, quando da sua instalação.
l.

O CEO deve ser equipado com válvula pneumática que permita a aplicação
de pressão e verificação da ermeticidade após o fechamento.

m. O acesso a uma emenda, em qualquer estojo, não deve acrescentar riscos
às outras emendas e fibras instaladas no conjunto.
n. O CEO deve apresentar um sistema para fixação dos estojos ou bandejas.
o. O sistema de fixação dos estojos deve ser tal que permita o seu movimento
ou cesso sem riscos aos demais estojos com fibras e emendas instaladas.
p. O CEO deve permitir a substituição dos elementos selantes e de vedação.
q. Os estojos de emenda devem ser capazes de acomodar, proteger e
organizar emendas por fusão, emendas mecânicas e divisores ópticos
passivos (splitter).
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r.

O CEO deve ser tal que garanta a isolação das emendas dos esforços de
tração decorrentes dos procedimentos de instalação e operação.

s. Uma vez estabelecida, a continuidade dos elementos condutores do cabo
não deve ser afetada por subsequentes reentradas no interior do CEO.
t.

O CEO montado, quando aplicável para cabos ópticos com elemento
metálico de tração, proteção ou supervisão deve proporcionar condições
para permitir a continuidade elétrica da blindagem do cabo, assim como
sua vinculação com o elemento metálico de tração, quando este existir,
através de conector de blindagem.

u. O CEO deve possuir acessórios e procedimentos apropriados para
possibilitar o aterramento da blindagem do cabo.
7.3.1.2 Características Ópticas

a. O sistema interno de fixação e encaminhamento de unidades básicas e
fibras ópticas dos cabos devem garantir a integridade física, a não
ocorrência de tensionamentos, estrangulamentos ou acréscimo de
atenuação.
7.3.1.3 Características Dimensionais e Materiais

a. Todos os parafusos, porcas ou elementos de fixação envolvida no
fechamento do CEO, quando houver, devem ser do tipo prisioneiro.
NOTA – O fabricante deverá especificar o torque máximo de
montagem dos parafusos e porcas.

b. O projeto do conjunto de emenda, bem como do estojo de emenda,
aliado ao posicionamento das emendas, não deve provocar curvatura
na fibra com raio menor do que 30 mm. Deve também prever espaço
para acomodação do excesso técnico de fibra, necessário para
futuras manutenções.
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c. Os materiais empregados na fabricação do CEO devem ser
compatíveis entre si, bem como com os materiais dos outros produtos
presentes na sua aplicação.
d. Os materiais metálicos, empregados na construção do CEO, devem
ser resistentes ou protegidos contra variadas formas de corrosão
durante a vida útil do produto, nas condições previstas de utilização
do mesmo.
e. Os materiais metálicos, empregados na construção do CEO, não
devem provocar corrosão galvânica entre si ou em contato com outros
materiais metálicos presentes nas condições normais de aplicação.
f. Os materiais poliméricos empregados na construção do CEO, não
devem sofrer degradação ou deformação no seu ambiente de
aplicação, que comprometam o desempenho dos mesmos durante
sua vida útil, firmada no contrato de compra, nas condições previstas
de utilização do produto.
g. Os materiais poliméricos empregados na construção do CEO devem
estar livres de tensões residuais que os tornem sujeitos a trincas ou
quebras.
h. Os materiais poliméricos empregados na construção do CEO devem
ser resistentes ao ataque dos solventes usualmente utilizados na
confecção de emendas.
i.

Os elastômeros, quando empregados na construção do CEO, não
devem liberar compostos que provoquem degradação nos demais
componentes do mesmo, em condições normais de operação.

j.

Deve ser evitada a utilização de materiais que liberem gases tóxicos
em condições normais de uso e operação do produto.
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k. Materiais de consumo não devem gerar condições que provoquem a
degradação física ou a diminuição da vida útil do CEO ou dos outros
produtos envolvidos na realização da emenda.
7.4 Materiais do Grupo 04 – Cabos Ópticos – Terminação
Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais utilizados na
construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras ópticas da Cia. De
Informática de Jundiaí, com suas respectivas especificações.

Grupo 04 – Cabos Ópticos – Terminação
Item

1

Material

Especificação
Norma ABNT 14433

Conector Óptico

7.5 Materiais do Grupo 06 – Equipamentos Passivos
Segue abaixo uma tabela com a especificação dos principais materiais utilizados na
construção de infraestrutura interna das redes de cabos de fibras ópticas da Cia. De
Informática de Jundiaí, com suas respectivas especificações.

Grupo 06 – Equipamentos Passivos
Item

1
2
3
4

Material
Rack de 22” 36 U com gerenciamento de
cordão
Sub-bastidor de bastidor para 12
terminações (DGO HORIZONTAL)
Sub-bastidor de bastidor para 24
terminações (DGO HORIZONTAL)
Sub-bastidor de bastidor para 48
terminações (DGO HORIZONTAL)

Especificação
Vide Item – 7.5.1.1
Vide Item – 7.5.1.2 e 3
Vide Item – 7.5.1.2 e 3
Vide Item – 7.5.1.2 e 3

7.5.1 Especificação do Distribuidor Geral Óptico (DGO) e Distribuidor Óptico
(DO))
7.5.1.1 RACK 23” X 36Us X 970mm
Descrição:


Rack de piso 23”(19” útil interno) X largura de 36U x 970mm prof.
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Porta Frontal em aço e visor em acrílico fume, com fechadura
escamoteável e chave com segredo, abertura da porta padrão da
esquerda para direita, com opção de inversão;



2 pares de planos móveis frontais e traseiros em chapa de aço #16
(1,5mm) com furação de ½U;



02 organizadores verticais de cabos com tampa 36u;



02 calhas com 8 tomadas, com fixação frontal e traseira;



02 organizadores de cabos de 2U;



04 tampas de fechamentos de 2U;



Base com suporte para organizadores de cabos;



Laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido facilitando a
remoção;



Fechamento traseiro em chapa de aço #20 (0,9mm);



Estrutura confeccionada em chapa de aço #16 (1,5mm) de espessura;



Acabamento em pintura na cor preto;



3 Bandejas fixas, com fixação frontal e traseira, na cor preto;



1 Bandeja deslizante com trilho, com fixação frontal e traseira, na cor
preto;



kit redutor para 19”;



Kit de fixação, porcas e parafusos do tipo “gaiola” M6 para todos U´s
úteis, frontais e traseiros;



Kit de Ventilação de Teto com 4 ventiladores, e painel de acionamento;



Kit rodízio com 4 peças 2 com trava e 2 sem trava capacidade de peso
60 quilos cada.

7.5.1.2 Distribuidor Interno Óptico (DIO) – 19” – até 48/36/24 fibras


Distribuidor óptico para até 48 fibras para Rack de 19”;



Deve suportar até 48 fibras com conectores LC, até 36 fibras com
conector SC e até 24 fibras com outros conectores;
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Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição
entre o cabo óptico e as extensões óticas;



Ser compatível com os adaptadores ópticos ST, SC, LC Duplex, FC;



Ser modular permitindo expansão do sistema;



Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras,
acomodação e emenda, que devem estar internos à estrutura
(conferindo maior segurança ao sistema);



Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19”;



Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras,
acomodação e emenda, que devem ficar internos à estrutura (conferindo
maior segurança ao sistema);



Ser fornecido com 2 bandejas de acomodação de emendas em material
plástico e todos os acessórios necessários para a realização de até 48
fusões;



Ser fabricado em aço SAE 1020;



Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta resistência a riscos;



Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a
manutenção e a instalação, e trabalhos posteriores sem retirá-los do
rack;



Deve possuir kit para permitir uma melhor ancoragem dos cabos, essa
ancoragem deve ser feita no mínimo 02 formas diferentes;



Deve ser compatível com acessório de encaminhamento de excesso de
fibras;



Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo
módulo básico;



Os adaptadores ópticos devem ser suportados por uma placa padrão
dispostos de 12 em 12 ou de 8 em 8;



Deve possuir 04 acessos para cabos ópticos traseiros.

7.5.1.3 Distribuidor Interno Óptico (DIO) até 12 fibras para instalação em parede



Descrição:
Distribuidor óptico para até 12 fibras de parede ou prateleira;
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Indicado para uso interno fixado em parede;



Deve ter capacidade de gerenciar até 12 fibras ópticas com sistema de
fusão;



Deve ter capacidade de gerenciar até 24 fibras ópticas em sistemas préconectorizados;



Deve permitir utilizar conectores LC, SC, ST e FC;



Deve suportar cabos ópticos de construção tight ou loose;



Deve acompanhar o distribuidor óptico, sistema de bandeja de emenda,
protetor de emenda, e braçadeiras plásticas;



Fabricado em plástico de alta resistência a impactos;



Possuir compartimento interno para acomodar e proteger o storage de
Pigtails;



Deve possuir peso inferior a 1kg;



Deve permitir a fixação em trilho industrial modelo DIN.

