COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
EDITAL DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Modalidade: Pregão Presencial nº: 001/2018
Processo SEI: CIJ.00156/2018
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Confecção de rede de dados estruturada com a contratação de empresa especializada para a
realização dos Serviços com fornecimento de materiais, em atendimento as necessidades tecnológicas para
as instalações e funcionamento da UPA - Unidade de Pronto Atendimento Jardim Novo Horizonte e da
UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Horizonte, em conformidade com o Termo de
Referência, Anexo I.

PREÂMBULO
A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN - torna público que se acha aberto o processo de
licitação na modalidade Pregão Presencial nº: 001/2018, pelo MENOR VALOR GLOBAL e que será
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de
2016, pelos Decretos Municipais n.º 21.263, de 25 de junho de 2008 e nº 26.852, de 21 de março de
2017, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN, pelas normas contidas no presente
Edital e pela Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações posteriores.
A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal
– 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 – Jundiaí – SP. Os envelopes "PROPOSTA" e
"DOCUMENTOS" deverão ser entregues a partir do início da sessão pública que será realizada no dia 22
de fevereiro de 2018, às 09h00, impreterivelmente, junto ao(à) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio da
CIJUN. A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de Apoio, designados pela CIJUN.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente
o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas em Ata e na documentação relativa ao
certame.
O Pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), devidamente designada, e pela Equipe de Apoio.

1.

OBJETO

1.1.

Confecção de rede de dados estruturada com a contratação de empresa especializada para a

realização dos Serviços com fornecimento de materiais, em atendimento as necessidades tecnológicas para
as instalações e funcionamento da UPA - Unidade de Pronto Atendimento Jardim Novo Horizonte e da
UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Horizonte em conformidade com o Termo de
Referência, Anexo I.
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2.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO

2.1.

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

por qualquer pessoa, inclusive licitante, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data fixada para recebimento
das propostas.
2.2.

As solicitações referidas na cláusula 2.1 poderão ser obtidas por um dos seguintes meios,

devendo todos eles conter identificação do número do Pregão objeto da consulta, a serem endereçados à
Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN:
a) Protocolo: Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 –
Jundiaí – SP de 2ª a 6ª feira – das 09h00 às 16h30.
b) Sedex: Av. da Liberdade, s/n° – Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 –
Jundiaí – SP.
c) Fax: 11 – 4589-8824, solicitar sinal de fax para Setor de Compras das 09h00 às 16h30.
d) Correio eletrônico: compras@cijun.sp.gov.br
2.3.

As respostas serão fornecidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a todas as licitantes por

meio de e-mail ou via fax.
2.4.

Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até 05

(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo a autoridade competente
decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias do recebimento.
2.4.1.

A impugnação do Edital, deverá estar devidamente fundamentada e endereçada ao

Presidente da CIJUN e poderá ser feita por intermédio do fac-símile (11 4589-8824) solicitar sinal para
Setor de Compras, e-mail (compras@cijun.sp.gov.br) ou protocolada na Av. da Liberdade, s/n° – Paço
Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 – Jundiaí – SP de 2ª a 6ª feira – das 09h00 às 16h30.
2.4.2.

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

através de e-mail ou fax.
2.5.

As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas,

serão divulgados pelo(a) Pregoeiro(a) no Portal de Compras por meio do endereço www.cijun.sp.gov.br.
2.6.

As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como

se dele fizessem parte.
2.7.

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.

3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.

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 e suas alterações.
3.2.

Não poderão participar da presente licitação a empresa:

(i) Estrangeira, que não funcione no país;
(ii) Em situação de falência;
(iii) Em recuperação judicial ou extrajudicial, sem a devida comprovação do plano de recuperação
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homologado pelo juízo competente;
(iv) Cujo administrador ou sócio, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social, seja diretor
ou empregado da CIJUN;
(v) Declarada suspensa temporariamente de licitar e impedida de contratar com a CIJUN;
(vi) Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, enquanto
pendentes os efeitos da sanção;
(vii) Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
(viii) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
(ix) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
(x)Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
(xi)Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma
natureza, de empresa declarada inidônea;
(xii)Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu
vínculo com a CIJUN há menos de 6 (seis) meses.
3.3.

Também não poderão participar da presente licitação:

(i) Empregado ou diretor da CIJUN, como pessoa física;
(ii) Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) diretor ou conselheiro da CIJUN;
b) empregado da CIJUN cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou
contratação;
c) autoridade do Município de Jundiaí.
3.4.

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

licitação.
3.5.

Cada licitante apresentará uma só proposta, para o objeto licitado, em conformidade com as

exigências deste Edital.
3.6.

O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
3.7.

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.
3.8.

A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.

4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1.

Iniciada a sessão, o(a) Pregoeiro(a) convocará os licitantes para que apresentem os

documentos de credenciamento. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
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comercial, registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura.
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular ou credenciamento, com
firma reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
c) em se tratando de instrumento particular de procuração ou credenciamento, deverá ser apresentado o
contrato social ou outro instrumento de mandato que demonstre os poderes legais do subscritor.
d) Modelo de credenciamento:

4.2.

O representante legal e o procurador deverão se identificar exibindo documento oficial de

Identificação com foto.
4.3.

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.

4.4.

A ausência dos documentos de representação impedirá a manifestação do representante da

licitante.
4.5.

O documento de credenciamento ou procuração ou de representação legal, deverá ser

apresentado fora dos envelopes de proposta e documentação.
4.6.

As microempresas e empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos benefícios da

Lei Complementar nº 123/06, e suas alterações, deverão apresentar a declaração (conforme modelo
Anexo III) juntamente com os documentos de credenciamento.
4.6.1.

Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma estabelecida no

subitem anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, e
suas alterações.
4.6.2.

As empresas que apresentarem a declaração de que trata o item 4.6 serão responsáveis pela

veracidade das informações.
4.7.

É condição à participação nesta licitação, ainda, a entrega da declaração de pleno

atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo do Anexo III, deste Edital, após
credenciamento.

5.

DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

5.1.

ENVELOPE 01: O envelope deverá estar fechado e indevassável, contendo em sua parte

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO CIJ.00156/2018
RAZÃO SOCIAL
TEL/FAX - E-MAIL
ENDEREÇO/CEP/CIDADE

5.1.1.

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos/informações:

a) Razão social, endereço/CEP/Cidade e CNPJ;
b) Número do Processo e do Pregão;
c) Valor unitário e valor mensal de cada item e valor global da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional, de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades e
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I.

5.2.

Nos preços propostos deverão estar incluídos, lucro, todas as despesas e custos decorrentes

da execução contratual, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
5.2.1.

Os preços ofertados pelos licitantes deverão contemplar, se for o caso, desconto

proveniente do benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento, previsto na Lei nº 12.546/2011,
em atenção ao que dispõe o Comunicado SDG nº 44/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
5.3.

Número da conta corrente de pessoa jurídica, agência, nome do banco onde serão

realizados os pagamentos.
5.4.

A proposta deverá ser elaborada, em única via, em papel timbrado da empresa e redigida

em idioma português, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador.
5.5.

Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato da

entrega de sua proposta comercial.
5.6.

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.

DA HABILITAÇÃO

6.1.

Para fins de habilitação nesta licitação, será exigida da(s) licitante(s) que ofertou(aram) o(s)

menor(es) preço(s) a apresentação dos seguintes documentos:
6.2.

ENVELOPE 02: O envelope deverá estar fechado e indevassável, contendo em sua parte

externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO CIJ.00156/2018
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RAZÃO SOCIAL
TEL/FAX - E-MAIL
ENDEREÇO/CEP/CIDADE

6.3.

REGULARIDADE JURÍDICA

6.3.1.

Registro comercial na Junta Comercial, no caso de empresa individual;

6.3.2.

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.
6.3.3.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício.
6.3.4.

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.
OBSERVAÇÃO: Os documentos relacionados nos itens 6.3.1 a 6.3.4 não precisarão constar do
Envelope “2” Documentos de Habilitação, se tiverem sido apresentados para credenciamento neste
Pregão.

6.4.

REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E TRABALHISTA

6.4.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda -

CNPJ.
6.4.2.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativamente a todos os tributos

federais e ao sistema da Seguridade Social, por meio da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa da União, na qual conste a
abrangência das contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo único, letras a e d, da Lei nº
8.212/91, emitida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
6.4.3.

Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade - CRF expedido pela Caixa Econômica Federal,
conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado.
6.4.4.

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.

6.5.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.5.1.

Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física, emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação dos
documentos.
6.5.1.1.

As empresas em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, detentoras de Certidão

Positiva, deverão apresentar, para efeitos de habilitação no certame, Plano de Recuperação devidamente
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homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.
6.5.1.2.

Para as licitantes sediadas em locais em que a verificação é centralizada, será aceita uma

única certidão.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.6.

A licitante deverá apresentar :
6.6.1.

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 desta licitação e seus anexos, com
quantitativo mínimo de 50% das parcelas de maior relevância indicadas abaixo:
Parcelas de Maior Relevância
Item Qtde Unidade
2

134

Un.

14

Descrição
Passagem, Conectorização, Ativação e Certificação de Ponto de Rede Novo
Serviço de Lançamento de cabo óptico

14.1

3600

Mt.

Lançamento de cabo óptico

14.5

3600

Mt.

Fornecimento de cabo óptico CFOA-SM-AS-80G-12F

6.6.2.

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.
6.6.3.

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.
6.6.4.

A comprovação de que o Responsável Técnico pertence ao quadro de pessoal da licitante

deverá ser feita mediante apresentação do contrato social (se sócio), registro na CTPS, ficha de registro
de funcionário, contrato de trabalho ou mediante Contrato de Prestação de Serviços, pelo qual o
profissional contratado preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução.

6.7.

DECLARAÇÕES

6.7.1.

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a CIJUN, conforme modelo
do Anexo III deste Edital.
6.7.2.

Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de dezoito anos

exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprego de menor de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, em observância ao inciso
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, nos termos do modelo constante do Anexo III.
6.7.3.

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 suas alterações, e que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e favorecido,
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dispostas no art. 3º, § 4º. da referida Lei, comprometendo-se a informar a CIJUN caso perca essa
qualificação. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.
6.7.3.1.

A declaração referente ao item 6.7.3 se aplica somente às microempresas e empresas de

pequeno porte, que desejarem fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.
6.7.4.

Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas as condições, especificações e

prazos para fornecimento dos produtos e prestação dos serviços descritos no Termo de Referência Anexo I, conforme modelo Anexo III.

6.8.

DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

6.8.1.

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 6.4.), mesmo que estes últimos apresentem alguma restrição.
6.8.2.

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.
6.8.3.

A comprovação da regularidade fiscal, compreendido também o cumprimento de encargos

previdenciários, e da regularidade trabalhista, caso a licitante se sagre vencedora, deverá ser efetuada com
o envio da documentação devidamente regular no prazo de 5 (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. O prazo e as publicações deverão ser acompanhados pelo licitante.
6.8.4.

Esse prazo para regularização poderá ser prorrogado por uma única vez, pelo mesmo

período, a critério da CIJUN, mediante solicitação da empresa.
6.8.5.

A não regularização dentro do prazo previsto implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 13.303/16, ficando facultado à CIJUN
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.9.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

6.9.1.

DAS EMPRESAS CADASTRADAS:

6.9.1.1.

A licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela CIJUN,

deverá apresentar os seguintes documentos:
6.9.1.1.1. Certificado de Registro Cadastral da CIJUN, pertinente e compatível com o objeto da
presente licitação, no limite de sua validade na data prevista para abertura.
6.9.1.1.2. Além da data de validade no Certificado de Registro Cadastral, a licitante deverá
observar se as certidões discriminadas no corpo do próprio Certificado estão dentro do seu
prazo de vigência quando da entrega dos documentos para habilitação.
6.9.1.1.3. 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), Justiça do Trabalho e Falência.
6.9.1.1.4. 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 devida atualização dessa (s) certidão (ões) e
anexá-las aos documentos para habilitação.
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6.9.1.1.5. 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).
6.9.1.1.6. Fica facultado ao(à) Pregoeiro(a) a verificação da validade da(s) certidão (ões), caso
haja necessidade, por meio de consulta ao processo que cuidou do cadastramento.
6.9.1.1.7. Além do Certificado de Registro Cadastral da CIJUN, as empresas cadastradas
deverão apresentar:
a) 6.2.8. CNDT
b) 6.3 Qualificação Econômico - financeira
c) 6.4. Qualificação Técnica
d) 6.5. Declarações

6.10.

CONDIÇÕES GERAIS

6.10.1.

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a CIJUN aceitará

como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias anteriores à data de início da sessão.
6.10.2.

Os documentos que em seu corpo estiver descrito que só é válido no original deverão ser

apresentados somente no original.

7.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1.

No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
7.2.

Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao(à) Pregoeiro(a) a, em

envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.3.

Após a abertura do primeiro envelope “proposta”, não será possível a admissão de novos

participantes no certame.
7.4.

A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará à verificação ao atendimento das

condições estabelecidas, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações,
quantidades, prazos e condições fixados neste Edital e seus anexos.
7.4.1.

Na análise da proposta,

o(a) Pregoeiro(a) poderá remediar vícios sanáveis,

desclassificando, motivadamente, aquela em desconformidade com os requisitos e especificações previstos
no instrumento convocatório.
7.5.

O(A) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do Pregão para melhor avaliação das

propostas.
7.6.

As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos

seguintes critérios:
a) A seleção da proposta de menor valor global e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela.
b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores valores globais, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número
de licitantes.
c)No caso de empate dos preços propostos será feito sorteio para definição da ordem de preferência do
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lance.

7.7.

DOS LANCES

7.7.1.

O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem
decrescente de valor.
7.7.2.

A redução mínima admitida para cada lance poderá ser estabelecida pelo(a) Pregoeiro(a)

por ocasião da etapa de lances.
7.7.3.

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa

declinarem da formulação de lances.

7.8.

DO JULGAMENTO

7.8.1.

O julgamento será feito levando-se em conta o MENOR VALOR GLOBAL.

7.8.2.

Encerrada a etapa de lances será feita a grade de classificação, na ordem crescente dos

valores, considerando-se para as selecionadas o último valor ofertado.
7.8.3.

Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os termos do

Edital e que sua oferta seja compatível com o valor estimado da contratação.
7.8.4.

O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à

obtenção de uma melhor proposta.
7.8.5.

Após a negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor valor ofertado,

decidindo motivadamente a respeito.
7.8.6.

É prerrogativa do(a) Pregoeiro(a), 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.
7.8.7.

Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às

exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
7.8.8.

Considerar-se-ão como manifestamente inexequíveis os valores que não tiverem sua

viabilidade demonstrada depois de realizada diligência, a critério do(a) Pregoeiro(a), nos termos dos itens
7.8.9 e 7.8.10.
7.8.9.

Caso o(a) Pregoeiro(a) entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para

que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.
7.8.10.

Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:

a) Planilha de custos elaborada pela licitante; e
b) Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes.
7.8.11.

Verificada a inexequibilidade do preço, o(a) Pregoeiro(a) poderá convocar os licitantes

detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apresentação da
documentação e proposta comercial.
7.8.12.

Considerada aceitável a oferta de menor valor global, será aberto o envelope contendo os

documentos de habilitação de seu autor.
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7.8.13.

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante

será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.8.14.

Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,

o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação,
hipótese em que será declarado vencedor.
7.8.15.

Após o encerramento da análise dos documentos de habilitação e declarada a licitante

vencedora do certame, essa deverá, no prazo de 48 horas, encaminhar proposta escrita e no mesmo
formato do Anexo II, com os preços ajustados de forma linear para todos os itens que compõem a
proposta, em relação ao menor lance proposto ou valor negociado.