7.5.1.4 Caixas de Emenda Óptica


As caixas de emenda para cabos ópticos devem permitir a substituição
de partes e componentes sem a necessidade de interrupção do sistema
de transmissão.



As caixas de emenda devem permitir “sangria”, isto é, realizar derivação
de algumas fibras sem interferir nem cortar outras fibras do cabo.



A reserva técnica de cabo do ponto de emenda deve ser acomodada em
suporte apropriado. O suporte para acomodação de reserva técnica
pode ser do tipo para fixação em poste ou cordoalha.



APLICAÇÃO



Instalação para proteger a fusão, distribuição e concentração de fibras
ópticas. Este produto deve abrigar emendas diretas ou derivadas de
cabos ópticos em redes aéreas e subterrâneas. A caixa deve suportar
até 48 fusões, sendo acomodadas em seu interior através de bandejas.



Descrição



Cúpula e base injetados com plástico de engenharia;
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Fechamento mecânico entre a cúpula e base com conjunto de
abraçadeiras;



Possuir configuração unidirecional para entrada de cabos, sendo uma
entrada oval para dois cabos com diâmetros de 10 a 25mm e 4 entradas
redondas para cabos derivados com diâmetro de 5 a 18mm;



Deve ser fornecida com sistema metálico galvanizado para fixação em
cordoalha e abraçadeira BAP;



Bandejas injetadas em plástico ABS, utilizadas para acomodar as
emendas por fusão. Deverá suportar capacidade máxima de 96
emendas ópticas;



Fornecer Kit de reentrada oval;



Deve possuir 8 pontos para ancoragem do elemento de tração do cabo
óptico. Permitir a fixação do elemento na estrutura da base da caixa de
emenda;



Deve acompanhar 4 kits para fixação do elemento de tração, e permitir a
instalação de mais fixadores se necessário;



Compatível para instalação de suporte para reserva de tubos loose;



Será utilizadas no projeto a quantidade de 35 unidades;

7.5.1.5 Reserva Técnica:


As reservas técnicas devem possuir o mínimo de 40 metros;



Reserva Técnica do tipo Raquete (Optloop);



Reserva Técnica do tipo Cruzeta;

7.5.1.6 Cordoalhas:


Possuir no mínimo 7 fios (1x7);



Fios Duplamente Galvanizados;



Cordoalhas de tipo HS (alta resistência);



4,8mm;

7.5.1.7 Ferragens e Acessórios:


Conjunto de ancoragem (usados nas cordoalhas);
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Dielétricos;



Cintas BAP (kit completo);



Parafusos para Cintas BAP;



Alças;



Plaquetas de identificação;



Suportes;



Alça Fio FE;

7.5.1.8 Cordão Óptico Monomodo 9.0 µm LC/LC – 2,5 metros
Aplicabilidade:
 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.3 uso
interno para cabeamento vertical ou primário em salas ou armários de
distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário em
salas de telecomunicações (cross-connect) na função de interligação de
distribuidores e bloqueios ópticos com os equipamentos de rede.
Descrição:
 Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas
monomodo 9/125 µm (cor azul), tipo “tight“;


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



O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificados ISSO
9001 e ISSO 14001;



Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do
produto e data de fabricação;
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Ser disponibilizado nas opções de terminações com LC-PC nas duas
pontas;



O cordão deve estar de acordo com a norma ABNT 14106;



Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na
norma ABNT NBR 14433;



O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores
ópticos LC;



O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL.



Para garantir o perfeito funcionamento e manuseio dos equipamentos,
deverá ser do mesmo fabricante dos cabos ópticos e distribuidores
ópticos.

7.5.1.9 Cordão Óptico Monomodo 9.0 µm SC/SC – 2,5 metros
Aplicabilidade:
 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.3 uso
interno para cabeamento vertical ou primário em salas ou armários de
distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário em
salas de telecomunicações (cross-connect) na função de interligação de
distribuidores e bloqueios ópticos com os equipamentos de rede.
Descrição:
 Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas
monomodo 9/125 µm (cor azul), tipo “tight“;


Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro nominal 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;
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O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificados ISSO
9001 e ISSO 14001;



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



Ser disponibilizado nas opções de terminações com SC-PC nas duas
pontas;



O cordão deve estar de acordo com a norma ABNT 14106;



Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na
norma ABNT NBR 14433;



O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores
ópticos SC;



O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL.



Para garantir o perfeito funcionamento e manuseio dos equipamentos,
deverá ser do mesmo fabricante dos cabos ópticos e distribuidores
ópticos.

7.5.1.10 Pigtail Óptico Duplex MM (50/125 mm) Montado com adaptador óptico
SC-SPC – 1,5 metros


Atender os requisitos mínimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568C.3;



Este pigtail deverá ser constituído por 2 (duas) fibras ópticas multimodo
50,0/125mm, tipo OM2, de construção “tight“, com revestimento primário
em acrilato e revestimento secundário em PVC, com diâmetro nominal
de 0,9mm e adaptador óptico para atender um canal óptico;



Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores SC.



Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de
fábrica com o conector SC/PC;



Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na
norma ABNT NBR 14433;



O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores
ópticos ofertados;
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Para

garantir

o

perfeito

funcionamento

e

manuseio

dos

equipamentos, deverá ser do mesmo fabricante dos cabos ópticos e
distribuidores ópticos.
7.5.1.11 PigTail Ótico com conector 02F SM LC-SPC – 2,5 metros


Pigtail Óptico Monofibra SM (9/125 mm) Montado com adaptador óptico



Atender os requisitos mínimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568C.3;



Este pigtail deverá ser constituído por 2 (duas) fibras ópticas monomodo
9/125 mm, de construção “tight“, com revestimento primário em acrilato e
revestimento secundário em PVC, com diâmetro nominal de 0,9mm e
adaptador óptico para atender um canal óptico;



Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores LC-PC;



Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de
fábrica com o conector tipo LC-PC;



Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na
norma ABNT NBR 14433;



O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores
ópticos ofertados;



O fabricante deve possuir certificação

ANATEL

para os

conectores ópticos ofertados;


Para garantir o perfeito funcionamento e manuseio dos equipamentos,
deverá ser do mesmo fabricante dos cabos ópticos e distribuidores
ópticos.

7.5.1.12 PigTail Ótico com conector 02F SM SC-SPC – 2,5 metros.


Pigtail Óptico Monofibra SM (9/125 mm) Montado com adaptador óptico



Atender os requisitos mínimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568C.3;



Este pigtail deverá ser constituído por 2 (duas) fibras ópticas monomodo
9/125 mm, de construção “tight“, com revestimento primário em acrilato e
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revestimento secundário em PVC, com diâmetro nominal de 0,9mm e
adaptador óptico para atender um canal óptico;


Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores SC-PC;



Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de
fábrica com o conector tipo SC-PC;



Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na
norma ABNT NBR 14433;



O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores
ópticos ofertados;



O fabricante deve possuir certificação

ANATEL

para os

conectores ópticos ofertados;


Para garantir o perfeito funcionamento e manuseio dos equipamentos,
deverá ser do mesmo fabricante dos cabos ópticos e distribuidores
ópticos.

7.5.2 A Contratada deverá prever em sua proposta todos os materiais e custos
associados à execução dos serviços e fornecimento dos materiais necessários para a
conclusão e entrega do objeto;

8. TESTES E CERTIFICAÇÃO
Para garantir a qualidade dos cabos e serviços executados, a Contratada deverá
executar os seguintes testes e medições nas fibras óticas:

8.1 Antes do lançamento do cabo: teste OTDR de pré-lançamento para lances de
cabo acima de 3.000 (três mil) metros para a verificação da continuidade e possíveis
avarias causadas na manipulação do cabo ótico antes do seu lançamento nos dutos e
postes;

8.1.1 Certificações:
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8.1.1.1 teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se há inversão de
fibras, fibras quebradas ou fibras trincadas e a atenuação causada por emendas,
conectores e pela distância.

8.1.1.2 teste de potência ótica: para verificar a diferença da potência emitida e da
recebida.

8.1.2 Todas as certificações deverão ser feitas entre os pontos finais, as caixas de
emendas mais próximas do serviço de lançamento do segmento.

8.1.3 Todos os testes deverão ser executados na janela 1310 nm e 1550 nm,
devendo ser gravados em mídia eletrônica, identificando perfeitamente o número da
fibra, a rota de A para B e a rota de B para A. Esses dados devem ser apresentados
em forma de relatório, a fim de espelhar as medidas efetuadas em campo de forma
clara e concisa. Esses relatórios devem ser entregues impressos e em mídia
eletrônica, sempre após a conclusão dos testes e medições na implantação do
backbone.

8.1.4 Todas as fibras a serem instaladas deverão ser certificadas e homologados pela
ANATEL.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E REQUISITOS DA EQUIPE DE TRABALHO:
A licitante deverá apresentar, como condição de participação no certame:

9.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, em seu nome, devidamente acervado(s) pelo CREA,
comprovando

que

a

licitante

tenha

realizado

serviços

com

características

semelhantes ao objeto deste Termo de Referência e seus anexos, com quantitativo
mínimo de 50% das parcelas de maior relevância a serem indicadas no Edital.

9.2 Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA da jurisdição da empresa, comprovando atividade
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relacionada com o objeto, no qual conste como Responsável Técnico 01 (um)
engenheiro.

9.3 Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs) emitida(s) pelo CREA, em nome do
responsável técnico integrante do seu quadro de pessoal, comprovando que

o

referido profissional realizou serviços de características semelhantes às descritas
neste Termo de Referência e seus Anexos.

9.3.1 A comprovação de que o Responsável Técnico pertence ao quadro de pessoal
da licitante deverá ser feita mediante apresentação do contrato social (se sócio),
CTPS e ficha de registro de funcionário, ou mediante Contrato de Prestação de
Serviços;

9.4 Para assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame deverá
apresentar:

a) Relação explícita e declaração formal da sua disponibilidade de
equipamentos, ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, bem
como pessoal técnico especializado para realização dos serviços que são
objeto deste Edital.

b) Declaração de que possui aparelhamento técnico adequado para a
execução do objeto, discriminando as suas instalações, apresentando a
relação do pessoal técnico especializado incumbido da execução do serviço,
com a indicação da qualificação profissional dos principais membros da equipe
técnica.

c) Declaração expressa de que possui certificador óptico OTDR, equipado
com kit para fibras monomodo.

d) Em virtude de o serviço poder ocorrer em postes com transformadores e
trabalho em altura, entre outros, 2 (dois) membros da equipe técnica da
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licitante deverão possuir o Certificado NR-10 e Certificado de Trabalho em
Altura NR-35. Em ambos os casos, a licitante deverá apresentar cópia dos
certificados.

e) A empresa deverá apresentar os atestados do Programa de Prevenção dos
Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO;

10. OBRIGAÇÕES E PRAZOS DA CONTRATADA

10.1 A Contratada deverá executar os serviços obrigatoriamente no prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos, a contar do início das atividades, estas que devem ser
iniciadas em até 5 dias após assinatura do contrato.

10.2 A escolha da equipe de técnicos e operários qualificados e habilitados, arcando
com todos os encargos dos seus funcionários e dos contratos, de qualquer natureza,
seja de ordem fiscal, securitária, trabalhista ou previdenciária, referentes à obra, sua
execução e mão-de-obra empregada.

10.3 A substituição imediata de pessoas de sua equipe que porventura sejam
identificadas como impróprias, a critério da CIJUN.

10.4 Prover aos empregados, funcionários e prepostos alimentação e transporte, além
de WC químico e local adequado para a guarda de seus respectivos pertences.

10.5 Cumprir rigorosamente as leis trabalhistas e de segurança e medicina do
trabalho. Fazer com que seus empregados, funcionários e prepostos, façam uso de
EPI´s, na forma da lei, bem como usem uniformes e crachás em local visível.
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10.6 Providenciar a contratação do Seguro de Acidente de Trabalho para todos os
seus empregados, que estejam sujeitos à Legislação Brasileira relativa a Acidentes de
Trabalho, nos limites e condições previstos na legislação em vigor, com certificado
devidamente expedido pelo INSS e o Seguro de Responsabilidade Civil contra
terceiros da PROPONENTE e seus subempreiteiros, apresentando a respectiva
apólice à CIJUN.

10.7 Providenciar a contratação do Seguro de Engenharia para cobrir danos à
propriedade de terceiros e eventuais interferências não previstas na execução da
obra.

10.8 Recolher todos os tributos e encargos relacionados com a prestação de serviços
e que sejam, por força de lei, de sua responsabilidade;

10.9 Cumprir todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e acidentárias,
pagando regularmente os salários e demais encargos de seus funcionários,
observadas todas as disposições legais incidentes;

10.10 Disponibilizar para a CIJUN, em tempo hábil para liberação do pagamento da
fatura, que deverá ser emitida dentro do mês correspondente ao da prestação de
serviços, comprovantes da regular situação trabalhista, fiscal e previdenciária, através
de cópias autenticadas das guias de INSS, FGTS, do documento da folha de
pagamento, contracheque devidamente assinado, do livro ou ficha de registro e CTPS
dos empregados lotados no estabelecimento da SRQB. Deverá apresentar também,
qualquer alteração do Contrato Social e certidões negativas de Débitos do INSS,
Receita Federal, Dívida Ativa da União (PGFDN), ISS, Protestos de Títulos, Cartório
Distribuidores Cíveis e Criminais e de Falências e Concordata, Justiça do Trabalho,
Certificado de Regularidade do FTGS/CEF, e demais outras que se façam
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necessárias para certificar que a empresa mantém sua situação regularizada nas
diversas esferas legais;

10.11 Cumprir com os todos os itens das Convenções Coletivas de Trabalho
Consolidadas das categorias envolvidas.

10.12 Qualquer acidente que por ventura venha a ocorrer com os técnicos envolvidos
na execução dos serviços será de única e exclusiva responsabilidade do executante
dos serviços.

10.13 A PROPONENTE deverá designar profissional qualificado que atuará como
gerente de projeto, coordenando os demais profissionais envolvidos na execução do
objeto, garantindo a sintonia das diversas atividades e o bom andamento do
cronograma de trabalho.

10.13.1 O gerente de projeto também será o ponto de contato com os
representantes da CIJUN, para os quais reportará diariamente as atividades, fatos e
eventuais dificuldades, que serão objeto de registro em diário de obra entregue
semanalmente ao responsável da CIJUN pela execução do contrato.

10.14 A Contratada deverá fornecer, instalar e certificar a infraestrutura de fibras
óticas, conforme todas as especificações do Termo de Referência, obedecendo às
seguintes etapas:

10.14.1 Site Survey: realizar a avaliação das instalações físicas da rede de dutos
e postes da CPFL, por onde serão lançados os cabos de fibra ótica, a fim de iniciar o
serviço;

10.14.2 Projeto Executivo: confecção do projeto deste Edital e entregar à CIJUN,
em mídia eletrônica e cópias impressas, do Projeto Executivo plotado em CAD da
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implantação do backbone, contendo cronograma de atividades, detalhes técnicos da
execução dos serviços e lista de pessoas que trabalharão nas atividades previstas
nesse Projeto Executivo. Para cada acesso serão entregues 4 (Quatro) cópias
impressas distribuídas da seguinte forma: uma cópia ao administrativo da CIJUN para
arquivamento dos projetos de acesso, outra para a área de TIC da CIJUN, outra para
a área de engenharia/logística da Prefeitura Municipal de Jundiaí e a última cópia
ficará com a empresa contratada;

10.14.3 Projeto Executivo para a CPFL: elaboração e entrega de cópias
impressas do Projeto Executivo plotado em CAD e em mídia eletrônica, em
consonância com os manuais técnicos de compartilhamento de dutos e de postes da
CPFL, para a rede da CPFL desde a caixa de sangria do CIJUN passando pela rede
de dutos e postes da CPFL até a caixa de emenda do final do segmento. Para os
acessos deverão ser entregues 3 (três) cópias impressas, que serão distribuídas da
seguinte forma: uma cópia a CIJUN para arquivamento dos projetos de acesso, outra
para a CPFL e a última cópia ficará com a empresa contratada;

10.14.4 ART: recolhimento da ART pela contratada;

10.14.5 Instalação das FO: realização da instalação dos cabos óticos, caixa de
passagem, caixas de emenda, lançamentos de cabos óticos aéreos, conforme
especificado nesse Termo de Referência e as suas necessidades em todos os
trechos do backbone a serem implantados;

10.14.6 Instalação dos POPs: Fornecimento e instalação de Racks, DGOs,
cordões, identificadores, organizadores, fusões e tudo que for necessário para
ativação das Fibras e sua continuidade de sinal no segmento;
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10.14.7 Testes: realização dos testes de conformidade para aceitação das
instalações, certificando a infraestrutura ótica implantada, conforme já definido nesse
Termo de Referência;

10.14.8 Entrega do As-Built: elaboração e entrega a CIJUN, em mídia eletrônica
e cópias impressas, da documentação As-Built plotada em CAD das instalações dos
cabos óticos para cada acesso realizado nos prédios abordados ou adequação do
backbone. Para os acessos deverão ser entregues 4 (quatro) cópias impressas que
serão distribuídas da seguinte forma: uma cópia ao administrativo da CIJUN para
arquivamento dos projetos de acesso, outra para a área de TIC da CIJUN, outra para
a área de engenharia/logística da Prefeitura Municipal de Jundiaí e a última cópia
ficará com a empresa contratada;

10.15 A Contratada será responsável, por todas as liberações necessárias junto aos
Órgãos Fiscalizadores, à CPFL e aos demais órgãos que venham a ser abordados.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento dos serviços que são objeto desse Termo de Referência.