7.9.

DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.9.1.

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte.
7.9.2.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
7.9.3.

Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte

forma:
(i) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
(ii) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.9.2, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
(iii) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.2, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.9.4.

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em

favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.5.

O item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada

por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.9.6.

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão.

7.10.

DOS RECURSOS

7.10.1.

No final da sessão, a licitante interessada em recorrer deverá manifestar imediata e

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de razões
de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual
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número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
7.10.2.

O protocolo dos recursos e contrarrazões deverá ser realizado na Av. da Liberdade, s/n° –

Paço Municipal – 1º Andar – Ala Sul - CEP 13.214-900 – Jundiaí – SP de 2ª a 6ª feira – das 09h00 às
16h30.
7.10.3.

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do

direito de recurso e a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) à licitante vencedora, bem
como o encaminhamento do processo à autoridade superior para a homologação.
7.10.4.

Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá motivadamente reconsiderar a sua decisão

ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior.

7.11.
7.11.1.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
O(A) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir

recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade
competente.
7.11.2.

Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos

procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
7.11.3.

A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial do

Município de Jundiaí e portal da CIJUN.

8.

DA CONTRATAÇÃO

8.1.

Após a homologação do resultado da presente licitação, será elaborado o Contrato, cuja

minuta integra o presente edital, e será convocado o vencedor para as sua assinatura, no prazo máximo de
03 (três) dias úteis, contados da data de sua convocação.
8.2.

O mesmo prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de sua convocação será aplicado

para assinatura: dos termos aditivos que se fizerem necessários.
8.3.

O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período,

quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.
8.4.

O contrato derivado dessa licitação será produzido eletronicamente e assinado digitalmente,

através do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), tendo a mesma validade de um documento em papel
assinado manualmente, nos termos da Lei Municipal nº 5.349/99, alterada pela Lei nº 8.424/15 e
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 26.136/15.
8.5.

Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) representante(s) legal(ais) da Proponente

Vencedora deverá(ão) realizar um pré-cadastro no sistema SEI como “Usuário Externo”, através do "link"
que será enviado pela CIJUN, via e-mail, bem como enviar a cópia dos documentos solicitados ao
término do pré-cadastro.
8.6.

Por força de estatuto ou contrato social, quando a formalização do contrato pela

proponente vencedora necessitar da assinatura composta de dois ou mais representantes legais, o précadastro deverá ser realizado por todos eles, de forma a possibilitar a assinatura digital individualizada.
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8.7.

O usuário assinará o contrato eletrônico na tela "Controle de Acessos Externos", após a

aprovação do cadastro e disponibilização do link contendo o documento por parte da CIJUN, fornecendo
a senha obtida no pré-cadastro realizado, em campo próprio a ser indicado pelo Sistema.
8.8.

A assinatura do contrato deverá ser realizada até 23h, 59min e 59s do último dia do prazo

mencionado no subitem 8.1. ou dos termos aditivos mencionados no subitem 8.2, sendo que a falta de
assinatura, não justificada, possibilitará a aplicação de sanções previstas no item 11 e na legislação de
regência.
8.9.

A obtenção do acesso ao Sistema pelo licitante, para assinatura de contrato, tem caráter

pessoal, não podendo transferir ou ceder sua senha de acesso a pessoa não autorizada previamente pela
CIJUN, sendo que o uso inadequado do Sistema sujeitará o usuário à apuração de responsabilidade
administrativa, civil e criminal.
8.10.

A execução do objeto da presente licitação será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do

contrato, que anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com os
termos do ato convocatório, seus Anexos ou deste instrumento contratual, determinando, em decorrência
disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.
8.11.

A licitante deverá garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos para todos os

fornecimentos e serviços descritos no Termo de Referência, Anexo I do edital.
8.12.

A licitante se obriga a manter sigilo e não divulgar informações a que vier a ter acesso em

decorrência da prestação de serviços.
8.13.

Constituem motivos para a rescisão do Contrato as situações referidas na minuta de

contrato - Anexo IV -, que caracterizem descumprimento das obrigações assumidas.

9.

CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO

9.1.

A execução dos serviços objeto desta Licitação deverá ser realizada em conformidade com

as especificações descritas do termo de referência, Anexo I.
9.2.

O início da realização dos serviços deverá ocorrer no dia seguinte após a assinatura do

presente contrato e deverão ser concluídos em até 20 (vinte) dias corridos, sendo o período obrigatório das
execuções de Segunda a Sábado, das 8h as 18h.
9.2.1.

A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente os serviços, independente de entregas

de materiais, já que o local possui muita ação que os mesmos não são necessários, como organização e
identificação de cabos, transporte de Rack para o local, abertura de acessos as infraestruturas, entre outros.

10.

DO ACEITE E DO PAGAMENTO

10.1.

Por ocasião da realização dos serviços a contratada deverá apresentar Nota

Fiscal, acompanhada do termo de aceite assinado pelo responsável da CIJUN ("As Built") dos serviços
executados e das certidões do FGTS, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Trabalhistas CNDT, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativados Tributos Federais e
Dívida Ativa da União (que inclui INSS) devidamente atualizadas, que deverão ser entregues no setor
Financeiro da CIJUN.
10.2.

As faturas correspondentes serão emitidas após conclusão dos serviços e entrega de toda a

documentação exigida no Termo de Referência, Anexo I.
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10.3.

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do protocolo

dos referidos documentos e após aprovação do gestor do contrato.
10.4.

Os números do contrato, do processo e das parcelas de pagamento deverão constar no

corpo da nota fiscal, bem como o detalhamento dos impostos devidos e o líquido a receber.
10.5.

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.
10.6.

A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar no

setor Financeiro da CIJUN, os demais documentos exigidos em contrato.
10.7.

A fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações

que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 10.3, a partir da data de sua
reapresentação.
10.8.

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 CONTRATADA, informado na sua
proposta de preço.
10.9.

Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de pleno direito,

pela CIJUN:
a) Multas previstas no contrato;
b) Indenizações ou despesas devidas, em decorrência do descumprimento, pela licitante, de leis ou
regulamentos aplicáveis à espécie;
c) Cobranças indevidas.
10.9.1.

Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

11.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.

Ficará impedida de licitar e contratar com a CIJUN, nos limites dos prazos previstos em

Lei , a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520,
de 17 de julho de 2002, bem como não cumprir com o objeto ora licitado, deixar de entregar ou apresentar
documento falso, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar a execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude à execução
fiscal.
11.2.

A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela CIJUN,

bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das
obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela CIJUN, garantida a prévia
defesa:
(i) Advertência por escrito;
(ii) Multa moratória, por atraso injustificado, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o
valor mensal do contrato, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a
10% (dez por cento).
(iii) Multa não compensatória, nos percentuais descritos abaixo:
a) 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela inexecução parcial dos serviços;
b) 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, pela inexecução total, motivando a rescisão do
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ajuste.
11.3.

São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial do

contrato:
(i) Não atendimento às especificações técnicas relativas aos bens, serviços ou obra prevista em contrato ou
instrumento equivalente;
(ii) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas;
(iii) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à CIJUN;
(iv) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se
verdadeira ou perfeita fosse;
(v) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
(vi) Prestação de serviço de baixa qualidade;
(vii) Não assinar o contrato.
11.4.

A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas no

item 11.1.
11.5.

As sanções relacionadas nos subitens 11.1 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; e
g) Cometer fraude fiscal.
11.6.

Não será admitida a desistência da proposta, ressalvado motivo justo devidamente aceito

pela CIJUN, ficando o licitante sujeito às seguintes sanções, não havendo ordem de preferência entre elas,
podendo inclusive serem aplicadas de forma cumulativa, garantida a prévia defesa:
a) advertência;
b) multa, em percentual equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, nos termos do
subitem 11.2 (iii), a, sem prejuízo de cominação de valor equivalente a perdas e danos a serem apurados
na forma legal;
c) declaração de impedimento de licitar e contratar com a CIJUN, nos termos e condições dispostas no
subitem 11.1.
11.6.1.

A desistência da proposta, que implica em desclassificação, não acarretará suspensão do

certame, salvo ordem expressa e justificada da autoridade competente.
11.7.

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.
11.8.

Na hipótese da licitante apresentar documento falso, declarar-se falsamente como

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, ou apresentar as demais declarações de maneira
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falsa, o ocorrido, além das sanção administrativa mencionada será comunicado ao Ministério Público.
11.9.

Para os fins do item 11.1 e 11.5 “f”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

12.

DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.

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.
12.2.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da sessão pública de pregão.
12.3.

É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido providenciado no ato da
sessão pública.
12.4.

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.
12.5.

Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a

Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
12.6.

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
12.7.

Das sessões públicas de processamento do presente Pregão serão lavradas atas

circunstanciadas, a serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
12.8.

As recusas ou a impossibilidade de assinaturas serão registradas na própria ata.

12.9.

Os envelopes das licitantes desclassificadas ou inabilitadas ficarão à disposição dos

interessados na CIJUN para serem retirados após a publicação da homologação e/ou do correspondente
contrato. Decorridos 10 (dez) dias sem a retirada dos envelopes, os mesmos serão destruídos.
12.10.

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Regulamento Interno

de Licitações e Contratos da CIJUN e da Lei nº 13.303/2016.
12.11.

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

início e incluir-se-á o do vencimento.
12.12.

A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o

fornecimento objeto deste Edital, bem como os direitos creditórios do mesmo.
12.13.

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.
12.14.

Todos os documentos exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em sua via

original ou cópia autenticada, podendo ainda, ser apresentadas cópias simples juntamente com as originais
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para conferência e autenticação pela Pregoeira, ou por qualquer outro membro da Equipe de Apoio que
esta indicar, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

Jundiaí, fevereiro de 2018

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
Esta contratação tem como finalidade a confecção de rede de dados estruturada com a contratação de
empresa especializada para a realização dos Serviços com fornecimento de materiais, em atendimento as
necessidades tecnológicas para as instalações e funcionamento da UPA - Unidade de Pronto Atendimento
Jardim Novo Horizonte e da UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Horizonte.

2. JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO
A contratação de Serviços de Implantação de Infraestrutura de Rede de Dados Estruturada, tem o
principal objetivo o atendimento das instalações da UPA - Unidade de Pronto Atendimento do Jardim
Novo Horizonte, esta unidade que tem como data de início das atividades no mês de Maio de 2018,
atendendo o plano de Governo da Gestão Municipal.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
Para execução dos serviços todas as técnicas de instalações, o material empregado, as Certificações de
ambas categorias e Documentação, deverão seguir as Normas NBR5410, NBR14565, NBR13491,
ANSI/EIA/TIA 568-A, ANSI/EIA/TIA 568-B, ANSI/EIA/TIA 569A, ANSI/EIA/TIA 570-A,
ANSI/EIA/TIA 606-A, ANSI/EIA/TIA 607-A, ANSI/EIA/TIA 758, Regulamentação da Agência
Nacional de Telecomunicações - ANATEL e outras normas aplicáveis.
Segue visão geral das normas adotadas no Cabeamento Estruturado que deverão ser seguidas:
EIA/TIA 568: especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais;
EIA/TIA 569: especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infraestrutura, canaletas,
bandejas, eletrodutos, calhas);
EIA/TIA 570: especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais;
EIA/TIA 606: administração da documentação;
EIA/TIA 607: especificação de aterramento;
EIA/TIA 758: Padrões para Cabeamento de Telecomunicações para Planta Externa na Propriedade
do usuário;
NBR5410: Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 14565: Procedimentos básicos para elaboração de projetos de cabeamento de
telecomunicações para rede interna estruturada;
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ITU-T G.650: Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode 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;
Os profissionais alocados para executar as atividades, em áreas onde forem exigidas, devem possuir as
certificações e treinamentos legais necessários (NR- 10);
Os materiais de infraestrutura e cabeamento a serem utilizados na execução do objeto, deverão ser
fabricados e fornecidos por empresas regularmente instaladas e certificadas pelos organismos oficiais
competentes, bem como possuírem nível de qualidade amplamente reconhecido no mercado nacional.
Os serviços deverão ser executados por mão-de-obra qualificada obedecendo às instruções contidas nestas
Especificações, bem como as normas e métodos da ABNT.
As execuções deste objeto devem estar de acordo com os valores e definições das Normas das
Distribuidoras (CPFL) e das normas da ABNT (NBR);

As Normas Técnicas de Distribuição da CPFL deverão ser obtidas acessando o site:
http://www.cpfl.com.br/OrientacoesTecnicas/NormasTecnicas/tabid/1417/Default.aspx
http://www.cpfl.com.br/atendimento-a-consumidores/orientacoes-tecnicas/publicacoestecnicas/normastecnicas/GED-270.pdf

3.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA
Item Qtde Unidade

Descrição

1

100 Un.

Conectorização de Ponto de Rede existente

2

134 Un.

Passagem, Conectorização, Ativação e Certificação de Ponto de Rede
Novo

3

116 Un.

Pontos lançados que não serão ativados, apenas localização e organização

4

10

Un.

Patch Panel Cat. 6

5

2

Un.

Tomada elétrica para rack de Telecom (Padrão brasileiro NBR 14.136 e
20A)
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6

10

Un.

Fixação de AP (Access Point) – Fornecida pela CIJUN com cordões e
Suporte

7

2

Un.

SWITCH GERENCIÁVEL L3, COM 24 PORTAS ELÉTRICAS 10/100/1000
+ 2 SFP

8

2

Un.

SWITCH GERENCIÁVEL L2, COM 24 PORTAS ELÉTRICAS 10/100/1000
+ 2 SFP

9

2

Un.

SWITCH GERENCIÁVEL L2, COM 48 PORTAS ELÉTRICAS 10/100/1000
+ 2 SFP

10

1

Un.

Transporte do Almoxarifado da CIJUN, instalação e organização de rack de
44U s (com fornecimento de acessórios)

11

1

Un.

Transporte do Almoxarifado da CIJUN, instalação e organização de rack de
12U s (com fornecimento de acessórios)

12

2

Un.

Fornecimento de nobreak de 2U (Potência de 1200VA / 600Watts, Entrada
Bivolt / Saída 110V)

13

2

Un.

Infraestrutura para encaminhamento de link de telecomunicações (Fibra,
prédio UPA e CRAS)

14

Serviço de Lançamento de cabo óptico

14.1 3600 Mt.

Lançamento de cabo óptico

14.2 4

Un.

Fornecimento e Instalação de caixa de emenda

14.3 24

Un.

Emendas de fibra óptica por fusão

14.4 12

Mt.

Teste de enlace para certificação de rede

14.5 3600 Mt.