11.2 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referência, em
especial os Itens 4 – Serviços de Implantação e 9 – Obrigações da Contratada.

11.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio de um fiscal, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato.

11.4 Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados.

12. FORMA DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS
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12.1 Os serviços serão executados em uma única empreitada, em todo trecho do
backbone e segmentos a serem implantados.
12.2 Normas Padrões e Procedimentos Aplicáveis


ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;



NBR 14160 Especificação de cabo óptico dielétrico auto-sustentado



NBR 14104 Procedimento de amostragem e inspeção em fábrica de cabos e
cordões Ópticos



NBR 13975 Método de ensaio para determinação da força de extração do
revestimento das fibras ópticas



NBR 14706 Cabos ópticos, fios e cabos telefônicos – Determinação do
coeficiente de absorção de ultravioleta – Método de ensaio



NBR 9148 Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos – Ensaio de
envelhecimento acelerado – Método de ensaio



Normas: ISO4427 e DIN8074;



ITU-T G.650: Definition and test methods for the relevant parameters of singlemode fibers;



ITU-T G.650.1: Definition and test methods for linear, deterministic attributes of
single fiber and cable;



G.650.2: Definition and test methods for statistical and non-linear attributes of
single mode fiber and cable;



ITU-T G.654: Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fiber and
cable;



Prática Telebrás 565-270-302 – Procedimento para lançamento de cabos
ópticos subterrâneos em dutos e subdutos;



Prática Telebrás 565-270-303 – Procedimentos de confecção de emendas em
cabos ópticos;



Norma Técnica – GED-270 – Compartilhamento de Postes de Rede Elétrica
para Telecomunicações e Demais Ocupantes;

12.2.1 As execuções deste objeto devem estar de acordo com os valores e definições
das Normas das Distribuidoras (CPFL) e das normas da ABNT (NBR);
12.2.2 As Normas Técnicas de Distribuição da CPFL deverão ser obtidas acessando
o site:
o http://www.cpfl.com.br/OrientacoesTecnicas/NormasTecnicas/tabid/
1417/Default.aspx
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o http://www.cpfl.com.br/atendimento-a-consumidores/orientacoestecnicas/publicacoes-tecnicas/normastecnicas/GED-270.pdf

12.2.3 Deverão ser utilizadas as versões mais recentes das normas citadas em toda
esta especificação.
12.3 Prazos
12.3.1 O prazo de início dos serviços deve ser, no máximo, de 20 (vinte) dias corridos
após a assinatura do contrato, incluído neste prazo a elaboração e aprovação dos
Projetos Executivos.

12.3.2 O prazo de conclusão da instalação não deve ultrapassar 120 (cento e vinte)
dias corridos após a data do inicio das instalações mencionado anteriormente.
Portanto, o prazo máximo desde a solicitação da Contratante até a conclusão do
serviço não deverá ultrapassar os 120 (cento e vinte) dias corridos.

12.3.3 A Contratada deverá entregar o Projeto Executivo, conforme já especificado,
com no máximo 20 (vinte) dias corridos antes do início dos serviços.

12.3.4 Concluída a totalidade dos serviços do backbone e após o recebimento formal
e integral dos resultados, dos testes de conformidade, do As-Built e do certificado de
garantia, emitidos pela Contratada; a CIJUN emitirá o Termo de Aceitação da Obra
em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da documentação de conclusão do
serviço.

13. VISITA TÉCNICA

13.1 A visita técnica é obrigatória e será divida e 2 etapas, sendo elas:
13.2. Justificiativa:
A visita técnica é indispensável tendo em vista a complexidade das atividades
quanto as condições do posteamento a ser utilizado, medições de infraestrutura
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em linhas de duto de PEAD (MND), nas condições técnicas necessárias para
realização das atividades.
A complexidade envolve entradas e infraestrutura a serem realizadas em cada
POP, para os quais deverão ser elaborados estudos e análises do serviço
proposto, considerando instalações em forros, paredes próximas a prédios
tombados pelo patrimônio histórico, remoção de racks de TI já instalados e que
serão substituídos.

13.3. Etapas da visita técnica:
a) Na primeira etapa da visita, as empresas deverão realiza-la no trajeto do
anel principal, sem acesso interno aos POPs, sendo, para esta visita,
dispensável o acompanhamento de um técnico da CIJUN, e poderá ser
realizada a qualquer momento pela empresa, já que este trajeto não contempla
nenhuma área restrita ou de acesso monitorado.

a.1. A empresa deverá apresentar, com os documentos de
habilitação, Declaração de que vistoriou os locais externos indicados
e que tomou conhecimento das condições locais para cumprimento
do objeto da presente licitação.

b) Na segunda etapa, a visita será acompanhada por um técnico ou equipe
designada pela CIJUN, sendo que a empresa licitante deverá proporcionar sua
locomoção aos locais de visita. O agendamento será realizado pelo e-mail
st_infraestrutura@cijun.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4589-8955 A/C de
Alexandre Forti.

b.1. No término desta visita serão emitido COMPROVANTE que
atesta ter a licitante vistoriado os locais internos, devendo também
ser apresentado para sua habilitação;
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14. GARANTIA
14.1 Entrega do Certificado de Garantia: emissão do certificado de garantia dos
materiais e serviços executados, sendo que a garantia abordará todos os materiais e
os serviços de instalação por um período de 12 (dose) meses, contados a partir da
emissão do Termo de Aceitação das Obras do backbone realizada.
14.2 Durante o período de garantia, a Contratada deverá atender aos chamados e
realizar os serviços necessários, no prazo máximo de 6 (seis) horas a partir da
notificação. Para tanto, a Contratada deverá disponibilizar central de atendimento
para abertura de chamados, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 18h00 (horário
comercial). Os chamados serão registrados e poderão ser efetuados através de fax,
telefone ou e-mail.
14.3 Durante o período de garantia, a PROPONENTE deverá atender aos chamados
da CIJUN e realizar os serviços necessários de reparos, no prazo máximo de 6 (seis)
horas úteis a partir do recebimento da notificação. Para tanto, a PROPONENTE
deverá disponibilizar central de atendimento para abertura de chamados de segundafeira a sexta-feira das 8h às 18h (horário comercial), podendo ser efetuados através
de fax, telefone ou e-mail, devendo tais chamados serem registrados.

15. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

15.

PAGAMENTO

15.1. O pagamento dos serviços realizados ocorrerá em 4 etapas, após o recebimento
e

aceite

dos mesmos, mediante

apresentação

de

Nota Fiscal e

Fatura

correspondente, acompanhada das certidões de FGTS, INSS e CNDT, devidamente
validada pelo gestor do contrato, comprovando o recebimento.
15.1.1. O primeiro pagamento, será de 10% do valor do contrato a ser realizado em
até 15 dias, após apresentação e devidamente protocolado, o projeto Executivo
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atualizado e aprovado pela CPFL, com a devida ART recolhida, conforme item
10.14.1 deste Edital;
15.1.2. O Segundo pagamento será de 10% do valor do contrato a ser realizado em
até 15 (quinze) dias, após conclusão do trecho, que corresponde ao DGO do Paço
Municipal (CIJUN) com o DGO do POP UBS Hortolândia, devidamente instalados,
ativados e certificados;
15.1.3. O terceiro pagamento, será de 30% do valor do contrato a ser realizado em
até 15 (quinze) dias, após conclusão do trecho que corresponde ao DGO do POP
UBS Hortolândia com o POP CRAS Novo Horizonte, devidamente instalados,
ativados e certificados;
15.1.4. O quarto pagamento, será de 50% referente ao valor restante do total do
contrato, será realizado em até 15 (quinze) dias após a CIJUN atestar e validar os
serviços prestados.
15.2. A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será enviado
junto com a fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome da empresa,
informado na sua proposta de preço.
15.3. Os números dos Contrato/Processo e as Parcelas de Pagamento deverão
constar no corpo da nota fiscal, bem como detalhamento dos impostos devidos e o
líquido a receber.
15.4. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada
exclusivamente ao e-mail: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo
arquivo XML. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da DANFE que
deverá ser vistada pelo gestor do contrato, comprovando o recebimento
15.5. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a empresa de entregar no
Apoio Administrativo da CIJUN / Setor Financeiro os demais documentos exigidos em
contrato.
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15.6. A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item
anterior, a partir da data de sua reapresentação.
15.7. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"
em relação ao atraso verificado. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia
devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº
6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês,
calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.
15.8. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por
conta dos recursos próprios da CIJUN;

16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 A contratada se obriga a manter sigilo e não divulgar informações levantadas
relativas aos trabalhos, ou outras informações a que vier a ter acesso em decorrência
da prestação de serviços.
16.2 A PROPONENTE deverá fornecer todos os materiais de consumo inerentes aos
serviços de instalação, de emendas, de terminações e pessoal técnico qualificado
necessário à realização das atividades de instalação e dos testes do sistema óptico
ora instalado.

16.3 A PROPONENTE deverá apresentar a garantia geral da obra, emitindo
certificado de execução de testes de aceitação final dos dutos e emendas nas rotas.

16.4 O transporte, distribuição, carga, descarga e movimentação dos materiais e
outros insumos, serão de responsabilidade da PROPONENTE e deverão ser feitos
com os cuidados necessários para evitar danos aos dutos e às outras instalações
existentes.
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16.5 A PROPONENTE colocará a disposição da obra a sua estrutura administrativa
para dar o devido apoio ao coordenador técnico responsável pela implantação, quanto
a assuntos administrativos e técnicos durante a vigência do contrato.
16.6 A PROPONENTE deverá ter Sistema de Garantia da Qualidade para controle de
todos os processos executivos e procedimentos. A aplicação e acompanhamento dos
procedimentos e documentação deverão ser exercidos por profissional habilitado.
16.7 A PROPONENTE não poderá executar qualquer espécie de serviços que não
estejam descritos no detalhamento técnico sem que haja a autorização da fiscalização
do contrato ou concessionárias por escrito, sob pena de não ser ressarcida.
17. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

17.1 A PROPONENTE fica proibida de fazer publicidade de qualquer tipo sobre os
serviços contratados.

17.2 Os erros decorrentes de execução de serviços deverão ser corrigidos pela
PROPONENTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da hora de
comunicação feita pela CIJUN.
17.3 Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementação nos
serviços executados pela PROPONENTE, durante a vigência do contrato, deverão ser
realizadas sem custos adicionais para a CIJUN.
Jundiaí, 14 de outubro de 2.014.

_______________________________
Alexandre Forti
Supervisor de Infraestrutura

_____________________________
Alexandre Chaves Fonceca
Diretor Técnico
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ANEXO 2
Planilha de Orçamento e Execução de Anel Ótico – INFOVIA Jundiaí

PLANILHA PREÇOS
ORGÃO : CIJUN
CIDADE : Jundiaí

CUSTO PROJETO
UNIDADE INFRAESTRUTURA

VALOR

GRUPO 1 - CANALIZAÇÃO SUBTERRANEA

R$ 0,00

GRUPO 2 - REDE AEREA POSTES

R$ 0,00

GRUPO 3 - INFRAESTRUTURA INTERNA

R$ 0,00

TOTAL GRUPO INFRA ESTRUTURA

R$ 0,00

UNIDADE DE REDE

VALOR

GRUPO 1 - CORDÕES OPTICO

R$ 0,00

GRUPO 2 - CABO OPTICO

R$ 0,00

GRUPO 3 - EMENDAS

R$ 0,00

GRUPO 4 - TERMINAÇÕES

R$ 0,00

GRUPO 5 - TESTES

R$ 0,00

GRUPO 6 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS

R$ 0,00

GRUPO 7 - PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT

R$ 0,00

TOTAL GRUPO REDE

R$ 0,00

TOTAL GERAL

R$ 0,00

Unidade de Planta – Infraestrutura
Grupo 01 – Canalização Subterrânea
A) Linha de duto de PEAD método não
destrutivo (MND)
Construção de linha com 02 subdutos
singelos, 2 x Φ 40 mm
B) Linha de duto de PEAD, Φ 40 mm
encapsulado em concreto – método de
abertura de valas – Redes Metropolitanas
Construção de linha com 02 subdutos
singelos, 2 x Φ 40 mm
C) Caixa subterrânea de alvenaria ou
concreto
Construção de caixa subterrânea tipo CS 2

UNIDADE

UNITARIO

QTDE

TOTAL

m

R$

-

150

R$

-

m

R$

-

100

R$

-

un

R$

-

4

R$

-

pç

R$

-

2

R$

-

R$

-

D) Subida de lateral
Subida de lateral
Grupo 01 –Canalização Subterrânea

TOTAL
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Grupo 02 – Rede Aérea Postes
A) Instalação de postes e contra-postes

UNIDADE

Poste de concreto de 8 metros e resistência de 300 kgf

Pç

Grupo 02 – Rede Aérea

UNITARIO
R$

-

TOTAL

QTDE TOTAL
R$
6
R$
-

Grupo 03 – Infraestrutura Interna
A) Eletrodutos galvanizado a fogo para
encaminhamento de cabos (aparente) com acessórios

UNIDADE

UNITARIO

QTDE TOTAL

Instalação de Eletroduto 1" com módulos e acessórios

m

R$

-

800

Substituição de Rack sem fornecimento

un

R$

-

2

un

R$

-

9

un

R$

-

9

m²

R$

-

9

Confecção de Backbone interno entre Racks, com infra em
Cat6
Confecção de Infraestrutura e tomada elétrica de 20A para
Rack
Remoção de Piso Elevado
Grupo 03 – Infraestrutura Interna

TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

Tabela de Unidade de Rede
Grupo 01 – Cordões Ópticos –
Fornecimento/Emenda

UNIDADE

UNITARIO

QTDE

TOTAL

A) Fornecimento e Instalação de cordão óptico de manobra
Fornecimento e instalação de cordão óptico com 2,5
m - SC/APC e LC/PC
Grupo 01 – Cordões Ópticos –
Fornecimento/Emenda

pç

R$

-

284

R$

-

R$

-

1800

R$

-

TOTAL

Grupo 02 – Cabos Ópticos – Fornecimento e Instalação
A) Cabos ópticos aéreos autossustentados
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-12

m

R$

-

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-24

m

R$

-

5100

R$

-

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-48

m

R$

-

37600

R$

-

B) Cabo óptico espinado com instalação de cordoalha dielétrica
Cabo CFOA-SM-DD-S/G-12

m

R$

-

2000

R$

-

Cabo CFOA-SM-DD-S/G-24

m

R$

-

2000

R$

-

Cabo CFOA-SM-DD-S/G-48

m

R$

-

2200

R$

-
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C) Cabos ópticos em canalizações ou esteiras
Cabo CFOA-SM-DD-S-RC 12

m

R$

-

700

R$

-

Cabo CFOA-SM-DD-S-RC 24

m

R$

-

200

R$

-

Cabo CFOA-SM-DD-S-RC 48
Grupo 02 – Cabos Ópticos – Fornecimento e
Instalação

m

R$

-

200

R$

-

R$

-

TOTAL

Grupo 03 – Cabos Ópticos – Emenda
A) Conjunto Pré-Emenda de cabo óptico
Conjunto para cabo de 12 fibras ópticas

cj

R$

-

6

R$

-

Conjunto para cabo de 48 fibras ópticas

cj

R$

-

25

R$

-

un

R$

-

10

R$

-

un

R$

-

1200

R$

-

R$

-

B) Instalação de cabo óptico adicional de emenda existente
Derivação de 1 cabo óptico
C) Emenda de fibra óptica
Emenda de fibra óptica
Grupo 03 – Cabos Ópticos – Emenda

TOTAL

Grupo 04 – Cabos Ópticos - Terminação
A) Conjunto Terminação em sub-bastidor
Terminação de cabo com 12 fibras ópticas

cj

R$

-

11

R$

-

Terminação de cabo com 24 fibras ópticas

cj

R$

-

2

R$

-

Terminação de cabo com 48 fibras ópticas

cj

R$

-

6

R$

-

Grupo 04 – Cabos Ópticos - Terminação

TOTAL

R$

-

Grupo 05 – Cabos Ópticos - Testes
A) Teste em cabo óptico

UNIDADE

UNITARIO

QTDE

TOTAL

Teste de fibra óptica com OTDR ( bobina e enlace)

fibra

R$

-

800

R$

-

Teste de fibra óptica com medidor de potência

fibra

R$

-

200

R$

-

R$

-

Grupo 05 – Cabos Ópticos – Testes

TOTAL

Grupo 06 – Equipamentos Passivos
A) Fornecimento de Equipamentos para
terminação óptica
Rack de 22” 36 U com gerenciamento de cordão
Sub-bastidor de bastidor para 12 terminações (DGO
HORIZONTAL)
Sub-bastidor de bastidor para 24 terminações (DGO
HORIZONTAL)
Sub-bastidor de bastidor para 48 terminações (DGO
HORIZONTAL)
Grupo 06 – Equipamentos Passivos

UNIDADE

UNITARIO

QTDE

TOTAL

pç

R$

-

6

R$

-

pç

R$

-

11

R$

-

pç

R$

-

2

R$

-

pç

R$

-

6

R$

-

R$

-

TOTAL
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Grupo 07 – Elaboração de Projeto e Atualização de Cadastro
Elaboração de Projeto e Atualização de Cadastro

UNIDADE

A) Elaboração de projeto de entrada aérea em prédio
Elaboração de projeto de cabos aéreos ou
subterrâneo
Obtenção de Aprovações junto a Prefeitura Municipal
de Jundiaí, CPFL, AUTOBAN, DER, DNER, RFFSA,
etc.
Elaboração/atualização de cadastro.

und

R$

-

9

R$

-

m

R$

-

46000

R$

-

und

R$

-

2

R$

-

folha

R$

-

50

R$

-

Grupo 07 – Projetos

TOTAL

UNITARIO

QTDE

TOTAL

R$

-

Jundiaí, 14 de outubro de 2014.