Fornecimento de cabo óptico CFOA-SM-AS-80G-12F

APRESENTAÇÃO GERAL DO LOCAL
Os serviços de infraestrutura de rede de dados serão executados nas instalações da nova UPA - Unidade
de Pronto Atendimento e UBS - Unidadade Básica de Saúde do Novo Horizonnte, situada na Av.
Presbítero Manoel Antônio Dias Filho - Parque Res. Jundiaí, Jundiaí - SP, 13212-461.
O local teve sua obra entregue com o cabeamento de rede de dados estruturado já lançado, partindo da
sala do Data Center em infraestrutura sobre o forro e alvenaria até as tomadas, com cabeamento na
Categoria 6, chegando em sua maioria em tomadas 4x4. Em levantamento no local, identificamos os
pontos conforme plantas, contidas no Anexo I.
Dos pontos já lançados no local identificamos os pontos com o Símbolo Triângulo, onde suas cores
representam:
Vermelho: Estão são locais onde os pontos já estão chegando na tomada, estes que deverão ser
localizados no Data Center, Conectorizados em Patch Panel e Tomada RJ45 Cat6. com espelho de
acabamento, certificação do ponto e ativação com cordões no Patch Panel (cordão de 1,5m e Tomada
com cordão de 2m), 99 pontos para ativar;
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Azul: Estão são locais onde os pontos não foram lançados, e deverão ser lançados com cabeamento na
Categoria 6, partindo do Data Center, utilizando infraestrutura aérea existente, a descida do forro deverá
ser em eletroduto galvanizado a fogo e finalizando em tomada tipo condulete, com espelho, estes que
deverão ser ativados no Data Center, Conectorizados em Patch Panel e Tomada RJ45 Cat6. com espelho
de acabamento, certificação do ponto e ativação com cordões no Patch Panel (cordão de 1,5m e Tomada
com cordão de 2m), 90 pontos novos a serem implantados para atender a estações de trabalho, relógios de
ponto e impressoras;
Verde: Estão são locais onde os pontos já estão chegando na tomada, estes que deverão ser localizados
no Data Center e tomadas, com identificação em etiqueta, o cabo ficará dentro da tomada e fechada com
espelho cego, este fornecido pela contratada, 116 pontos existentes que serão apenas identificados em
suas extremidades.
Laranja: Estão são locais onde os pontos não foram lançados, e deverão ser lançados com cabeamento
na Categoria 6, partindo do Data Center, utilizando infraestrutura aérea existente, a descida do forro
deverá ser em eletroduto galvanizado a fogo e finalizando em tomada tipo condulete, com espelho, estes
que deverão ser ativados no Data Center, Conectorizados em Patch Panel e Tomada RJ45 Cat6. com
espelho de acabamento, certificação do ponto e ativação com cordões no Patch Panel (cordão de 1,5m e
Tomada com cordão de 2m), 10 pontos novos a serem implantados para atender a AP´s Wireless;
Amarelo: Estão são locais onde os pontos já estão chegando na tomada, estes que deverão ser removidos,
26 pontos;
Caramelo: Estão são locais onde os pontos não foram lançados, e deverão ser lançados com cabeamento
na Categoria 6, partindo do Data Center, utilizando infraestrutura aérea existente, a descida do forro
deverá ser em eletroduto galvanizado a fogo e finalizando em tomada tipo condulete, com espelho, estes
que deverão ser ativados no Data Center, Conectorizados em Patch Panel e Tomada RJ45 Cat6. com
espelho de acabamento, certificação do ponto e ativação com cordões no Patch Panel (cordão de 1,5m e
Tomada com cordão de 2m), 34 pontos novos a serem implantados para atender a Câmeras de
Monitoramento;

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item 1 - Conectorização de Ponto de Rede existente
Este item compreende aos pontos identificados em Vermelho na planta do Anexo I, conforme
descrevemos:
Vermelho: Estão são locais onde os pontos já estão lançados e chegando na tomada, estes que deverão
ser localizados no Data Center, Conectorizados em Patch Panel e Tomada RJ45 Cat6. com espelho de
acabamento, certificação do ponto e ativação com cordões no Patch Panel (cordão de 1,5m e Tomada
com cordão de 2m), 99 pontos para ativar;

Item 2 - Passagem, Conectorização, Ativação e Certificação de Ponto de Rede Novo
Este item compreende aos pontos identificados em Vermelho, Azul, Laranja e Caramelo na planta do
Anexo I.
Lançamento de Pontos de Rede novos na Categoria 6, devendo realizar a conectorização, instalação de

Edital de Compras PP: 001/2018 (0040231)

SEI CIJ.00156/2018 / pg. 20

espelho e certificação, atendendo a novos postos de estações de trabalho, câmeras, wi-fi, relógio de ponto;

Materiais de Infraestrutura e aplicação
Toda infraestrutura para rede UTP e de fibra óptica de rede será nova e executada de acordo com
os requisitos normativos.
Todas as interferências, tais como abertura e fechamento de canaletas e forros, furação de divisórias
e lajes ou paredes que porventura venham ocorrer na instalação dos pontos de rede deverão ser de
solução e responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser restaurada a condição original após a
execução dos serviços.
Serão instalados pontos lógicos de rede em categoria 5e ou 6, partindo do rack de cabeamento para
atender as estações de trabalho, impressoras de rede, servidores, relógios de ponto, access points, e
demais equipamentos de rede disponibilizados pela Cia de Informática de Jundiaí e seus clientes.
Em uma das extremidades, os cabos serão conectorizados em patch panels padrão 19’’ com 24
portas RJ45 fêmeas e na outra um conector RJ45 fêmea, em caso de nova rede ou ampliação da
rede com pontos novos, a contratada deverá fornecer um novo Patchpanel sempre que o existente
estiver com uso total das portas;
Serão instalados nas tomadas que atendem as estações de trabalho todos os patch cords em
quantidade igual ao número total de pontos;
Todos os cabos UTP 4 pares e de fibras ópticas serão testados pela CONTRATADA com
equipamento apropriado, seguindo as recomendações da norma EIA/TIA 568B;
Todos os pontos deverão ser identificados nas suas extremidades, no patch panel e no switch, com
etiquetas adesivas, conforme padrão da Cia de informática de Jundiaí;
Todas as despesas com transporte seja de funcionários ou materiais, alimentação, estacionamento,
deslocamento e hospedagem de funcionários, bem como aquelas com armazenamento,
deslocamento e retirada de materiais são por conta da CONTRATADA.
A empresa vencedora deverá instalar e padronizar toda infraestrutura confeccionada com eletroduto
galvanizado a fogo, com ou sem pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza, em
atendimento aos pontos de dados e elétrica do Rack.
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(dois) metros do piso onde foi instalado;
A infraestrutura deverá estar de acordo com as normas estabelecidas e citadas neste edital,
utilizando-se de todos os acabamentos, tampas, suportes e fixadores necessários para a excelência
do serviço.
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As infraestruturas confeccionadas deverão estar obedecendo a padrões de curvaturas, como regem
as normas, não sendo permitida a utilização de conduletes para realizá-las, o raio de curvatura não
pode ultrapassar 8 vezes o diâmetro do cabo (de acordo com as normas EIA/TIA 568B e 569A);
Se existirem passagens para atender o ponto de dados ou elétricos do Rack 19’, o mesmo poderá
ser utilizado e deverá ser confeccionada uma infraestrutura com eletrocalhas e/ou tubulação
galvanizada quando o local não possuir estas passagens.
Serão utilizadas eletrocalhas/eletrodutos para abrigar o cabeamento estruturado, bem como sua
correta instalação. Proporcionando o encaminhamento do cabeamento estruturado de alta
capacidade, podendo ser utilizada de forma aparente ou em entre forros, devidamente fixadas com
os suportes adequadas (mão francesa, outros).
As redes de dados (UTP e Fibra) e elétricos deverão estar separadas, com infraestrutura
independente, ou separadas por divisores próprios para esta aplicação.
Sempre que se for necessária à passagem pela parede, comunicando a área externa com a interna,
será necessária a instalação de uma caixa de passagem com a seguinte descrição:
Em liga de alumínio Silício, fundidas em molde permanente, alta resistência mecânica e à
corrosão. Tampa lisa ou antiderrapante, fixada com parafusos de aço galvanizado, com junta
de vedação.
Se a localidade já possuir infraestrutura no padrão exigido, mas não suportar mais passagens de
cabos adicionais, esta infraestrutura deverá ser adequada, com uma de maior capacidade, e seus
pontos re-lançados.
Entenda-se que o ponto solicitado contempla todas as ações necessárias para sua ativação, como
instalação de patch panels, organizadores, etiquetas, tomadas, patch cords, instalação de ativos ou
equipamentos de tecnologia, entre outras atividades necessárias para que este ponto fique
operacional.
Este serviço inclui a instalação de ativos de rede (switchs, Roteadores, Controladoras, servidores,
etc), Access Points, relógios de ponto, sempre que a solicitação de um ponto de dados, voz ou
elétrica for solicitada para este fim ou necessite destes equipamentos para sua operação. O
fornecimento destes equipamentos não é de responsabilidade da contratada, serão fornecidos pela
Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, ou seus clientes.
A pinagem padrão adotada pela Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, é a T568A:

Toda a rede é baseada em acessórios e cabos de par trançado não blindado e blindado, categoria 6,
e deverão obedecer aos requisitos de performance de componentes, de canal e de link propostos na
última revisão da EIA/TIA 568B e a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
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Durante a instalação, o encaminhamento dos cabos devem respeitar o limite de fracionamento
imposto pelas normas EIA/TIA para garantir que o passo de trançamento dos pares de fios não se
altere vindo assim a afetar suas características técnicas.
O maior comprimento do cabo entre o patch panel e a tomada RJ45 de estação, não deve exceder
ao limite de 90 metros.
Os cabos UTP não poderão ser esmagados, dobrados, emendados. Não será permitido o uso de
lubrificantes de cabos ou qualquer outro líquido para auxiliar no deslizamento dos cabos, exceto
produtos próprios para esta aplicação.
Na instalação dos cabos não deve ser feito o tracionamento de comprimentos maiores que 30
metros. Durante o lançamento do cabo não deverá ser aplicada força de tração excessiva. Para um
cabo UTP categoria 6, não poderá ser exercida força de tração superior ao máximo esforço
recomendado pelo fabricante do cabo a ser instalado.
Devem ser deixadas sobras de cabos após a montagem das tomadas, para futuras intervenções de
manutenção ou reposicionamento, essas sobras devem estar dentro do cálculo de distância máxima
do meio físico instalado:
Nos pontos de telecomunicações (tomadas da estação de trabalho) 15 (quinze) cm para cabos UTP;
Nos armários de telecomunicações: 3 (três) metro para os cabos UTP.
Visando facilitar a identificação dos pontos instalados, os painéis de conexão e os espelhos ou
tomadas deverão aceitar meios de identificação do tipo etiqueta.
Para a terminação dos cabos de par-trançado nos painéis de conexão e nos pontos de
telecomunicações, o padrão de codificação de cores dos pares e os pinos dos conectores RJ-45 8
vias, adotado será o T568A da norma TIA/EIA;.
Para a retirada da capa externa dos cabos UTP devem ser utilizados ferramentas especiais (stripping
tools) que possuam a abertura específica para o diâmetro dos cabos com o objetivo de se manter a
capa dos pares internos preservada.
Na terminação dos cabos, deve-se assegurar de que não mais de 13 (treze) mm dos pares sejam
destrançados nos pontos de terminação (painel de conexão e tomada de parede). Deve-se preservar
o passo da trança idêntico ao do original do fabricante, dessa forma, manter sua compatibilidade
elétrica que assegure o desempenho requerido.

Item 3 - Pontos lançados que não serão ativados, apenas localização e organização
Os pontos já lançados não serão ativados, mas deverão ser devidamente localizados e identificados,
ficando dentro das tomadas nas paredes com etiqueta e enrolados no DC com etiquetas.

Cabo U/UTP Cat.6 - CM
Cabo U/UTP Categoria 6, composto de 04(quatro) pares trançados (UTP- Unshielded Twisted
Pair) 23 ou 24AWG;

Edital de Compras PP: 001/2018 (0040231)

SEI CIJ.00156/2018 / pg. 23

O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número
45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa;
Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações
da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL
LISTED ou ETL) CM impressos na capa externa;
O cabo deverá atender às diretivas ROHS;
Na capa externa deverá constar nome do fabricante e marca do produto, e possuir também na capa
externa gravação seqüencial métrica decrescente a partir de 305m que permita o reconhecimento
imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;
Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama.
Com possibilidade de fornecimento nas cores azul ou vermelho;
Impedância característica de 100 (Ohms);
Deverá possuir classe de flamabilidade CM;
Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em
transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB),
PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550MHz.

Cordão de Conexão 1,5m e 2,5m - Patch Cable - Categoria 6
Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na
Sala de Telecomunicações;
Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível e do
cordão de manobra;
Possuir Certificação UL ou ETL LISTED ou ETL VERIFIED;
O cabo deverá atender à diretiva ROHS.
Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
Ter uma capa protetora, esta para evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão,
e proteção à lingüeta de travamento;
O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded
Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar,
isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45
macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às
especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, ter corpo em material de
alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir
proteção contra oxidação;
Ser da classe de flamabilidade no mínimo CM;
Possuir as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6.

Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6
1.

Possuir Certificação UL ou ETL LISTED ou ETL VERIFIED;

Edital de Compras PP: 001/2018 (0040231)

SEI CIJ.00156/2018 / pg. 24

2.

Confeccionado com material de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94
V-0 (flamabilidade);

3.

Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal;

4.

Apresentar disponibilidade de fornecimento mínimo nas cores: branco e bege;

5.

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

6.

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

7.

Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) com proteção contra oxidação e permitir
inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até
180 graus;

8.

O conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo
proporcionando deste modo uma conectorização homogênea.

9.

Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com
conectores RJ-45;

10.

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

11.

O Conector deve possuir Identificação da sua categoria , gravado em local visível após instalado;

12.

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

13.

Possuir identificação (logo ou outros) do fabricante impresso no corpo do acessório.

Item 4 - Fornecimento de Patch Panel Cat6, Instalado com guias, conectorizados e
identificados
Patch Panel 24 portas- Categoria 6
Deve possuir Certificação UL ou ETL LISTED ou ETL VERIFIED;
O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao
meio ambiente conforme a Diretiva RoHS.
Painel frontal de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade), com local para etiquetas de identificação;
Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1 U ou
44,5 mm;
Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes devem ser
fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);
Estar em conformidade com a ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;
Deve possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra
oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
Possuir local para aplicação de identificação, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;
Deve possuir marcadores de identificação com mínimo 2 (duas) cores;
Deve conter guia traseiro, em material de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma
UL 94 V-0 (flamabilidade);
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Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (cintas de amarração);
Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 300 (trezentas) vezes com
conectores RJ-45;
Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 100 (cem) vezes com terminações 110 IDC;
Ser fornecido em módulos de 8 ou 6 posições;
Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2, sem a
necessidade de trocas de etiqueta.

Item 5 - Tomada elétrica para rack de Telecom (Padrão brasileiro NBR 14.136 e 20A)
Confecção de tomada elétrica de 20A, em circuito exclusivo partindo do Armário elétrico próximo ao
DC, aprox. 20 metros, com fornecimento de Disjuntores compatíveis a carga dos Racks;
O Circuito deve partir do quadro elétrico mais próximo a sala do Data Center, onde cada tomada
deverá estar em um Circuito exclusivo;
Confecção de infraestrutura de rede elétrica;
Lançamento de cabeamento elétrico com bitola mínima de 4 mm, em um circuito exclusivo para o
Rack 19”;
Confecção de tomada na parte inferior externa do Rack 19”, conforme orientações dos técnicos
responsáveis pela obra, facilitando o acesso do mesmo.