_______________________________
Alexandre Forti
Supervisor de Infraestrutura

_______________________________
Alexandre Chaves Fonceca
Diretor Técnico
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Contato:
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de
infraestrutura de rede de fibra ótica, para conectar os órgãos públicos com a rede de
computadores da Prefeitura de Jundiaí, denominada INFOVIA, abrangendo o
fornecimento de materiais, instalação e certificação de infraestrutura de fibras,
conforme descrição técnica contida no Termo de Referência Anexo I, parte integrante
do presente Edital.
Valor Global: R$ .......................................(.....................)
Prazo de execução / fornecimento: Conforme edital.
Nos preços propostos estão incluídos lucro, todas as despesas e custos, diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.
Condição de pagamento:
Conta Corrente:
Agência:
Cidade:
Jundiaí,
de
de 2014.
_______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da empresa)
R.G. :
Cargo
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DURANTE
TODO CONTRATO
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 005/2014
Processo nº 0061/2014
_______________________________________, inscrito do CNPJ nº__________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr.(a)
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
nº____________________e do CPF nº___________________ _______, DECLARA, que se
obriga a manter, durante todo o período da contratação, objeto desta licitação, as condições
de habilitação e qualificação exigidas para participação neste certame, e de que mantém
íntegra a sua idoneidade perante os órgãos das Administrações Públicas Federal, Estadual e
Municipal.
____________________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Observação:
em
caso
afirmativo,
assinalar
a
ressalva
acima)
_________________________________________________________________

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 005/2014
Processo nº 0061/2014
_______________________________________, inscrito do CNPJ nº__________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr.(a)
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
nº____________________e do CPF nº___________________ _______, DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
____________________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

( ).
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MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP) – (apenas para as empresas enquadradas no regime
ME/EPP)
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico n° 005/2014
Processo nº 0061/2014
__________________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, por
intermédio de seu representante legal e por seu contador ou por outro profissional equivalente,
DECLARA, sob as penas da lei, que se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno
porte) para os fins desta licitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e que não
apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º, §
4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a Administração caso perca essa qualificação.
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:

DADOS PARA CONTATO:
ENDEREÇO:
______________________________________________________________________
CIDADE/ESTADO:
_________________________________
CEP:
________________________________
FONE: ____________________ - FAC SÍMILE: __________________________- CEL.:
________________________
E-MAIL:
_____________________________________________________________________________
___
NOME
PARA
CONTATO:
_________________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS
PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO
(Papel Timbrado da Empresa)
REF.: Pregão Eletrônico nº 005/2014
Processo nº 0061/2014
_______________________________________, inscrito do CNPJ nº__________________, por
intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr.(a)
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade
nº____________________e do CPF nº___________________ _______, DECLARA, que tomou
conhecimento de todas as informações e condições locais para cumprimento do objeto da
licitação de acordo com o descritivo do Termo de Referência, Anexo I e visita técnica externa.
______________________
(data)
____________________________________________________
(representante legal)
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ANEXO IV
Parcelas de Maior Relevância Técnica e/ou Econômica
Unidade de Planta – Infra-estrutura
Grupo 03 – Infra-estrutura Interna
A) Eletroduto galvanizado a fogo para encaminhamento de
cabos (aparente) com acessórios
Instalação de Eletroduto 1" com módulos e acessórios

UNIDADE

QTDE

m

400

UNIDADE

QTDE

pç

142

m

18800

un

600

UNIDADE

QTDE

fibra

400

Tabela de Unidade de Rede
Grupo 01 – Cordões Ópticos – Fornecimento/Emenda
A) Fornecimento e Instalação de cordão óptico de manobra
Fornecimento e instalação de cordão óptico com 2,5 m SC/APC e LC/PC
Grupo 02 – Cabos Ópticos – Fornecimento e Instalação
A) Cabos ópticos aéreos autossustentados
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-48
Grupo 03 – Cabos Ópticos – Emenda
C) Emenda de fibra óptica
Emenda de fibra óptica

Grupo 05 – Cabos Ópticos - Testes
A) Teste em cabo óptico
Teste de fibra óptica com OTDR (bobina e enlace)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº.

que entre si celebram a

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍCIJUN e a empresa

, para Contratação de

empresa especializada na execução de serviços de
infraestrutura de rede de fibra ótica, para conectar
os órgãos públicos com a rede de computadores da
Prefeitura

de

Jundiaí,

denominada

INFOVIA,

abrangendo o fornecimento de materiais, instalação
e certificação de infraestrutura de fibras, conforme
descrição técnica contida no Termo de Referência,
Anexo I, parte integrante do presente Edital.

Aos

dias do mês de

do ano de

, nesta cidade de Jundiaí, na Av. da

Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900, de um lado,
na qualidade de CONTRATANTE, a COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ –
CIJUN, inscrita no CNPJ sob o nº 67.237.644/0001-79 com inscrição estadual
nº407.326.270.110, neste ato representada pelos Srs. <dados dos representantes
legais>, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA <razão social da empresa>,
com sede na <endereço>, inscrita no CNPJ sob nº

, com inscrição estadual nº

, neste ato representada por<dados dos representantes legais>, adjudicatária
do objeto do PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2014 autorizada no Processo
0061/2014, têm entre si justo e contratado, nos termos do que determinam a Lei
Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e obedecidas as disposições
contidas no Edital e seus Anexos, bem como na Proposta Comercial aos quais se
vincula o presente instrumento, o que se segue:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
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Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na execução de
serviços de infraestrutura de rede de fibra ótica, para conectar os órgãos públicos com
a rede de computadores da Prefeitura de Jundiaí, denominada INFOVIA, abrangendo
o fornecimento de materiais, instalação e certificação de infraestrutura de fibras,
conforme descrição técnica contida no Termo de Referência Anexo I, parte integrante
do presente Edital.
Cláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
§ 1º A Contratada deverá executar os serviços obrigatoriamente no prazo de 120
(cento e vinte) dias corridos, a contar do início das atividades, estas que devem ser
iniciadas em até 5 dias após assinatura do contrato.

§ 2º A escolha da equipe de técnicos e operários qualificados e habilitados, arcando
com todos os encargos dos seus funcionários e dos contratos, de qualquer natureza,
seja de ordem fiscal, securitária, trabalhista ou previdenciária, referentes à obra, sua
execução e mão-de-obra empregada.

§ 3º A substituição imediata de pessoas de sua equipe que porventura sejam
identificadas como impróprias, a critério da CIJUN.

§ 4º Prover aos empregados, funcionários e prepostos alimentação e transporte, além
de WC químico e local adequado para a guarda de seus respectivos pertences.

§ 5º Cumprir rigorosamente as leis trabalhistas e de segurança e medicina do
trabalho. Fazer com que seus empregados, funcionários e prepostos, façam uso de
EPI´s, na forma da lei, bem como usem uniformes e crachás em local visível.

§ 6º Providenciar a contratação do Seguro de Acidente de Trabalho para todos os
seus empregados, que estejam sujeitos à Legislação Brasileira relativa a Acidentes de
Trabalho, nos limites e condições previstos na legislação em vigor, com certificado
devidamente expedido pelo INSS e o Seguro de Responsabilidade Civil contra
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terceiros da PROPONENTE e seus subempreiteiros, apresentando a respectiva
apólice à CIJUN.

§ 7º Providenciar a contratação do Seguro de Engenharia para cobrir danos à
propriedade de terceiros e eventuais interferências não previstas na execução da
obra.