Item 6 - Fixação de AP (Access Point) – Fornecida pela CIJUN
A fixação das AP´s será realizada pela Contratada, exatamente no ponto onde foi confeccionada a tomada
de dados para este fim, o equipamento possui suporte na própria estrutura, estes que são fixados com 2
parafusos de 6mm.
Na fixação da AP a Contratada deverá deixar a ligação de forma que os cordões não fiquem aparentes, e
deverá organizar os injetores PoE no Rack de forma a facilitar a identificação dos equipamentos ligados
por Injetor e Porta do Patch Panel e Swicth;

Item 7 - SWITCH GERENCIÁVEL L3, COM 24 PORTAS ELÉTRICAS 10/100/1000 + 2 SFP
Switch 24 portas UTP, fonte redundante e com 2 uplinks SFP+
PORTAS
Possuir, no mínimo, 2 portas 1/10 Gigabit Ethernet padrão SFP e SFP+ para conexão de
uplink.
Possuir, no mínimo, 4 portas 1 Gigabit Ethernet padrão SFP para conexão de uplink.
Possuir, no mínimo, 24 portas Ethernet 10/100/1000 Base-T com autosensing de velocidade
e com conectores RJ-45 para conexão de acesso. Todas as 24 portas devem operar
simultaneamente em conjunto com as 2 portas de uplink.
Todas as portas Ethernet 10/100/1000 Base-T devem suportar configuração Half-Duplex e
Full-Duplex, com a opção de negociação automática.
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As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT),
IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control).
Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar auto configuração de crossover (Auto
MDIX)
Possuir capacidade de associação das portas de acesso em grupo de, no mínimo, 8 (oito)
portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das interfaces
originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad LACP. Deve ser possível criar pelo menos
24 grupos LACP.
Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, permitindo a definição de portas
ativas/inativas.
Implementar VLANs por porta.
Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q.
Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 802.1q.
Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica.
Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de
linha de comando. Poderá opcionalmente ser fornecida porta de console com interface USB.
Possuir porta Ethernet 10/100 Base-T dedicada para gerenciamento out-of-band
Possuir porta USB compatível com flash drives, para cópias de arquivos de configuração e
arquivos de sistema operacional.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Possuir fonte de alimentação redundante interna AC bivolt, com seleção automática de tensão
(na faixa de 100 a 240V) e freqüência (de 50/60 Hz). As fontes deverão possuir alimentação
independente, a fim de permitir a sua conexão a circuitos elétricos distintos.
Deve permitir troca da fonte redundante sem interrupção do funcionamento do switch.
Suportar balanceamento de carga entre as fontes de alimentação redundantes, as fontes
devem ser dimensionadas para permitir o completo funcionamento do switch com apenas 1
(uma) fonte.
Deve possuir unidade de ventilação redundante e que permita substiutuição em caso de falha,
sem necessidade da troca do switch.
DIMENSÕES
Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os
acessórios necessários.
VISUALIZAÇÃO
Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade, além de duplex.
GERENCIAMENTO
Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv1 (RFC 1157), SNMPv2 (RFC
1901 a 1907) e SNMPv3 (RFC 2273 a 2275)
Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3:
Sem autenticação e sem privacidade (noAuthNoPriv);
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Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv);
Com autenticação e com privacidade (authPriv) utilizando algoritimo de
criptografia AES 256-bit;
Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP.
Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas pelo equipamento. Deve
armazenar pelo menos as 500 últimas mensagens
Possuir capacidade de exportar as mensangens de log geradas pelo equipamento para um
servidor syslog externo.
Permitir o controle da geração de traps SNMP, possibilitando definir quais tipos de alarmes
geram traps.
Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events)
Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1AB) e LLDP-MED.
Estar totalmente integrado em todas as suas funcionalidades com sistema de gerenciamento a
ser ofertado, para o sistema proposto neste edital. Não serão aceitos equipamentos que
recusem qualquer acesso e/ou não suporte a um recurso disponibilizado pelo “Sistema de
Gerenciamento de Rede” proposto neste edital;
Suportar a coleta de informações de fluxos Layer 2, IPv4 e IPv6 através de IPFIX,
NetStream ou NetFlow. Deve coletar informações referentes a 100% dos pacotes que
trafegam no equipamento.
FACILIDADES
Implementar Telnet para acesso à interface de linha de comando.
Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no
equipamento via interfaces ethernet .
Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user interface ), CLI (command line
interface), SNMP, Telnet, SSH, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões simultâneas e
independentes.
Deve permitir a atualização de sistema operacional através do protocolo TFTP ou FTP, e
cópia segura e autenticada através de SCP (Secure Copy Protocol).
Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o algoritmo
de encriptação de dados 3DES.
Permitir que a sua configuração seja feita através de terminal assíncrono.
Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa
queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma
configuração anterior à queda de alimentação.
Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como debug,
trace, log de eventos.
Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um grupo de portas e de
VLANs para outra porta localizada no mesmo switch e em outro switch do mesmo tipo
conectado à mesma rede local. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a ser espelhado:
somente tráfego de entrada, somente tráfego de saída e ambos simultaneamente.
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Permitir o espelhamento do tráfego de portas que residem em um dado módulo para uma
porta que reside em módulo diferente do switch.
Devem ser suportadas pelo menos duas sessões simultâneas de espelhamento.
O espelhamento não pode interferir no funcionamento normal do equipmaneto
Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham informações
suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento.
Implementar funcionalidade de separação do tráfego de voz e dados em uma mesma porta de
acesso (Voice VLAN), sem a necessidade de utilização de 802.1q.
Deve responde a pacotes para teste da implementação dos níveis de serviço especificados
(SLA). Deveram ser suportadas no mínimo as seguintes operações de teste:
ICMP echo;
TCP connect (em qualquer porta TCP do intervalo 1-50000 que o administrador
especifique).
UDP echo (em qualquer porta UDP do intervalo 1-50000 que o administrador
especifique).
O switch deve suportar pelo menos 5 (cinco) destas operações de testes
simultaneamente. "
PROTOCOLOS
Implementar o protocolo NTPv3 e NTP v4 (Network Time Protocol, versão 3 e versão 4).
Deve ser suportada autenticação entre os peers.
Implementar DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Server em múltiplas VLANs.
ROTEAMENTO
Implementar roteamento estático.
Suportar roteamento dinâmico RIPv1 (RFC 1058), RIPv2 (RFC 2453).
Suportar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328, 1587, 1765 e 2370).
Suportar protocolo de roteamento BGPv4 (RFC 1771, 1965, 1997, 1745, 2385).
Suportar mecanismo de segurança dos protocolos OSPF e BGP permitindo a autenticação
mutua entre peers BGP e OSPF.
Implementar o roteamento nível 3 entre VLANs.
Suportar o protocolo VRRP (RFC 2338) ou HSRP de redundância de gateway.
Suportar a virtualização das tabelas de roteamento camada 3. As tabelas virtuais deverão ser
completamente segmentadas.
Suportar roteamento baseado em origem, com possíbilidade de definição do próximo salto
camada 3, baseado em uma condição de origem.
ROTEAMENTO IPV6
Implementar roteamento estático para IPv6.
Suportar roteamento dinâmico RIPng para IPv6.
Suportar protocolo de roteamento dinâmico OSPFv3 para IPv6.
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Possuir capacidade para pelo menos 32.000 endereços MAC na tabela de comutação.
Implementar , no mínimo, 4000 vlans simultaneamente.
Implementar, no mínimo, 1000 interfaces vlans simultaneamente, para roteamento nível 3
entre as vlans configuradas.
Possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 88 Gbps (Gigabits por segundo)
Possuir uma taxa de encaminhamento de no mínimo 68 de Mpps (Milhões de pacotes por
segundo
Suportar Jumbo frames de no mínimo 9198 Bytes.
STACKING
Possuir porta dedicada de empilhamento com capacidade de 160 Gbps (Gigapits por
segundo). Este valor deve ser adicional a capacidade de comutação do switch. Deve ser
fornecido um cabo de empilhamento por switch.
Suportar empilhamento através da porta dedicada, com capacidade de empilhamento de no
mínimo 9 switches.
Suportar atualização automática de versão do sistema operacional dos switches que
participam do empilhamento através da porta dedicada.
SEGURANÇA
Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento
baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS+ e RADIUS.
Suportar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List) para IPv4 e IPv6.
Proteger a interface de comando do equipamento através de senha.
Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à interface de linha de comando.
Suportar a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao
switch via Telnet, SSH e SNMP. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das
sessões Telnet e SSH.
Possibilitar o estabelecimento do número máximo de MACs que podem estar associados a
uma dada porta do switch. Deve ser possível bloquear o tráfego excedente e enviar um trap
SNMP caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido.
Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e flags TCP.
Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo
que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão.
Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com
garantia de entrega.
Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e
não só os pacotes referentes à senha.
Permitir controlar e auditar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem emitir
em cada elementos de rede, independente do método de gerenciamento.
Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree”
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para defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2.
Possuir suporte à suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a
porta do switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no padrão
IEEE 802.1w).
Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta, podendo definir uma
porcentagem limite de banda e pacotes por segundo.
Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta
física do switch em que se localiza tal MAC.
Possuir método de segurança que utilize uma tabela criada pelo mecanismo de análise do
protocolo DHCP, para filtragem de tráfego IP que possua origem diferente do endereço IP
atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por porta.
PADRÕES
Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN.
Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging).
Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta.
Implementar padrão IEEE 802.3ad.
Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP).
Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol).
Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no
mínimo, 64 instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree, sem limite de quantidade de
VLANs associada a cada instância
Os processos de Autenticação, Autorização e Accounting associados a controle de acesso
administrativo ao equipamento, TACACS, devem ser completamente independentes dos
processos AAA no contexto 802.1x, RADIUS.
Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based
Network Access Control). Devem ser atendidos, no mínimo, os seguintes requisitos:
Implementar funcionalidade que designe VLAN específica para o usuário, nos
seguintes casos:
A estação não tem cliente 802.1x (suplicante);
As credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação).
Implementar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o
usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan).
Implementar associação automática de ACL da porta do switch através da qual o
usuário requisitou acesso à rede (Downloadable ACL).
Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser
capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a conexão:
Nome do usuário;
Switch em que o computador do usuário está conectado;
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Porta do switch utilizada par acesso;
Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;
Endereço IP do usuário; vi. Horários de início e término da conexão;
Bytes transmitidos e recebidos durante a conexão.
Deve reautenticar (reautenticação periódica). ser possível definir, por porta, o intervalo de
tempo para obrigar o cliente a se reconectar.
Deve ser possível forçar manualmente a reautenticação de um usuário conectado a uma porta
do switch habilitada para 802.1x.
Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC em substituição à identificação de
usuário, para equipamentos que não disponham de suplicantes.
Suportar a configuração de 802.1x utilizando autenticação via usuário e MAC
simultaneamente na mesma porta do switch.
Deve suportar a autenticação 802.1x através do protocolos EAPOL
Implementar o serviço de DHCP Server em múltiplas VLANS simultaneamente, para que
possa atribuir endereços IP aos clientes 802.1x autenticados e autorizados.
Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta.
Deve ter tratamento de autenticação 802.1x diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data LAN”,
na mesma porta para que um erro de autenticação em uma Vlan não interfira na outra.
Deve ser suportada a atribuição de autenticação através do navegador (Web Authentication)
caso a máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha cliente 802.1x
operacional, o portal de autenticação local do switch deve utilizar protocolo seguro tal como
HTTPS.
Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinamica, Radius “Change of
Authorization”, conforme descrito na RFC 5176.
MULTICAST
Implementar mecanismo de controle de multicast através de IGMP Snooping de IGMPv1
(RFC 1112), IGMPv2 (RFC 2236) e IGMPv3 (RFC 3376).
Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), não
permitindo que o tráfego multicast seja tratado como broadcast no switch.
Suportar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparsemode” (RFC 2362) e “dense-mode”. Deve ser suportada, por interface, a operação
simultânea nos modos “sparse-mode” e “dense mode”.
Suportar no mínimo 4000 grupos multicast para IPv4.
QUALIDADE DE SERVIÇO (QoS)
Implementar priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p.
Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às demais
classes dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego “real-time”
(voz e vídeo).
Classificação e Reclassificação baseadas em endereço IP de origem/destino, portas TCP e
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UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino.
Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em CoS ("Class of Service" - nivel 2) e
DSCP ("Differentiated Services Code Point"- nivel 3), conforme definições do IETF
(Internet Engineering Task Force).
Suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”.
Deve ser possível a especificação de banda por classe de serviço.
Para os pacotes que excederem a especificação, deve ser possível configurar ações tais como
: transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP,
descarte do pacote.
Suportar mapeamento de prioridades nível 2, definidas pelo padrão IEEE 802.1p, em
prioridades nível 3 (IETF DSCP – Differentiated Services Code Point definido pela Internet
Engineering Task Force) e vice-versa.
Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) ou SRR (Shaped Round
Robin).
Suporte aos mecanismos de QoS WRED (Weighted Random Early Detection) ou WTD
(Weighted Tail Drop)
Implementar pelo menos oito filas de prioridade por porta de saída (egress port).
INTERNET PROTOCOL VERSÃO 6 (IPV6)
Implementar IPv6.
Permitir a configuração de endereços IPv6 para gerenciamento.
Permitir consultas de DNS com resolução de nomes em endereços IPv6.
"Implementar ICMPv6 com as seguintes funcionalidades:
ICMP request
ICMP Reply
ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP)
ICMP MTU Discovery"
Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet, SSH, TFTP, SNMP,
SYSLOG, HTTP, HTTPS e DNS sobre IPv6.
Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migração de IPv4 para
IPv6.

Item 8 - SWITCH GERENCIÁVEL L2, COM 24 PORTAS ELÉTRICAS 10/100/1000 + 2 SFP
Conectividade
Deve possuir no mínimo 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ
45 diretamente no equipamento;
Deve possuir 4 portas SFP 1Gbps, com fornecimento de 2 módulos Gbic óptico (RJ45);
Deve suportar as seguintes tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;
Todas as portas em par trançado deverão ser auto configuráveis MDI/MDIX dispensando o
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uso de cabos cross over ou qualquer configuração para conexão a outro switch;
Arquitetura Non-blocking Wire-Speed em L2;
Controle
Deve possuir no mínimo 4 filas de prioridade por porta;
Qualidade de Serviço (QoS);
Atribuição de auto-VLAN para tráfego de voz;
Deve implementar priorização de pacotes de acordo com o protocolo DSCP;
Deve implementar controle de broadcast permitindo fixar o limite máximo de broadcasts;
Deve implementar priorização de pacotes de acordo com o protocolo IEEE 802.1p;
Deve implementar listas de controle de acesso baseadas em endereço MAC fonte e destino,
Ethertype, VLAN, endereço IP fonte e destino e port TCP/UDP;
Disponibilidade
A fonte de alimentação deve operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50 a 60
Hz;
Implementar o protocolo Spanning Tree;
Implementar o protocolo Rapid Spanning Tree;
Gerenciamento
Desejável implementar Gerenciamento via Web browser de forma segura (HTTPS);
Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3:
Sem autenticação e sem privacidade (noAuthNoPriv);
Com autenticação e com privacidade (authPriv) utilizando algoritimo de criptografia
AES.
Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv);
CLI (Command Line Interface) compacta para configuração inicial do switch;
Deve suportar configuração de endereço IP através de DHCP;
Deve permitir salvar e restaurar a configuração do equipamento através de web browser;
Deve permitir o espelhamento de tráfego para fins de análise;
Deve suportar servidor syslog externo;
Desejável possuir log interno para visualização em web browser;
Possuir Backup e recuperação de Configuração: permitir salvar os parâmetros de
configuração corrente em um arquivo no servidor TFTP e futuramente executar um
download deste arquivo para recuperar a configuração do switch.
Segurança
Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento
baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS e RADIUS.
Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List) IPv4 e IPv6.
Proteger a interface de comando do equipamento através de senha.
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Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à interface de linha de comando.
Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao switch
via Telnet e SSH e SNMP. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das sessões
Telnet e SSH.
Possibilitar o estabelecimento do número máximo de MACs que podem estar associados a
uma dada porta do switch. Caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja
excedido, deve ser possível:
Bloquear o tráfego na porta
Desabilitar a porta
Enviar um trap SNMP
Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e flags TCP.
Deve permitir pelo menos 500 entradas de filtros de listas de controle de acesso (ACL)
em IPv4
Deve permitir pelo menos 500 entradas de filtros de listas de controle de acesso (ACL)
em IPv6
Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo
que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão.
Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com
garantia de entrega.
Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e
não só os pacotes referentes à senha.
Permitir controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem emitir em
determinados elementos de rede, independente do método utilizado para acessar o switch.
Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta.
Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree”
para defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2.
Possuir suporte à suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a
porta do switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no padrão
IEEE 802.1w).
Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta
física do switch em que se localiza tal MAC.
Possuir método de segurança que utilize uma tabela criada pelo mecanismo de análise do
protocolo DHCP, para filtragem de tráfego IP que possua origem diferente do endereço IP
atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por porta.
Possuir análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”.
Desempenho
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Deve suportar agregação de links possibilitando que no mínimo 2 links Gigabit Ethernet
operando como um único link lógico com balanceamento de carga;
Possuir capacidade para pelo menos 16.000 endereços MAC na tabela de comutação
Implementar , no mínimo, 1000 VLANS simultaneamente.
Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 168 Gbps;
Suportar Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes.
Deve ser wirespeed;
Padrões
Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN, com suporte a, no
mínimo, 32 instâncias simultâneas
Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging).
Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta.
Implementar padrão IEEE 802.3ad.
Implementar padrão IEEE 802.3af.
Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP).
Os processos de Autenticação, Autorização e Accounting associados a controle de acesso
administrativo ao equipamento devem ser completamente independentes dos processos AAA
no contexto 802.1x.
Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based
Network Access Control). Devem ser atendidos, no mínimo, os seguintes requisitos:
Implementar funcionalidade que design VLAN específica para o usuário, nos
seguintes casos:
A estação não tem cliente 802.1x (suplicante);
As credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação).
Implementar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o
usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan).
Implementar associação automática de ACL da porta do switch através da qual o
usuário requisitou acesso à rede (Downloadable ACL).
Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve
ser capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a
conexão:
Nome do usuário;
Switch em que o computador do usuário está conectado;
Porta do switch utilizada para acesso;
Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;
Endereço IP do usuário;
Horários de início e término da conexão;
Bytes transmitidos e recebidos durante a conexão.
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Deve ser possível definir, por porta, o intervalo de tempo para obrigar o cliente a se
reautenticar (reautenticação periódica).
Deve ser possível forçar manualmente a reautenticação de um usuário conectado a uma porta
do switch habilitada para 802.1x.
Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC em substituição à identificação de
usuário, para equipamentos que não disponham de suplicantes.
Suportar a configuração de 802.1x utilizando autenticação via usuário e MAC
simultaneamente na mesma porta do switch.
Deve suportar a autenticação 802.1x através dos protocolos EAP-MD5, PEAP e EAP-TLS
em conjunto com o servidor RADIUS
Implementar serviço de DHCP Server em múltiplas VLANS simultaneamente, para que
possa atribuir endereços IP aos clientes 802.1x autenticados e autorizados.
Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta.
Deve ter tratamento de autenticação 802.1x diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data LAN”,
na mesma porta para que um erro de autenticação em uma Vlan não interfira na outra.
Deve ser suportada a atribuição de autenticação através do navegador (Web Authentication)
caso a máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha cliente 802.1x
operacional, o portal de autenticação local do switch deve utilizar protocolo seguro tal como
HTTPS.
Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinamica, Radius “Change of
Authorization”, conforme descrito na RFC 5176.
Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol), com suporte a, no
mínimo, 32 instâncias simultâneas
Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no
mínimo, 32 instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree.
Gerais
Deve vir acompanhado de kit específico para montagem em Rack padrão de 19”, juntamente
com todos os cabos necessários para seu perfeito funcionamento e instalação.
Deve possuir tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 8000 endereços;

Item 9 - SWITCH GERENCIÁVEL L2, COM 48 PORTAS ELÉTRICAS 10/100/1000 + 2
SFP
Conectividade
Deve possuir no mínimo 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ
45 diretamente no equipamento;
Deve possuir 4 portas SFP 1Gbps, com fornecimento de 2 módulos Gbic óptico (RJ45);
Deve suportar as seguintes tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet;
Todas as portas em par trançado deverão ser auto configuráveis MDI/MDIX dispensando o
uso de cabos cross over ou qualquer configuração para conexão a outro switch;
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Arquitetura Non-blocking Wire-Speed em L2;
Controle
Deve possuir no mínimo 4 filas de prioridade por porta;
Qualidade de Serviço (QoS);
Atribuição de auto-VLAN para tráfego de voz;
Deve implementar priorização de pacotes de acordo com o protocolo DSCP;
Deve implementar controle de broadcast permitindo fixar o limite máximo de broadcasts;
Deve implementar priorização de pacotes de acordo com o protocolo IEEE 802.1p;
Deve implementar listas de controle de acesso baseadas em endereço MAC fonte e destino,
Ethertype, VLAN, endereço IP fonte e destino e port TCP/UDP;
Disponibilidade
A fonte de alimentação deve operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 50 a 60
Hz;
Implementar o protocolo Spanning Tree;
Implementar o protocolo Rapid Spanning Tree;
Gerenciamento
Desejável implementar Gerenciamento via Web browser de forma segura (HTTPS);
Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3:
Sem autenticação e sem privacidade (noAuthNoPriv);
Com autenticação e com privacidade (authPriv) utilizando algoritimo de criptografia
AES.
Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv);
CLI (Command Line Interface) compacta para configuração inicial do switch;
Deve suportar configuração de endereço IP através de DHCP;
Deve permitir salvar e restaurar a configuração do equipamento através de web browser;
Deve permitir o espelhamento de tráfego para fins de análise;
Deve suportar servidor syslog externo;
Desejável possuir log interno para visualização em web browser;
Possuir Backup e recuperação de Configuração: permitir salvar os parâmetros de
configuração corrente em um arquivo no servidor TFTP e futuramente executar um
download deste arquivo para recuperar a configuração do switch.
Segurança
Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento
baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS e RADIUS.
Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List) IPv4 e IPv6.
Proteger a interface de comando do equipamento através de senha.
Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à interface de linha de comando.
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Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao switch
via Telnet e SSH e SNMP. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das sessões
Telnet e SSH.
Possibilitar o estabelecimento do número máximo de MACs que podem estar associados a
uma dada porta do switch. Caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja
excedido, deve ser possível:
Bloquear o tráfego na porta
Desabilitar a porta
Enviar um trap SNMP
Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e flags TCP.
Deve permitir pelo menos 500 entradas de filtros de listas de controle de acesso (ACL)
em IPv4
Deve permitir pelo menos 500 entradas de filtros de listas de controle de acesso (ACL)
em IPv6
Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo
que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão.
Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com
garantia de entrega.
Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e
não só os pacotes referentes à senha.
Permitir controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem emitir em
determinados elementos de rede, independente do método utilizado para acessar o switch.
Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta.
Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree”
para defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2.
Possuir suporte à suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a
porta do switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no padrão
IEEE 802.1w).
Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta
física do switch em que se localiza tal MAC.
Possuir método de segurança que utilize uma tabela criada pelo mecanismo de análise do
protocolo DHCP, para filtragem de tráfego IP que possua origem diferente do endereço IP
atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por porta.
Possuir análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”.
Desempenho
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Deve suportar agregação de links possibilitando que no mínimo 2 links Gigabit Ethernet
operando como um único link lógico com balanceamento de carga;
Possuir capacidade para pelo menos 16.000 endereços MAC na tabela de comutação
Implementar , no mínimo, 1000 VLANS simultaneamente.
Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 216 Gbps;
Suportar Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes.
Deve ser wirespeed;
Padrões
Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN, com suporte a, no
mínimo, 32 instâncias simultâneas
Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging).
Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta.
Implementar padrão IEEE 802.3ad.
Implementar padrão IEEE 802.3af.
Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP).
Os processos de Autenticação, Autorização e Accounting associados a controle de acesso
administrativo ao equipamento devem ser completamente independentes dos processos AAA
no contexto 802.1x.
Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based
Network Access Control). Devem ser atendidos, no mínimo, os seguintes requisitos:
Implementar funcionalidade que design VLAN específica para o usuário, nos
seguintes casos:
A estação não tem cliente 802.1x (suplicante);
As credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação).
Implementar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o
usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan).
Implementar associação automática de ACL da porta do switch através da qual o
usuário requisitou acesso à rede (Downloadable ACL).
Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve
ser capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a
conexão:
Nome do usuário;
Switch em que o computador do usuário está conectado;
Porta do switch utilizada para acesso;
Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;
Endereço IP do usuário;
Horários de início e término da conexão;
Bytes transmitidos e recebidos durante a conexão.

Edital de Compras PP: 001/2018 (0040231)

SEI CIJ.00156/2018 / pg. 40

Deve ser possível definir, por porta, o intervalo de tempo para obrigar o cliente a se
reautenticar (reautenticação periódica).
Deve ser possível forçar manualmente a reautenticação de um usuário conectado a uma porta
do switch habilitada para 802.1x.
Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC em substituição à identificação de
usuário, para equipamentos que não disponham de suplicantes.
Suportar a configuração de 802.1x utilizando autenticação via usuário e MAC
simultaneamente na mesma porta do switch.
Deve suportar a autenticação 802.1x através dos protocolos EAP-MD5, PEAP e EAP-TLS
em conjunto com o servidor RADIUS
Implementar serviço de DHCP Server em múltiplas VLANS simultaneamente, para que
possa atribuir endereços IP aos clientes 802.1x autenticados e autorizados.
Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta.
Deve ter tratamento de autenticação 802.1x diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data LAN”,
na mesma porta para que um erro de autenticação em uma Vlan não interfira na outra.
Deve ser suportada a atribuição de autenticação através do navegador (Web Authentication)
caso a máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha cliente 802.1x
operacional, o portal de autenticação local do switch deve utilizar protocolo seguro tal como
HTTPS.
Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinamica, Radius “Change of
Authorization”, conforme descrito na RFC 5176.
Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol), com suporte a, no
mínimo, 32 instâncias simultâneas
Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no
mínimo, 32 instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree.
Gerais
Deve possuir tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 8000 endereços;
Deve vir acompanhado de kit específico para montagem em Rack padrão de 19”, juntamente
com todos os cabos necessários para seu perfeito funcionamento e instalação.
Item 10 - Transporte do Almoxarifado da CIJUN, instalação e organização de rack de 44U s
O Rack será fornecido pela CIJUN, a empresa deverá realizar o transporte de nosso almoxarifado que fica
na Avenida Armando Giassete, nº 600, Jundiaí – SP (próximo a UNIP), até o local da obra, o
equipamento deverá ser instalado no local, a empresa deverá fornecer guias de cabos, calha de
fechamento e 2 réguas de tomadas com 8 posições.

RACK 23” X 44Us X 1100mm
Itens Fornecidos pela Contratante:
Rack de piso 23”(19” útil interno) X largura de 36U x 1100mm prof.
Porta Frontal em aço e visor em acrílico fume, com fechadura escamoteável e chave com segredo,
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abertura da porta padrão da esquerda para direita, com opção de inversão;
2 pares de planos móveis frontais e traseiros em chapa de aço com furação de 1/2U;
02 organizadores verticais de cabos com tampa 36U;
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;
Estrutura confeccionada em chapa de aço;
Acabamento em pintura na cor preto;
2 Bandejas fixa, 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 Ventilação de Teto com 2 ventiladores, e painel de acionamento;
Kit rodízio com 4 pçs 2 com trava e 2 sem trava capacidade de peso 60 kilos cada.

Itens que devem ser fornecidos pela Contratada:
Kit de fixação, porcas e parafusos do tipo “gaiola” M6 para todos U´s úteis, frontais e traseiros;
Kit rodízio com 4 pçs 2 com trava e 2 sem trava capacidade de peso 60 kilos cada.
Fornecer 2 Calhas (Régua) de tomadas, com no mínimo 8 posições cada;

Item 11 - Transporte do Almoxarifado da CIJUN, instalação e organização de rack de 12U s

O Rack será fornecido pela CIJUN, a empresa deverá realizar o transporte de nosso almoxarifado que fica
na Avenida Armando Giassete, nº 600, Jundiaí – SP (próximo a UNIP), o equipamento deverá ser
instalado no local, a empresa deverá fornecer guias de cabos, calha de fechamento e 1 réguas de tomadas
com 8 posições.
RACK 19” 12U X 600mm
Itens Fornecidos pela Contratante:
Rack de parede 12U de 600mm;
Porta Frontal em aço e visor em vidro ou 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 com furação de 1/2U;
Laterais removíveis com aletas de ventilação e fecho rápido facilitando a remoção;
Fechamento traseiro;
Estrutura confeccionada em chapa de aço;
Acabamento em pintura na cor preto;
Itens que devem ser fornecidos pela Contratada:
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Kit de fixação, porcas e parafusos do tipo “gaiola” M6 para todos U´s úteis, frontais e traseiros;
Kit rodízio com 4 pçs 2 com trava e 2 sem trava capacidade de peso 60 kilos cada.
1 Bandeja fixa, com fixação frontal e traseira, na cor preto
Fornecer 1 Calha (Régua) de tomadas, com no mínimo 8 posições;

Item 12 - Fornecimento de Nobreaks para Rack com 2U de 1200 VA
Nobreak bivolt de 1200 va /600w para rack 19 2u
Devera possuir gabinete metalico com pintura epoxi
O gabinete devera ser do tipo rack 19" altura maxima de 2u
Entrada bivolt automatico, saida 120v
Nobreak microprocessado com memoria flash interna
Tecnologia line interative com forma de onda semisenoidal
Devera possuir autoteste para verificacao das condicoes iniciais do equipamento
Tecnologia smd
Comutacao livre de transitorios
Rede e inversor perfeitamente sincronizados (pll)
Dcstart, podendo ser ligado mesmo na ausencia da rede eletrica
Recarga automatica da bateria mesmo com o nobreak desligado
Devera possuir gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituida
Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal
Devera possuir porta fusivel com unidade reserva
Funcao true rms
Funcao mute
Circuito desmagnetizador
Devera possuir estabilidade na frequencia de saida
Baterias seladas tipo vrla internas e a prova de vazamento
Sinalizacao visual atraves de leds no painel fronta com todas as condicoes do nobreak (rede eletrica,
bateria e carga)
Alarme sonoro crescente para indicacao do nivel de bateria no modo inversor
Indicacao de potencia consumida pela carga
Indicacao de troca de bateria
Deverá ser bivolt automatico na entrada
Deverá possuir no minimo 08 tomadas de saida
Deverá possuir as seguintes proteções
Contra sobrecarga e curto circuito no inversor
Contra subtensao na rede eletrica com retorno e desligamento automatico
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Desligamento automatico por carga minima
Contra descarga profunda de bateria
Contra surtos de tensao
Garantia de no minimo 12 meses

Item 13 - Infraestrutura para encaminhamento de link de telecomunicações (Fibra, prédio UPA e
CRAS)
Este serviço contempla as instalações de infraestrutura de entrada e saída dos prédios para atender ao
lançamento da Fibra Óptica.

Predio CRAS Novo HorizonteNeste prédio é onde a CIJUN tem instalado um POP (Ponto de Presença)
da rede Óptica já implantada, deverá ser confeccionada uma entrada em eletroduto galvanizado a fogo de
1", seguindo a infraestrutura já implantada no local, com aproximadamente 10 metros, do telhado até o
Rack de TIC.