§ 8º Recolher todos os tributos e encargos relacionados com a prestação de serviços
e que sejam, por força de lei, de sua responsabilidade;

§ 9º Cumprir todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e acidentárias,
pagando regularmente os salários e demais encargos de seus funcionários,
observadas todas as disposições legais incidentes;

§ 10º Disponibilizar para a CIJUN, em tempo hábil para liberação do pagamento da
fatura, que deverá ser emitida dentro do mês correspondente ao da prestação de
serviços, comprovantes da regular situação trabalhista, fiscal e previdenciária, através
de cópias autenticadas das guias de INSS, FGTS, do documento da folha de
pagamento, contracheque devidamente assinado, do livro ou ficha de registro e CTPS
dos empregados lotados no estabelecimento da SRQB. Deverá apresentar também,
qualquer alteração do Contrato Social e certidões negativas de Débitos do INSS,
Receita Federal, Dívida Ativa da União (PGFDN), ISS, Protestos de Títulos, Cartório
Distribuidores Cíveis e Criminais e de Falências e Concordata, Justiça do Trabalho,
Certificado de Regularidade do FGTS/CEF, e demais outras que se façam
necessárias para certificar que a empresa mantém sua situação regularizada nas
diversas esferas legais;

§ 11º Cumprir com os todos os itens das Convenções Coletivas de Trabalho
Consolidadas das categorias envolvidas.
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§ 12º Qualquer acidente que por ventura venha a ocorrer com os técnicos envolvidos
na execução dos serviços será de única e exclusiva responsabilidade do executante
dos serviços.

§ 13º A PROPONENTE deverá designar profissional qualificado que atuará como
gerente de projeto, coordenando os demais profissionais envolvidos na execução do
objeto, garantindo a sintonia das diversas atividades e o bom andamento do
cronograma de trabalho.

a) O gerente de projeto também será o ponto de contato com os representantes
da CIJUN, para os quais reportará diariamente as atividades, fatos e eventuais
dificuldades, que serão objeto de registro em diário de obra entregue semanalmente
ao responsável da CIJUN pela execução do contrato.

§ 14º A Contratada deverá fornecer, instalar e certificar a infraestrutura de fibras
óticas, conforme todas as especificações do Termo de Referência, obedecendo às
seguintes etapas:

a) Site Survey: realizar a avaliação das instalações físicas da rede de dutos e
postes da CPFL, por onde serão lançados os cabos de fibra ótica, a fim de iniciar o
serviço;

b) Projeto Executivo: confecção do projeto deste Edital e entregar à CIJUN, em
mídia eletrônica e cópias impressas, do Projeto Executivo plotado em CAD da
implantação do backbone, contendo cronograma de atividades, detalhes técnicos da
execução dos serviços e lista de pessoas que trabalharão nas atividades previstas
nesse Projeto Executivo. Para cada acesso serão entregues 4 (Quatro) cópias
impressas distribuídas da seguinte forma: uma cópia ao administrativo da CIJUN para
arquivamento dos projetos de acesso, outra para a área de TIC da CIJUN, outra para
a área de engenharia/logística da Prefeitura Municipal de Jundiaí e a última cópia
ficará com a empresa contratada;
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c) Projeto Executivo para a CPFL: elaboração e entrega de cópias impressas do
Projeto Executivo plotado em CAD e em mídia eletrônica, em consonância com os
manuais técnicos de compartilhamento de dutos e de postes da CPFL, para a rede da
CPFL desde a caixa de sangria do CIJUN passando pela rede de dutos e postes da
CPFL até a caixa de emenda do final do segmento. Para os acessos deverão ser
entregues 3 (três) cópias impressas, que serão distribuídas da seguinte forma: uma
cópia a CIJUN para arquivamento dos projetos de acesso, outra para a CPFL e a
última cópia ficará com a empresa contratada;

d) ART: recolhimento da ART pela contratada;

e) Instalação das FO: realização da instalação dos cabos óticos, caixa de
passagem, caixas de emenda, lançamentos de cabos óticos aéreos, conforme
especificado nesse Termo de Referência e as suas necessidades em todos os
trechos do backbone a serem implantados;

f) Instalação dos POPs: Fornecimento e instalação de Racks, DGOs, cordões,
identificadores, organizadores, fusões e tudo que for necessário para ativação das
Fibras e sua continuidade de sinal no segmento;

g) Testes: realização dos testes de conformidade para aceitação das
instalações, certificando a infraestrutura ótica implantada, conforme já definido nesse
Termo de Referência;

h) Entrega do As-Built: elaboração e entrega a CIJUN, em mídia eletrônica e
cópias impressas, da documentação As-Built plotada em CAD das instalações dos
cabos óticos para cada acesso realizado nos prédios abordados ou adequação do
backbone. Para os acessos deverão ser entregues 4 (quatro) cópias impressas que
serão distribuídas da seguinte forma: uma cópia ao administrativo da CIJUN para
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arquivamento dos projetos de acesso, outra para a área de TIC da CIJUN, outra para
a área de engenharia/logística da Prefeitura Municipal de Jundiaí e a última cópia
ficará com a empresa contratada;

§ 15º A Contratada será responsável, por todas as liberações necessárias junto aos
Órgãos Fiscalizadores, à CPFL e aos demais órgãos que venham a ser abordados.
§ 16º Entregar, instalar, colocar em funcionamento e dar garantia para os bens no
local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a
partir do recebimento, pelo fornecedor, da autorização de fornecimento, quando
solicitados na forma do Anexo I do instrumento convocatório;
§ 17º Responsabilizar-se pela assistência técnica dos bens e respectiva manutenção
gratuita durante o período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e
manutenção sejam prestadas por outra empresa;
§ 18º Fornecer juntamente com a entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e
técnica e seu respectivo termo de garantia;
§ 19º Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens,
inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
§ 20º Manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;
§ 21º Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
§

22º

Providenciar

a

imediata

correção

das

deficiências

apontadas

pelo

CONTRATANTE;
§ 23º arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;
§ 24º responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
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empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e
qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do
CONTRATANTE.
Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste instrumento
contratual e no respectivo Edital, as seguintes:
§ 1º Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente
designado, podendo recusar o material entregue em desacordo com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA;
§ 2º Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuais previstas;
§ 3º Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado;
§ 4º Efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.
Cláusula Quarta - DO PREÇO E PAGAMENTO
§ 1º - Dá se ao presente contrato o valor global de R$ <inserir valor>, o pagamento
dos serviços realizados ocorrerá em 4 etapas, após o recebimento e aceite dos
mesmos, mediante apresentação de Nota Fiscal e Fatura correspondente,
acompanhada das certidões de FGTS, INSS e CNDT, devidamente validada pelo
gestor do contrato, comprovando o recebimento.
§ 2º - O primeiro pagamento, será de 10% do valor do contrato (_______) a ser
realizado em até 15 dias, após apresentação e devidamente protocolado, o projeto
Executivo atualizado e aprovado pela CPFL, com a devida ART recolhida, conforme
itens 10.14.2, 10.14.3 e 10.14.4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital;
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§ 3º - O Segundo pagamento será de 10% do valor do contrato ( ________) a ser
realizado em até 15 (quinze) dias, após conclusão do trecho, que corresponde ao
DGO do Paço Municipal (CIJUN) com o DGO do POP UBS Hortolândia, devidamente
instalados, ativados e certificados;
§ 4º - O terceiro pagamento, será de 30% do valor do contrato (__________) a ser
realizado em até 15 (quinze) dias, após conclusão do trecho que corresponde ao
DGO do POP UBS Hortolândia com o POP CRAS Novo Horizonte, devidamente
instalados, ativados e certificados;
§ 5º - O quarto pagamento, será de 50% referente ao valor restante do total do
contrato (___________), será realizado em até 15 (quinze) dias após a CIJUN atestar
e validar os serviços prestados.
§ 6º - A CIJUN efetuará os pagamentos, através de boleto bancário, que será enviado
junto com a fatura ou de depósito bancário em conta corrente em nome da empresa,
informado na sua proposta de preço.
§ 7º - Os números dos Contrato/Processo e as Parcelas de Pagamento deverão
constar no corpo da nota fiscal, bem como detalhamento dos impostos devidos e o
líquido a receber.
§ 8º - Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada
exclusivamente ao e-mail: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo
arquivo XML. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da DANFE que
deverá ser vistada pelo gestor do contrato, comprovando o recebimento
§ 9º - A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a empresa de entregar
no Apoio Administrativo da CIJUN / Setor Financeiro os demais documentos exigidos
em contrato.
§ 10º - A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item
anterior, a partir da data de sua reapresentação.
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§ 11º - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção
monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"
em relação ao atraso verificado.
Cláusula Quinta - DO LOCAL E DO RECEBIMENTO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto descrito no Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico nº. 005/2014, no endereço, prazo e condições nele indicado.
I – O recebimento do objeto, pela CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes
procedimentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto
com as especificações contidas no Anexo I, e, encontrada alguma irregularidade, será
fixado prazo para correção pela CONTRATADA;
b) definitivamente, após 15 dias, mediante a verificação do atendimento às
especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação.
II – Caso o objeto desta licitação seja entregue em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA obriga-se a reparar a falha
e/ou, se houver necessidade, providenciar sua substituição em prazo convencionado
entre as partes, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, independente da
aplicação das sanções cabíveis.
III – O objeto entregue deverá estar acompanhado de Nota Fiscal - 02 (duas) vias ou
DANFE no caso de Nota Fiscal Eletrônica.
IV – No ato da entrega, em se tratando de produto importado, deverá ser juntada
cópia autenticada em cartório da 4ª via da Declaração de Importação - D.I. ou cópia
autenticada em cartório de Comprovante de Importação - C.I., emitidos pela Receita
Federal, ou outro documento equivalente que comprove que a importação foi efetuada
dentro das exigências legais.
Cláusula Sexta - DA GARANTIA
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O objeto indicado na Cláusula Segunda é garantido pelo período de 12 meses, nas
condições estabelecidas no Anexo I do Edital.
§ 1º

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a reparar as falhas, às

suas expensas, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização
indevida.
I - É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas.
§ 2º Entrega do Certificado de Garantia: emissão do certificado de garantia dos
materiais e serviços executados, sendo que a garantia abordará todos os materiais e
os serviços de instalação por um período de 12 (dose) meses, contados a partir da
emissão do Termo de Aceitação das Obras do backbone realizada.
§ 3º Durante o período de garantia, a Contratada deverá atender aos chamados e
realizar os serviços necessários, no prazo máximo de 6 (seis) horas a partir da
notificação. Para tanto, a Contratada deverá disponibilizar central de atendimento
para abertura de chamados, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 18h00 (horário
comercial). Os chamados serão registrados e poderão ser efetuados através de fax,
telefone ou e-mail.
§ 4º Durante o período de garantia, a PROPONENTE deverá atender aos chamados
da CIJUN e realizar os serviços necessários de reparos, no prazo máximo de 6 (seis)
horas úteis a partir do recebimento da notificação. Para tanto, a PROPONENTE
deverá disponibilizar central de atendimento para abertura de chamados de segundafeira a sexta-feira das 8h às 18h (horário comercial), podendo ser efetuados através
de fax, telefone ou e-mail, devendo tais chamados serem registrados.
Cláusula Sétima – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta
dos recursos próprios da CIJUN.
Cláusula Oitava - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
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A CONTRATADA exibe, neste ato, as certidões de INSS, FGTS e CNDT com prazo
de validade em vigor, que demonstrem sua regularidade no cumprimento dos
encargos estabelecidos em lei, obrigando-se a atualizá-las sempre que se vencerem
no prazo de execução deste Contrato, como condição para liberação do respectivo
pagamento.
Cláusula Nona - DOS ENCARGOS
Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transportes e
seguro, inclusive aqueles relativos a impostos e taxas, inclusive de administração, são
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como despesas e obrigações
financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete e entrega, o valor
dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, inclusive horas extras e adicionais
noturnos de profissionais, auxílio alimentação, auxílio transporte e transporte local,
sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não transfere a
CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar a presente
avença.
Cláusula Décima - DAS SANÇÕES
§1º - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das
seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
I - Advertência por escrito;
II - Multa, garantida a prévia defesa, nos percentuais descritos abaixo:
a)

Pela mora na execução e entrega do presente ajuste, 0,33% (trinta e três

décimos por cento) do valor contratado, por dia corrido de atraso, até que se efetive o
cumprimento do ajuste.

b)

Pela inexecução parcial do Contrato: 10% do valor global contratado.
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c)
Pela inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) do valor global do
contrato.
d)

10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento / serviço não realizado, no

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega / execução de objeto com vícios
ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe
o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
§2º - Independentemente da apuração de responsabilidade e da incidência da multa
prevista inciso II, a CIJUN poderá aplicar as demais penalidades previstas no artigo
87 da Lei Federal 8666/93, em decorrência de inadimplência contratual, notadamente:
b)

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 87 da Lei nº
8.666/93.
c)

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração

Pública, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93.
§3º - São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:
a)

não atendimento às especificações técnicas relativas a bens e serviços prevista

em contrato ou instrumento equivalente;
b)

retardamento imotivado de fornecimento de bens, de serviço ou de suas

parcelas;
c)

paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia

comunicação à CIJUN;
d)

entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
e)

alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
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f)

prestação de serviço de baixa qualidade.

§4º - A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas no item §1º.
§5º - A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE.
§6º - As sanções relacionadas no §2º, itens I e II também poderão ser aplicadas
àquele que:

a)

deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

b)

apresentar declaração ou documentação falsa;

c)

ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

d)

não mantiver a proposta;

e)

falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

f)

comportar-se de modo inidôneo;

g)

cometer fraude fiscal.

§7º - O montante da multa poderá, a critério da CIJUN, ser cobrado de imediato ou
compensado com valores de pagamentos devidos ao adjudicatário, independente de
qualquer notificação, garantida a prévia defesa.
§8º - As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.
§9º - Na hipótese da licitante apresentar documento falso ou cometer fraude fiscal,
declarar-se falsamente como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, ou apresentar as demais declarações de maneira falsa, o ocorrido, além
das sanções administrativas mencionadas será comunicado ao Ministério Público.
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§10º - Para os fins do §1º e §7º, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei 8.666/93.
Cláusula Décima Primeira - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal nº
8.666/93.
§ 1º - A prática do disposto nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal
8.666/93, pela CONTRATADA, poderá determinar a rescisão contratual, por ato
unilateral da CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na referida lei e no
contrato.
§ 2º - Ocorrendo a rescisão, com fundamento nos incisos XII a XVII do artigo 78, da
Lei Federal 8666/93, sem culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
que comprovadamente houver sofrido.
§ 3º - No que se refere ao inciso XIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não
constitui motivo para rescisão contratual, e tampouco indenização à CONTRATADA,
na hipótese em que houver supressão do objeto contratado, além dos limites
estabelecidos em lei, resultante de acordo celebrado entre os contratante, segundo
permissivo legal contido no artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93,
acrescentado pela Lei Federal nº 9.648/98.
Cláusula Décima Segunda - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do contrato será exercida por gestor do contrato, Sr.
Alexandre Forti, devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela
perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na
proposta da CONTRATADA e neste instrumento.
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o gestor dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
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§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
§ 3º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e
da proposta da CONTRATADA.
Cláusula Décima Terceira - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 meses a contar de sua assinatura e poderá
ser prorrogado na forma da Lei para a continuidade da prestação dos serviços.
§ 1º - Em caso de prorrogação contratual, os valores poderão ser reajustados com
base no INPC.
Cláusula Décima Quarta - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º
8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Quinta - DA LEGISLAÇÃO APLICADA
A execução deste contrato será disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações posteriores, sendo regulada por suas cláusulas e preceitos de direito
público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e
as disposições de direito privado.
Cláusula Décima Sexta - DA REPARAÇÃO DOS DANOS
A CONTRATADA é responsável direta pela execução do objeto deste contrato e
consequentemente responde, exclusivamente, por danos que, por dolo ou culpa,
eventualmente, causar à CONTRATANTE, aos seus servidores, à coisa ou
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propriedade de terceiros, em decorrência deste contrato, correndo às suas expensas
os ressarcimentos e indenizações devidos.
Cláusula Décima Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1º - A contratada obriga-se a manter sigilo e não divulgar informações levantadas
relativas aos trabalhos, ou outras informações a que vier a ter acesso em decorrência
da prestação de serviços.
§ 2º - A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente
o fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios do mesmo.
§ 3º - Se durante o prazo de vigência do Contrato ocorrer a criação de novos tributos,
a alteração de alíquotas e/ou a alteração da base de cálculo, ou ainda a extinção de
tributos existentes, a instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou a
isenção ou redução de tributos, que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir
comprovadamente,

o

ônus

da

CONTRATADA,

o

preço

será

revisto

proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se, na primeira
oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.
§ 4º - Os serviços relativos ao presente objeto se estenderão a eventuais filiais que
venham a ser abertas em qualquer ponto do território nacional.
Cláusula Décima Oitava - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí, por mais privilegiado que outro seja para
conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.
E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03
(três) vias de igual teor e forma.

______________________
REPRESENTANTE
Diretor Presidente

_______________________
REPRESENTANTE
Diretor Administrativo e Financeiro
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______________________
REPRESENTANTE
Diretor Técnico

_______________________
REPRESENTANTE
Diretor de Relacionamento de
Negócios

____________________
REPRESENTANTE
Empresa

TESTEMUNHAS
_________________________
Nome:
RG:

_________________________
Nome:
RG:
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