Predio UPA Novo HorizonteNeste prédio é onde a CIJUN tem instalado um POP (Ponto de Presença)
da rede Óptica já implantada, deverá ser confeccionada uma entrada em eletroduto galvanizado a fogo de
1", seguindo a infraestrutura já implantada no local, com aproximadamente 40 metros, da entrada na rua
até o Rack de TIC.
Seguindo os padrões de aplicação de infraestrutura em tubulação galvanizada, a proponente deverá
confeccionar um UP-LINK (Backbone), interligando os Racks;

Item 14 - Serviço de Lançamento de cabo Óptico
Item 14.1 - Lançamento do Cabo

Este lançamento compreende em interligar o POP Cras Novo Horizonte situada a Av. Profa. Danielle
Lourençon, 561 - Jardim Novo Horizonte, Jundiaí - SP, 13213-450 com a UPA Jardim Novo Horizonte
situada a Av. Presbítero Manoel Antônio Dias Filho, 1361, Jundiaí - SP

Para atendimento deste Objeto, serão aplicadas a normativas:
As especificações dos produtos para a construção das redes de fibras ópticas utilizarão como
referências as especificações das seguintes entidades:
Práticas do extinto Sistema TELEBRÁS;
Normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
Documentos normativos internacionais;
Especificações do Edital.
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 objeto.
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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.
As atividades na rede da CPFL devem ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo a todos os requisitos de segurança, tais como: 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.
A Contratada é responsável por seguir as normas estabelecidas pela CPFL, inclusive recolhimento da
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para a realização do serviço de lançamento e fixação das
fibras óticas nos postes (item 14.1) a fim de atender os acessos e ou adequações no segmento.
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 azul, facilitando a identificação e visualização do cabo no poste;
Item 14.2 - Fornecimento e Instalação de Caixa de Atendimento Óptico - 1 X 16 Ftth
Caixa projetada para distribuição de cabeamento DROP em campo. Solução que facilita a instalação de
terminação óptica em redes de derivação para ambientes FTTH, deve permitir conexão de splitter óptico
mini module: 1×4, 1×8 & 1X16 PLC splitter.
Características:
Preparada para ambiente aéreo outdoor com isolação e proteção UV;
Acompanha uma bandeja para acomodação de splitter ou emendas de fibra óptica;
Painel para acomodação de adaptadores ópticos SC ou UPC;
Suporte para acomodação de cabos ópticos;
Projetado para acomodação em posição vertical;
Equipado com travas de vedação.
Possibilidade de Derivação na caixa.
Possui capacidade para entrada de cabo com até 12 fibras, e saída máxima de 16 pontos (clientes),
usando o splitter 1x16.
Dimensões Aproximadas:
Largura: 293mm
Comprimento: 219mm
Altura: 84mm
Item 14.3 - Emendas de fibra óptica por fusão
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As emendas do segmento aéreo da rede não esta previsto neste Item, o qual deve estar composto nos
custos do Item 14.1 - Lançamento do Cabo, contemplado neste apenas a ativação em cada Rack. Do
lado CRAS Novo Horizonte temos:
Neste Rack disponibilizamos um DIO modelo A270, o qual deverá ser equipado com conectores
SC-APC para ativação da fibra lançada;
Fornecimento de 6 cordões Duplex SM com conectores SC-APC;
Organização e Identificação das Fibras;
No lado da UPA Novo Horizonte
Neste Rack deverá ser disponibilizado um DGO ou DIO para até 24 fibras, o qual deverá ser
equipado com conectores SC-APC para ativação da fibra lançada;
Fornecimento de 6 cordões Duplex SM com conectores SC-APC;
Organização e Identificação das Fibras;
Este item contempla todo o serviço de montagem dos DIOs ou DGOs dos pontos de partida e chegada
com a fusão das 12 fibras devidamente equipadas nos mesmos.
Distribuidor Interno Óptico (DIO) – 19” – até 12 fibras
Descrição:
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;
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;
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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.

Cordão Óptico Duplex Monomodo 9.0 µm SC/APC – 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 ISO 9001 e ISO 14001;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;
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.

Item 14.4 - Teste de enlace para certificação de rede
Teste Do cabo (Bobina)
Antes do lançamento do cabo, deve ser realizado o teste com OTDR, para a verificação da
continuidade e possíveis avarias causadas na manipulação do cabo ótico antes do seu
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lançamento nos postes;
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.
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 segmento.
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 568-C.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;
Para garantir o perfeito funcionamento e manuseio dos equipamentos, deverá ser do mesmo
fabricante dos cabos ópticos e distribuidores ópticos.

Item 14.5 - Fornecimento de cabo óptico CFOA-SM-AS-80G-12F
O cabo óptico que será lançado no segmento, deverá ser fornecido em Bobina com os 3.500 metros
previstos neste termo, atendendo as seguintes características:

14.5.a Características da Fibra Óptica – Low Water Peak
As fibras aplicadas nesse projeto deve 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
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Dispersão cromática: < 18,0 ps/ (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;
Proof-test: 0,69 GN/m² (1% de alongamento) por um segundo;
Dispersão por modo de polarização (PMD): <= 0.2 ps / (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
As fibras ópticas dos lances fabricados deverão ser contínuas, não sendo permitidas emendas durante sua
fabricação.
A atenuação das fibras, quando enroladas com 100 voltas em torno de um mandril de 75 mm de diâmetro,
deverá se manter inalterada.
As fibras ópticas deverão manter integridade óptica e mecânica quando expostas às temperaturas
operacionais de -10.º C a + 65.º C.
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.
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 curtocircuito. 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.

14.5.b Características do Cabo Óptico Dielétrico
O cabo óptico dielétrico deverá ser do tipo autossustentado e adequado para as distâncias entre estruturas
existentes no projeto.
O cabo óptico dielétrico deverá ser constituído por:
Fibras do tipo monomodo conforme item 14.1.a;
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
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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.

14.5.c Unidade Óptica
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.
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.
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.
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.

14.5.d Núcleo Óptico
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

m, em relação às mesmas fibras das

mesmas unidades básicas das bobinas com as quais serão fundidas.
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.

14.5.e Elemento de Tração
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.
A carga de ruptura do cabo óptico autossustentado deverá ser compatível com os vãos apresentados.

14.5.f Revestimento Externo
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.
O revestimento deve ser contínuo, homogêneo, de aspecto uniforme, isento de furos ou outras
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imperfeições.
O polietileno ou copolímero deve ser preparado a partir de matéria-prima virgem, não sendo admitido
material reaproveitado.
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.
O diâmetro externo do cabo deve ser especificado pelo fabricante, devendo obedecer a NBR 6242.
14.5.g Reserva Técnica:
As reservas técnicas devem possuir o mínimo de 40 metros;
Reserva Técnica do tipo Raquete (Optloop);
Reserva Técnica do tipo Cruzeta;

14.5.h Cordoalhas:
Possuir no mínimo 7 fios (1x7);
Fios Duplamente Galvanizados;
Cordoalhas de tipo HS (alta resistência);
4,8mm;

14.5.i Ferragens e Acessórios:
Conjunto de ancoragem (usados nas cordoalhas);
Dielétricos;
Cintas BAP (kit completo);
Parafusos para Cintas BAP;
Alças;
Plaquetas de identificação;
Suportes;
Alça Fio FE;
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Conforme imagem, as caixas de emenda deverão ser mantidas ( 4 caixas) e nestes pontos também
deveremos ter as reservas (50 metros) acomodados em uma cruzeta.

Intervenção Civil
É de responsabilidade da contratada manter o local limpo e sem entulho e em ordem durante os
serviços e após a entrega do mesmo.
Todas as intervenções que forem realizadas deverão ser reparadas e corrigidas, com aplicação de
massas, pinturas entre outros que a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, julgar
necessários após avaliação;

Considerações gerais
A empresa vencedora deve atender as exigências de segurança para realização dos trabalhos de
infraestrutura, levando em conta medidas de segurança como: técnicos uniformizados e utilização
de EPIs (capacete, óculos de segurança, luvas, calçados de segurança e outros). Caso a empresa
tenha outras exigências com relação à segurança, favor comunicar para que possamos tomar as
providencias cabível.

4. DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO
A Manutenção contemplará serviços de reparo, bem como a correção de anormalidades, regulagens
necessárias nos serviços contemplados neste termo;
4.1. Os serviços de suporte devem ser realizados por pessoal técnico especializado, com habilitação
específica na tecnologia envolvida, que detenha todas as condições técnicas (teóricas e práticas)
necessárias;
4.2. O atendimento deverá ocorrer em no máximo 8horas, contadas da abertura do chamado, com o
atendimento no local do serviço realizado;
4.3. Os chamados deverão ser abertos pela CIJUN junto a empresa através de fone, e-mail, central de
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atendimento;
4.4. Todas as peças necessárias para manutenção dos equipamentos, deverão ser fornecidas pela empresa,
sem nenhum custo adicional;
4.5. A empresa deverá disponibilizar Suporte Técnico de segunda a sexta-feira por telefone no horário
comercial das 08h00min as 18h00min horas;

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PARTICIPANTES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E REQUISITOS DA EQUIPE DE TRABALHO:
A licitante deverá apresentar, como condição de participação no certame:
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.
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.
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.
A comprovação de que o Responsável Técnico pertence ao quadro de pessoal da licitante deverá
ser feita mediante apresentação do contrato social (se sócio), registro na CTPS, ficha de registro
de funcionário, contrato de trabalho ou mediante Contrato de Prestação de Serviços, pelo
qual o profissional contratado preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execução.

6. VISITA TÉCNICA
Conforme plantas disponibilizadas no Anexo I deste termo, proporcionando a medição de materiais e
execução e a descrição detalhada dos serviços a serem executados já com seu dimensionamento,
informamos que a visita técnica não se faz necessária para atender este Objeto.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARÃO OS SERVIÇOS
7.1. A vencedora deverá disponibilizar profissional capacitado para prestar serviços de infraestrutura
óptica e rede estruturada.

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Fornecer os materiais necessários para a execução do objeto desta "Especificação de Serviços e
Preços";
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Garantir que todo material a ser empregado siga as recomendações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, os padrões de cabeamento Normas ElA-TIA 568/569/606/607 e
Regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL;
Alocar recursos devidamente qualificados para realizar os trabalhos objeto desta especificação;
Alocar um Supervisor para cada execução, com formação pertinente aos serviços, objetos desta
contratação.
Alocar um responsável técnico com formação em engenharia elétrica, eletrônica, e de
telecomunicação, ou outra especialidade equivalente e compatível com as especificações do objeto
desta licitação, para a apresentação de cada projeto técnico.
Apresentar ao término dos trabalhos a documentação em meio Digital, em meio físico somente se
solicitado;
Resultados dos testes de certificação do cabeamento lógico;
As-Built, croqui com a localização dos pontos executados e o encaminhamento da infraestrutura
básica realizada;
Descritivo de materiais utilizados;
Manter informado a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, através de relatórios sobre o
andamento dos serviços, indicando o estado e progresso desses serviços e eventuais problemas que
possam prejudicar sua execução;
Sempre que solicitado pela Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN,, com as devidas
justificativas substituir os técnicos em até 1 dia que não atenderem os requisitos para execução dos
trabalhos objeto da presente Especificação de Serviços e Preços.
Conhecer os locais dos serviços e confirmar as características e quantidade dos trabalhos antes do
início de qualquer atividade;
Seguir cronograma e prazos estipulados pela CIJUN;
Fornecer lista contendo nome e registro dos empregados designados para os serviços na Cia. de
Informática de Jundiaí, com antecedência mínima de 1 (hum) dia útil;
Cumprir horários acordados para comparecimento aos locais de inspeção e execução das atividades;
Fornecer mão-de-obra especializada e em quantidade adequada para o cumprimento dos prazos
acordados para execução dos serviços;
Fornecer uniforme e crachá de identificação aos seus empregados;
Manter o local limpo e segura, durante a execução dos serviços;
Remover divisórias, tubulações, quadros, mantas isolantes, forros e estruturas de suporte,
necessários a execução da atividade;
Restabelecer o local da atividade, limpo e em condições de normalidade, após a execução das
atividades;
Responsabilizar-se por ferramentas, equipamentos, transporte e alimentação de seus empregados;
Implantar e manter sempre limpa a base de serviços;
Fornecer os materiais constantes nesta especificação, bem como os não constantes, porém
necessários à execução e bom desempenho dos serviços;
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Fornecer todos os dispositivos de segurança necessários, bem como equipamentos de proteção
individual (EPI’s) aos componentes das equipes de trabalho;
Obedecer à Norma de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho EC-21-003;

9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE (CIJUN)
Garantir condições para o livre acesso dos técnicos da CONTRATADA ou ao seu serviço alocado
para o cumprimento dos trabalhos objeto desta "Especificação de Serviços e Preços";
Definir os canais de comunicação com a CONTRATADA que possibilitem um trabalho conjunto,
facilitando e resolvendo quaisquer problemas surgidos na execução dos serviços da presente
"Especificação de Serviços e Preços";
Adequação da entrada principal de elétrica com a finalidade de suportar a demanda gerada pela
expansão da rede;
Disponibilizar local adequado e seguro para guarda dos materiais e ferramentas durante o período
de execução dos serviços;
Na ocorrência de execução de serviços fora do horário, a Companhia de Informática de Jundiaí CIJUN, deverá providenciar acompanhamento para a execução de serviços;

10. PRAZO
10.1. O início da realização deverá ocorrer no dia seguinte após a assinatura do presente contrato e
deverão ser concluídos em até 20 (vinte) dias corridos, sendo o período obrigatório das execuções de
Segunda a Sábado, das 8h as 18h;

11. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11.1. A prestação do serviço deverá ocorrer em até 20 ( vinte ) dias úteis, a contar da assinatura do
Contrato;
11.2. A empresa deverá iniciar imediatamente os serviços, independente de entregas de materiais, já que o
local possui muita ação que os mesmos não são necessários, como organização e identificação de cabos,
transporte de Rack para o local, abertura de acessos as infraestruturas, entre outros.

12. GARANTIA
12.1. A garantia dos produtos fornecidos compreende os defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção,

montagem,

acondicionamento,

transporte

ou

desgaste

prematuro,

envolvendo,

obrigatoriamente, a substituição do produto;
12.2. Entrega do Certificado de Garantia, As-Built ou o próprio aceite: sobre os materiais e serviços
executados, sendo que a garantia abordará todos os serviços e materiais correspondente a instalação, por
um período de 12 (dose) meses, contados a partir da emissão do Termo de Aceitação dos serviços para
cada atividade realizada.
12.3. Durante o período de garantia, a Contratada deverá atender aos chamados e realizar os serviços
necessários sem custo algum para a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, no prazo máximo de
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8 (oito) 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 no sistema de Service Desk da CIJUN e encaminhados para a Fila de
atendimento da contratada, e poderão ser efetuados através de fax, telefone ou e-mail.
12.4. O término do reparo de garantia não poderá exceder op razo de 08 (oito) horas úteis após o início do
atendimento para todos os locais, salvo situações devidamente justificadas e acatadas pela contratante.
12.5. A CONTRATADA será obrigada a atender os chamados técnicos, sempre que solicitado pelo
Contratante. Em caso de não atendimento das solicitações e persistindo as falhas, as Notas Fiscais ficarão
suspensas de ateste.

13. PAGAMENTO
13.1. Após término dos serviços na unidade a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, realizará
uma vistoria técnica, e a empresa vencedora deverá confeccionar um termo de aceite dos serviços
realizados com os descritivos e quantitativos de materiais utilizados, este será assinado pelo responsável da
Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN;
13.2. A entrega do "As-Built", é obrigatório;
13.3. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos serviços, acompanhada do
termo de aceite assinado pelo responsável da CIJUN ("As Built") dos serviços executados, e das certidões
do FGTS, CNDT e INSS atualizadas, que deverão ser entregues no setor Financeiro da CIJUN, sem
qualquer correção monetária.
13.4. As faturas correspondentes serão emitidas na conclusão dos serviços objeto desta Especificação de
Serviços e Preços com a entrega de toda a documentação exigida neste documento.
13.5. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do protocolo dos
referidos documentos e após aprovação do gestor do contrato.
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone :

Email:
Representante Legal:_______________________________(preenchimento obrigatório em função do
Audesp IV).
E-mail institucional do Representante Legal:_______________________________ (preenchimento
obrigatório em função do Audesp IV).
E-mail pessoal do Representante Legal:_______________________________ (preenchimento
obrigatório em função do Audesp IV).
Pregão Presencial:001/2018
Processo SEI: 00156/2018
Objeto: Confecção de rede de dados estruturada com a contratação de empresa especializada para a
realização dos Serviços com fornecimento de materiais, em atendimento as necessidades tecnológicas para
as instalações e funcionamento da UPA - Unidade de Pronto Atendimento Jardim Novo Horizonte e da
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UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Horizonte, em conformidade com o Termo de
Referência, Anexo I.

Item Qtde Unidade

1

100 Un.

2

134 Un.

3

116 Un.

4

10

Un.

5

2

Un.

6

10

Un.

7

2

Un.

8

2

Un.

9

2

Un.

10

1

Un.

11

1

Un.

12

2

Un.

13

2

Un.

Valor Total

Conectorização de Ponto de Rede existente
Passagem, Conectorização, Ativação e Certificação de
Ponto de Rede Novo
Pontos lançados que não serão ativados, apenas
localização e organização
Patch Panel Cat. 6
Tomada elétrica para rack de Telecom (Padrão brasileiro
NBR 14.136 e 20A)
Fixação de AP (Access Point) – Fornecida pela CIJUN com
cordões e Suporte
SWITCH GERENCIÁVEL L3, COM 24 PORTAS
ELÉTRICAS 10/100/1000 + 2 SFP
SWITCH GERENCIÁVEL L2, COM 24 PORTAS
ELÉTRICAS 10/100/1000 + 2 SFP
SWITCH GERENCIÁVEL L2, COM 48 PORTAS
ELÉTRICAS 10/100/1000 + 2 SFP
Transporte do Almoxarifado da CIJUN, instalação e
organização de rack de 44U s (com fornecimento de
acessórios)
Transporte do Almoxarifado da CIJUN, instalação e
organização de rack de 12U s (com fornecimento de
acessórios)
Fornecimento de nobreak de 2U (Potência de 1200VA /
600Watts, Entrada Bivolt / Saída 110V)
Infraestrutura para encaminhamento de link de
telecomunicações (Fibra, prédio UPA e CRAS)

14

Serviço de Lançamento de cabo óptico

14.1 3600 Mt.

Lançamento de cabo óptico

14.2 4

Un.

Fornecimento e Instalação de caixa de emenda

14.3 24

Un.

Emendas de fibra óptica por fusão

14.4 12

Mt.

Teste de enlace para certificação de rede

14.5 3600 Mt.

Valor
Unitário

Descrição

Fornecimento de cabo óptico CFOA-SM-AS-80G-12F

Valor Global da Proposta:

R$

Valor Global da Proposta: R$_____(valor por extenso).
Nos preços propostos estão incluídos lucro, todas as despesas e custos, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto deste Edital.
A proponente obriga-se a cumprir todos os termos do Edital e do Contrato a ser firmado.
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de pregão.

Condição de pagamento: / Banco:
Conta Corrente: / Agência:

Jundiaí, de de 2018.

Edital de Compras PP: 001/2018 (0040231)

SEI CIJ.00156/2018 / pg. 57

_______________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G. : Cargo:

ANEXO III – MODELOS DAS DECLARAÇÕES
(Papel Timbrado da Empresa)
DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
Pregão Presencial: 001/2018
Processo SEI: 00156/2018

_________________________, 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 XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 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)

(Papel Timbrado da Empresa)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
Pregão Presencial: 001/2018
Processo SEI: 00156/2018

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito sob as penalidades cabíveis, inexistir fato impeditivo à nossa habilitação para o
Pregão acima identificado.
____________________________
(Local, data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina).
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(Papel Timbrado da Empresa)

MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP)
(apenas para as empresas enquadradas no regime ME/EPP)

Pregão Presencial: 001/2018
Processo SEI: 00156/2018

_____________(RAZÃO SOCIAL), 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 alterações posteriores, 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 CIJUN 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: _____________________________________________________________

(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES
E COMPATIBILIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Pregão Presencial: 001/2018
Processo SEI: 00156/2018
_______________________________________, 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 especificações e condições para a execução do objeto
da presente licitação e de que seu produto / serviço é compatível com o descritivo do Termo de Referência, Anexo I.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:
DADOS PARA CONTATO:
ENDEREÇO: _______________________________ CIDADE/ESTADO: _______________ CEP:
________________________________
FONE: ____________________ - FAC SÍMILE: __________________________- CEL.: ________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
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NOME PARA CONTATO: _____________________________________________________________

(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.

Pregão Presencial: 001/2018
Processo SEI: 00156/2018
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei
Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação exigidos no Edital deste Pregão.
Local/data _________________________________
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
Pregão Presencial: 001/2018
Processo SEI: 00156/2018
Contrato nº: ____/2018
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, localizada na Avenida da Liberdade, s/nº - Paço
Municipal Nova Jundiaí - 1º Andar - Ala Sul - Jardim Botânico - Jundiaí - SP - CEP: 13.214-900, este ato
representada na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente _____________ (NOME
COMPLETO), portador do RG nº _________ SSP/SP e do CPF/MF nº ___________ e por seu Diretor
__________ (nomeação completa) __________ (NOME COMPLETO), portador do RG nº __________
SSP/SP e do CPF/MF nº ___________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de
outro

lado,

________________(RAZÃO

SOCIAL

DA

CONTRATADA),

com

sede

na

_______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, com inscrição estadual
nº____________,

municipal

nº____________________,

doravante

denominada

simplesmente

CONTRATADA, neste ato representada por _______________(NOME COMPLETO), portador do RG
nº ______________ SSP/SP e do CPF/MF nº ___________, de acordo com os atos e documentos
contidos no processo SEI CIJ 00156/2018, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO, nos
termos do que determinam a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e alterações posteriores, o
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN e
demais normas aplicáveis a este objeto, mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato a confecção de rede de dados estruturada com a contratação de
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empresa especializada para a realização dos serviços com fornecimento de materiais, em atendimento as
necessidades tecnológicas para as instalações e funcionamento da UPA - Unidade de Pronto Atendimento
Jardim Novo Horizonte e da UBS - Unidade Básica de Saúde do Jardim Novo Horizonte, pela
CONTRATANTE à CONTRATADA conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência, Anexo I.
1.2. Para melhor caracterização da presente avença, bem como definir os procedimentos decorrentes das
obrigações doravante contraídas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, integram este instrumento,
como se nele estivessem transcritos, o edital da licitação em apreço e a proposta comercial da
CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato, no Termo de Referência
e no respectivo Edital, as seguintes:
2.1.1. Todas as despesas de impostos, fretes, seguros, e outros custos que recaia sobre o fornecimento ou
serviços objeto do presente contrato.
2.1.2. Nomear um preposto responsável pelo contrato para atendimento e entendimentos junto a
CONTRATANTE.
2.1.3. Não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos serviços ou fornecimento a
serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem
autorização, por escrito, da CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
2.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer meio ou forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas neste instrumento, exceto se prévia e expressamente autorizada pela CONTRATANTE, no
Termo de Referência ou Edital.
2.1.5. Assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos para todos os serviços ou fornecimentos
decorrentes do presente contrato.
2.1.6. Corrigir, exclusivamente às suas expensas, toda e qualquer falha decorrente da prestação dos
serviços.
2.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
2.1.8. Ser interlocutor em caso de necessidade com o fabricante do produto fornecido.
2.1.9. Fornecer materiais solicitados novos, sem uso e todas as funcionalidades citadas no Termo de
Referência.
2.2 A CONTRATADA responderá por todos os danos, inclusive materiais, lucros cessantes e danos a
terceiros advindos da execução do presente instrumento, devendo ressarcir a CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste contrato e no respectivo Edital,
as seguintes:
3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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3.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionário(s) especialmente
designado(s), e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
3.1.3. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades encontradas na execução dos
serviços.
3.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço/ fornecimento, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
3.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura emitida pela
CONTRATADA.
3.1.5. Designar, formalmente, Gestor(es) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO
4.1. A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste CONTRATO, no endereço, prazo e
condições indicados no Termo de Referência, anexo I do edital.
4.2. O início da realização dos serviços deverá ocorrer no dia seguinte após a assinatura do presente
contrato e deverão ser concluídos em até 20 (vinte) dias corridos, sendo o período obrigatório das
execuções de Segunda a Sábado, das 8h as 18h.
4.3. A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente os serviços, independente de entregas de materiais,
já que o local possui muita ação que os mesmos não são necessários, como organização e identificação de
cabos, transporte de Rack para o local, abertura de acessos as infraestruturas, entre outros.
4.4. Caso o objeto seja entregue / realizado 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, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.
4.5. No caso de fornecimento, o objeto entregue pela CONTRATADA deverá estar acompanhado de
Nota Fiscal - 02 (duas) vias ou DANFE no caso de Nota Fiscal Eletrônica.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
5.1. Qualquer alteração no presente contrato deverá observar o disposto no art. 72 e 81, da Lei Federal nº
13.303/16 e procedimentos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O valor global deste contrato é de R$.............................. ( .......................................), inclusos os
tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto.
6.2. Por ocasião da realização dos serviços a contratada deverá apresentar Nota Fiscal, acompanhada do
termo de aceite assinado pelo responsável da CIJUN ("As Built") dos serviços executados e das certidões
do FGTS, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT ,
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativados Tributos Federais e Dívida Ativa da União
(que inclui INSS) devidamente atualizadas, que deverão ser entregues no setor Financeiro da CIJUN.
6.3 . As faturas correspondentes serão emitidas após conclusão dos serviços e entrega de toda a
documentação exigida no Termo de Referência, Anexo I.
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6.4. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do protocolo dos
referidos documentos e após aprovação do gestor do contrato.
6.5. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, por meio de boleto bancário, que será enviado junto
com a fatura, ou via depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, informada
na sua proposta de preço.
6.6. Na hipótese de o vencimento da fatura/boleto bancário recair em sábado, domingo ou feriado, o
vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sem a imposição de qualquer ônus à
CONTRATANTE.
6.7. A Nota Fiscal da CONTRATADA deverá ser enviada à CONTRATANTE com a indicação do
número do contrato, do processo e das parcelas de pagamento, destacando-se, caso haja, o Imposto de
Renda Retido na Fonte, ISS, PIS, COFINS, CSLL e demais impostos inerentes ao objeto deste contrato,
com estrita observância das disposições legais vigentes, responsabilizando-se a CONTRATADA, assim,
por eventuais sanções que possam ser impostas à CONTRATANTE caso deixe de descontar e destacar
em sua fatura impostos e contribuições sociais que devessem ser retidos na fonte e recolhidos pela
CONTRATANTE.
6.8. Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente ao email: financeiro_cijun@cijun.sp.gov.br, bem como o respectivo arquivo XML.
6.9. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar no setor
Financeiro da CONTRATANTE os demais documentos exigidos em contrato.
6.10. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 6.4, a partir da data de
sua reapresentação.
6.11. Do valor das faturas apresentadas para pagamento, poderão ser deduzidas, de pleno direito pela
CONTRATANTE as seguintes verbas:
a) Multas previstas no presente ajuste;
b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em decorrência do
descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicáveis à espécie; e
c) Cobranças indevidas.
6.12. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
6.13. A CONTRATADA deverá abster-se de emitir títulos de quaisquer naturezas lastreados no presente
contrato, ficando expressamente vedada a emissão e negociação destes títulos perante instituições
financeiras ou afins, regulares ou não, devendo responder diretamente pelas eventuais perdas e danos
decorrentes da inobservância desta cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
7.1. A CONTRATADA exibe neste ato as certidões expedidas pela Justiça do Trabalho - CNDT,
Receita Federal/PGFN - Certidão de Débitos da União e Certificado de Regularidade com FGTS emitido
pela Caixa Econômica Federal - CRF, 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, demonstrando a manutenção das condições de habilitação e
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qualificação exigidas no certame que originou a presente avença.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS
8.1. 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 NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Na inexecução parcial ou total do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I. Advertência por escrito;
II. Multa moratória, por atraso injustificado, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor mensal do contrato, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do
ajuste, limitado a 10% (dez por cento).
III. Multa não compensatória, nos percentuais descritos abaixo:
a) 10% (dez por cento) do valor global do CONTRATO, pela inexecução parcial do presente
ajuste; e
b) 20% (vinte por cento) do valor global do CONTRATO, pela inexecução total, motivando a
rescisão do presente instrumento.
VI. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
9.2. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais:
I. não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou
instrumento equivalente.
II. retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas.
III. paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE.
IV. entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se
verdadeira ou perfeita fosse.
V. alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.
VI. prestação de serviço de baixa qualidade.
VII. não assinatura do contrato.
9.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
9.4. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA.
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CLÁUSULA DEZ - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, garantida a
prévia defesa e o contraditório, na ocorrência de falhas reiteradas e não corrigidas, que demonstrem a falta
de qualidade do produto ofertado ou de compromisso da CONTRATADA, na inexecução total do ajuste,
na infração de qualquer cláusula do presente contrato, bem como na falta de manutenção das condições de
habilitação e qualificação exigidas para a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
contrato.

CLÁUSULA ONZE - DA REPARAÇÃO DOS DANOS
11.1. 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 propriedade de terceiros, em decorrência deste
contrato, correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos.

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
12.1. O presente contrato vigorará até o término da garantia prevista na Cláusula Catorze, tendo como
termo inicial a data da última assinatura eletrônica efetuada.

CLÁUSULA TREZE - DA LEGISLAÇÃO APLICADA
13.1. A execução deste contrato será disciplinada, de forma específica, nos termos de suas cláusulas e
conforme Lei Federal nº 13.303/2016, e de formal geral e subsidiária, pela Lei nº 10.406/2002 - Código
Civil -, com alterações posteriores.

CLÁUSULA CATORZE - DA GARANTIA
14.1. A garantia dos produtos fornecidos compreende os defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção,

montagem,

acondicionamento,

transporte

ou

desgaste

prematuro,

envolvendo,

obrigatoriamente, a substituição do produto;
14.2. Entrega do Certificado de Garantia, As-Built ou o próprio aceite: sobre os materiais e serviços
executados, sendo que a garantia abordará todos os serviços e materiais correspondente a instalação, por
um período de 12 (dose) meses, contados a partir da emissão do Termo de Aceitação dos serviços para
cada atividade realizada.
14.3. Durante o período de garantia, a Contratada deverá atender aos chamados e realizar os serviços
necessários sem custo algum para a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, no prazo máximo de
8 (oito) 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 no sistema de Service Desk da CIJUN e encaminhados para a Fila de
atendimento da contratada, e poderão ser efetuados através de fax, telefone ou e-mail.
14.4. O término do reparo de garantia não poderá exceder o prazo de 08 (oito) horas úteis após o início do
atendimento para todos os locais, salvo situações devidamente justificadas e acatadas pela contratante.
14.5. A CONTRATADA será obrigada a atender os chamados técnicos, sempre que solicitado pelo
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Contratante. Em caso de não atendimento das solicitações e persistindo as falhas, as Notas Fiscais ficarão
suspensas de ateste.

CLÁUSULA QUINZE– DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
15.1 A CONTRATADA, por si e por seus sócios, diretores e demais prepostos, manterá sigilo absoluto
sobre os dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais de propriedade
da CONTRATANTE ou desenvolvidas ao longo da vigência deste contrato, de que, eventualmente,
tenham conhecimento em razão deste instrumento, não podendo ser divulgados, publicados ou por
qualquer forma colocados a disposição, direta ou indiretamente de qualquer pessoa, sob pena de ser
considerada infração grave e justa causa para rescisão do contrato, devendo responder diretamente pelas
eventuais perdas e danos decorrentes da não observância desta cláusula.
15.2 Não obstante a data do término da vigência deste Contrato, as obrigações de não divulgação das
informações confidenciais recebidas permanecerão vigentes pelo período de 10 (dez) anos após o
encerramento da vigência deste Contrato ou do relacionamento entre as partes
15.3 Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada Informação, a CONTRATADA
deverá tratar a mesma sob sigilo, nos termos deste Contrato, até que venha a ser autorizada por escrito a
tratá-la diferentemente pela CONTRATANTE. De forma alguma se interpretará o silêncio da
CONTRATANTE como sendo liberação do compromisso de manter o sigilo da Informação.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente o fornecimento objeto
desta contratação, bem como os direitos creditórios decorrentes.
16.2 Quaisquer alterações ou modificações no presente Contrato somente serão válidas e exequíveis
perante as partes mediante aditamento contratual escrito e assinado pelas partes.
16.3 As Partes se obrigam a tomar todas as cautelas necessárias para a perfeita execução de todos os
termos e condições aqui estabelecidos, responsabilizando-se a parte infratora por quaisquer perdas e
danos, pessoais ou materiais que venha a causar, direta ou indiretamente à outra parte e a terceiros e que
decorra de ato praticado por si própria, seus aprepostos, empregados ou terceiros contratados.
16.4 A tolerância ou omissão de exigir o cumprimento de qualquer dos direitos oriundos do presente
contrato não constituirá renúncia ao exercício de tal direito ou novação, podendo a exigência ser feita a
qualquer tempo.
16.5 Na hipótese de qualquer cláusula deste contrato vir a ser julgada ilegal, inválida ou inexeqüível, as
demais cláusulas permanecerão em vigor, devendo o presente ser interpretado como se referida cláusula
nunca o tivesse integrado, desde que a intenção das partes contratantes não seja desvirtuada por referida
ilegalidade, invalidade ou inexequibilidade.
16.6 A celebração do presente instrumento não acarreta nenhuma licença ou concessão de uso de marca
de titularidade da CONTRATANTE, razão pela qual a CONTRATADA não poderá utilizar, exceto
mediante prévia e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE, qualquer marca, nome, logotipo
ou símbolo de propriedade da CONTRATANTE, tampouco fazer qualquer declaração ou referência que
indique a existência de vínculo, relação contratual ou negocial entre as partes que não seja a ora
estabelecida, sob pena de responder pelas perdas e danos causados.
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16.7 A CONTRATADA não poderá assumir qualquer obrigação em nome da CONTRATANTE ou,
por qualquer forma ou condição, obrigar a CONTRATANTE perante terceiros, exceto se para tal obtiver
prévia e expressa autorização ou mandato da outra parte.
16.8 Declaram as partes a total inexistência de vínculo trabalhista ou de responsabilidade da
CONTRATANTE, seja com quaisquer sócios da CONTRATADA seja com relação ao pessoal que a
CONTRATADA eventualmente utilizar, direta ou indiretamente, para a execução do objeto deste
contrato.
16.8.1. A CONTRATADA responsabiliza-se, em caráter irretratável e irrevogável, por quaisquer
reclamações trabalhistas ou qualquer ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de
acidente de trabalho, que venham a ser intentadas por seus empregados, prepostos, colaboradores ou
subcontratados, contra a CONTRATANTE, destacados pela CONTRATADA para a execução do
objeto deste contrato, a qualquer tempo, seja a que título for, respondendo integralmente pelo pagamento
de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais
encargos que houver, podendo ser denunciada em qualquer ação que for proposta para indenizar seus
autores, aplicando-se ao presente contrato o disposto no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil
Brasileiro de 2015.
16.8.2. Acordam as partes que, na hipótese da CONTRATANTE ser compelida a apresentar-se em juízo,
mesmo que injustamente e/ou a pagar judicialmente ou extrajudicialmente quaisquer verbas trabalhistas,
previdenciárias, acidentárias, indenizatórias, entre outras, relativas aos empregados da CONTRATADA
e/ou às relações que esta estabelecer com terceiros, a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, contado da notificação correspondente, reembolsar a CONTRATANTE de todos os valores
que esta houver desembolsado, nos termos da presente cláusula, acrescidos de multa desde logo fixada em
20% (vinte por cento) sobre toda e qualquer importância paga pela CONTRATANTE, corrigida
monetariamente pelo IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou,
em sua falta, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento até a efetiva
devolução, ficando estabelecido, ainda, que a CONTRATADA arcará com os honorários advocatícios
despendidos pela CONTRATANTE para promover sua defesa em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí/SP, 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 de forma eletrônica, em uma via,
correspondendo ao original, para todos os efeitos de direito.

ANEXO V - LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: ______________________________
CONTRATADO: ______________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____/_____
OBJETO: ______________________________
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ADVOGADO (S): Nº OAB: (*) (informar o nome do Advogado da Contratada - (*) Facultativo.
Indicar quando já constituído

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Local, data.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________
Cargo: _________________________________
CPF: _________________________________ RG: _________________________________
Data de Nascimento: ___/___/______
Endereço residencial completo: _________________________________
E-mail institucional: _________________________________
E-mail pessoal: _________________________________
Telefone(s):_________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________
Cargo: _________________________________
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CPF: _________________________________ RG: _________________________________
Data de Nascimento: ___/___/______
Endereço residencial completo: _________________________________
E-mail institucional: _________________________________
E-mail pessoal: _________________________________
Telefone(s):_________________________________

Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________
Cargo: _________________________________
CPF: _________________________________ RG: _________________________________
Data de Nascimento: ___/___/______
Endereço residencial completo: _________________________________
E-mail institucional: _________________________________
E-mail pessoal: _________________________________
Telefone(s):_________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome:_________________________________
Cargo:_________________________________
CPF:_________________________________ RG:_________________________________
Data de Nascimento: ___/___/_____
Endereço residencial completo:_________________________________
E-mail institucional:_________________________________
E-mail pessoal:_________________________________
Telefone(s):_________________________________

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO III
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
CONSIDERANDO QUE:

(I) A CIJUN revelará à CONTRATADA, certas informações confidenciais, seja por escrito, oralmente ou
sob qualquer outra forma tangível ou intangível, doravante denominadas “INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS”, para a plena execução do CONTRATO;

(II) Tais informações são confidenciais e de propriedade exclusiva da CIJUN ou de terceiros sob a posse e
guarda da CIJUN, razão pela qual a CONTRATADA concorda, desde já, em tratar todas as informações
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recebidas da CIJUN, de forma sigilosa e confidencial, seja para aquelas informações que lhe foram
fornecidas ou que ainda lhe serão, bem como aos seus representantes;

(III) A CONTRATADA deverá manter sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer informação que venha a tomar conhecimento relativa à
CIJUN ou terceiros à ela vinculados;
Resolvem as partes assinar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE que figurará como anexo
ao CONTRATO, fazendo dele parte integrante, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1 O objeto deste Termo é prover a necessária e adequada proteção às Informações Confidenciais
fornecidas pela CIJUN à CONTRATADA, em decorrência do CONTRATO.

1.2. As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento serão aplicadas a toda e qualquer
informação que seja revelada pela CIJUN à CONTRATADA, ou que a CONTRATADA tenha acesso
em decorrência do CONTRATO.

1.3. As “INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” constituem, mas não estão limitadas a:
(i) Toda informação que venha, a partir desta data, a ser fornecida pela CIJUN à CONTRATADA será
tratada como sigilosa. Abrangendo todas as informações escritas, verbais ou apresentadas de outro modo
tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a know-how, técnicas, designs,
especificações, desenhos, cópias, diagramas, modelos, amostras, fluxogramas, disquetes, CD-Rom(s) e
outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, relativas à CIJUN e/ou a sua atividade;

(ii) Toda e qualquer informação que a CONTRATADA tenha acesso em decorrência do CONTRATO,
incluindo informações de terceiros que estejam sob a posse e guarda da CIJUN, notadamente com relação
à informações e dados do Município de Jundiaí, munícipes da cidade de Jundiaí, dentre outras; e

(iii) Toda e qualquer informação que a CIJUN informe à CONTRATADA ser sigilosa, de forma
expressa.

2. DO USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

2.1 A CONTRATADA se obriga a guardar como estritamente confidenciais todas as INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS recebidas nessa condição, sob qualquer forma, comprometendo-se a não revelá-las a
quaisquer terceiros não autorizados, salvo se comprovadamente necessitarem ter conhecimento de tais
informações para execução de seu trabalho, exceto se mediante prévio consentimento por escrito da
CIJUN.

2.1.1 Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a CONTRATADA
deverá tratar a mesma sob sigilo, nos termos deste acordo, até que venha a ser autorizada por escrito a
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tratá-la diferentemente pela CIJUN. De forma alguma se interpretará o silêncio da CIJUN como sendo
liberação do compromisso de manter o sigilo da Informação

2.2 A CONTRATADA concorda que as informações a serem disponibilizadas pela CIJUN serão
utilizadas somente para a finalidade à que foram reveladas, qual seja, a execução do CONTRATO.
Ademais, concorda também em informar seus respectivos “Representantes” ou terceiros por ela
contratados, acerca da natureza confidencial das informações recebidas, e em fazer com que tais
Representantes e terceiros contratados tratem referidas informações como sendo confidenciais.

2.2.1 A expressão “Representantes” inclui os diretores, administradores, acionistas, proprietários, sócios,
empregados, agentes, colaboradores, representantes, prepostos, assessores e prestadores de serviços a
qualquer título (incluindo, sem limitações, advogados, contadores, consultores e assessores financeiros) da
CONTRATADA.

2.3 As Partes se comprometem a empreender os mesmos cuidados na proteção das INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS que exerceriam em relação às próprias informações confidenciais.

2.4 Caso qualquer das Partes venha a ser obrigada por imposição legal ou por determinação de autoridade
devidamente constituída, a divulgar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, a mesma se compromete a
restringir essa divulgação no que for estritamente necessário ao atendimento da imposição ou da
determinação legal, bem como, imediatamente notificar a outra Parte acerca desse fato, em prazo nunca
inferior à metade do prazo legal para resposta para que a Parte, tendo interesse, possa tentar impedir a
divulgação.

2.5 A

CONTRATADA

se compromete a não reproduzir cópias das INFORMAÇÕES

CONFIDENCIAIS. Havendo necessidade de cópias para a execução do CONTRATO, deverá ser
requisitada por escrito à CIJUN.

2.6 Os compromissos ora assumidos não se aplicam sempre que se possa demonstrar, de modo
inequívoco, que as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

(a) já haviam sido divulgadas publicamente ou já estavam a disposição de terceiros previamente ao seu
conhecimento pelas Partes;
(b) já estavam publicadas ou disponíveis para terceiros por qualquer outra forma que não contemple um
ato ou omissão da CONTRATADA, de seus funcionários ou prepostos, após o seu conhecimento por
qualquer deles, mediante comprovação dos registros escritos da mesma;
(c) já eram de conhecimento da CONTRATADA à época em que tais informações lhe foram reveladas,
sem que tenham chegado ao seu conhecimento por meio da CIJUN quer direta ou indiretamente;
(d) tenham sido recebidas de terceiros, sem qualquer compromisso de sigilo, os quais também não
obtiveram a informação, quer direta ou indiretamente, da CIJUN; e
(e) tenham sido independentemente desenvolvidas pelas partes, conforme comprovado por seus registros
escritos.
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2.7 Fica expressamente estabelecido que ao revelar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS à
CONTRATADA, a CIJUN não concede qualquer tipo de licença expressa, implícita ou de outra
natureza, nem direitos de qualquer espécie sobre patentes, marcas e quaisquer sinais distintivos ou
direitos de autor ("copyrights"), de propriedade industrial de que seja ou venha a ser titular.

2.7.1 As INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS permanecem propriedade da CIJUN, comprometendo-se
a RECEPTORA, em caráter irrevogável e irretratável a, em consequência do presente Termo, se abster de
tomar qualquer medida tendente a prejudicar ou impedir tais direitos.

2.8 A CONTRATADA, quando requerida por escrito, deverá devolver todas as INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS recebidas, ou destruí-las juntamente com as respectivas cópias e demais documentos
contendo referidas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

3. DA VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo vigorará pelo mesmo prazo do CONTRATO.

3.1.1 As obrigações de uso limitado e não divulgação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, pela
CONTRATADA, permanecerão vigentes por prazo indeterminado, mesmo após encerramento da
vigência do CONTRATO.

3.2 Findo o CONTRATO, a CIJUN poderá, a qualquer tempo, solicitar que a CONTRATADA:

a) entregue imediatamente à CIJUN todas as informações (e todas as cópias das mesmas e outros
documentos e materiais que incorporem ou reflitam quaisquer Informações) fornecidas de acordo com este
Termo e em decorrência do CONTRATO; ou,

b) destrua imediatamente referidas Informações (e todas as cópias e outros documentos e materiais delas
decorrentes e/ou posteriormente elaboradas) e certifique da destruição, por escrito, à CIJUN.

4. DAS PENALIDADES

4.1. As partes reconhecem que a violação ou ameaça de violação deste Termo de confidencialidade
resultará em danos irreparáveis para a CIJUN, que, além de outras medidas, poderá se valer de medidas
liminares para fazer cessar qualquer ameaça ou violação de qualquer direito líquido e certo de que seja
titular. As partes renunciam a qualquer exigência de apresentação de prévia garantia que sustente a
concessão da liminar.

4.2 Em caso de descumprimento das obrigações assumidas no presente Termo, a CONTRATADA
deverá indenizar a CIJUN, além da evicção prevista nos termos da Lei, pelos danos causados, incluindo
lucros cessantes que serão calculados sobre a quantidade do produto / projeto referido, cuja venda ou
locação / desenvolvimento for prejudicado ou embargado por força desse eventual descumprimento. A
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CIJUN fará jus, ainda, à indenização por danos morais, a serem oportunamente apurados, relativamente a
cada evento de inadimplemento deste Termo.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos ou condições
deste Termo ou em exercer direitos dele decorrentes não constituirá renúncia a tais direitos, podendo as
partes exercê-los a qualquer tempo.

5.2 Este Termo de Confidencialidade contempla todos os entendimentos mantidos até esta data entre as
Partes com relação ao objeto descrito na cláusula primeira acima, prevalecendo, em caso de conflito, sobre
quaisquer documentos e acordos firmados antes desta data.

5.3 Qualquer modificação ou alteração ao presente deve ser feita por escrito, mediante termo aditivo
assinado pelas partes.

5.4 Quaisquer avisos ou notificações devem ser considerados recebidos quando expressamente
confirmados pela outra parte por escrito ou quando enviados por correspondência registrada para os
referidos endereços.

5.5 O presente Termo de Confidencialidade constitui parte integrante do CONTRATO firmado entre as
partes, não podendo dele se dissociar, sendo considerado aceito e firmado pelas partes mediante a
assinatura do CONTRATO.

Documento assinado eletronicamente por Amauri Marquezi de Luca, Diretor Presidente,
em 06/02/2018, às 10:47, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso
I do Decreto Municipal 26.136/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0040231 e o código
CRC EA787CAD.
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Tel: 1145898824 - www.cijun.sp.gov.br
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Anexo de Termo de Referência / Edital (0039983)
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ponto a ativar (99)

pontos existentes (116)

ponto WIFI (10)

ponto a remover (26)

ponto a adicionar (84)
ponto a adicionar Câmeras(34)

