COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
EDITAL DE 25 DE JULHO DE 2018
Modalidade: Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e eventuais manutenções de
Infraestrutura de Rede Óptica (Infovia Municipal) de Comunicação de dados, compreendendo a
Interligação dos próprios Municipais, Órgãos e Espaços Públicos, incluindo o Fornecimento de todos os
materiais e equipamentos, tendo como pontos de partida os POPs (Point Of Presence - Ponto de Presença)
do Backbone da CIJUN, conforme exigências e especificações técnicas descritas no Termo de
Referência, Anexo VI.

PREÂMBULO
A Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN - torna público que se acha aberto o processo de
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2018, 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 no Auditório localizado à Av. da Liberdade,
s/n° – Paço Municipal– 8º Andar – Ala Norte - 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 09 de agosto de 2018, às 09h00, impreterivelmente, junto ao(à) 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 designado(a), e pela Equipe de Apoio.

1.

OBJETO

1.1.

Contratação de empresa especializada para implantação e eventuais manutenções de

Infraestrutura de Rede Óptica (Infovia Municipal) de Comunicação de dados, compreendendo a
Interligação dos próprios Municipais, Órgãos e Espaços Públicos, incluindo o Fornecimento de todos os
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materiais e equipamentos, tendo como pontos de partida os POPs (Point Of Presence - Ponto de Presença)
do Backbone da CIJUN, conforme exigências e especificações técnicas descritas no Termo de
Referência, Anexo VI.

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 ao interessado por meio

de e-mail ou via fax e divulgado nos termos do item 2.5 adiante.
2.4.

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

05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo a autoridade
competente decidir sobre a impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis 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 fax (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 e divulgado nos termos do item 2.5 adiante.
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, desde que apresentados tempestivamente.
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
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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
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.
(iii) Empresas que contenham como sócio majoritário, pessoa condenada por improbidade administrativa,
nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429 de 02/06/1992.
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.
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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
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:
Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
Nome da empresa ________ , CNPJ, endereço, CREDENCIA o(a) Sr(a).
_________, a representá-la no presente certame licitatório, outorgando poderes para
formular lances, negociar preços, interpor recursos, examinar documentos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao pregão.
Local, data
Assinatura (com reconhecimento de firma)
Identificação

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 durante toda a sessão do certame.
4.5.

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

apresentado fora dos envelopes de proposta e documentação.
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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 II) 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 II, 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
Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
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, valor total de cada grupo 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 VI.
d) A empresa licitante deverá apresentar na proposta de preço a identificação do fabricante, da marca e do
modelo dos produtos cotados.
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, inclusive trabalhistas.
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.
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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.

Conforme item 7.6 do Termo de Referência, todos os materiais e equipamentos, do item 17

ao item 30, do Grupo 03, deverão ser do mesmo fabricante.
5.6.

Todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos serão consideradas aceitas

pelo proponente, ainda que tacitamente, pelo ato da entrega de sua proposta comercial.
5.7.

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 exigido 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:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
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.
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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
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.
6.5.2.

Balanço patrimonial, mediante a apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento do

livro diário com registro na Junta Comercial, Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados.
6.5.2.1.

As empresas sujeitas à apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD), com a

utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em documentos
impressos extraídos do livro digital, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de
abertura e Encerramento do livro digital.
6.5.2.2.

As empresas recém-constituídas (no presente exercício) deverão apresentar em substituição

ao Balanço Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou
cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.
6.5.2.3.

Para fins de comprovação da boa situação financeira, a LICITANTE deverá apresentar

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

6.5.2.4.

A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer um dos índices acima,

deverá comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor
da Proposta Comercial Inicial da licitante apresentada no certame.

6.6.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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 empresa tenha
realizado serviços com características semelhantes ao objeto do Termo de Referência e seus anexos, com
quantitativo mínimo das seguintes parcelas de maior relevância:

DESCRIÇÃO
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G - Fornecimento e Instalação

10000

Metros

Cabo Drop - Fornecimento e instalação aérea vão 80 m 2 fibras 10000

Metros

Cabo Drop CFOI- Fornecimento e instalação interna 2 fibras

5000

Metros

CEO - Caixa De Emenda Óptica

50

Unidades

CTO - Caixa De Atendimento Óptico Fttx para até 16 Fibras Fornecimento e Instalação

50

Unidades

Caixa de terminação FTTx com 1 conector SC simplex (roseta)

50

Unidades

Fornecimento e instalação de cordão óptico com 2,5 m SC/APC – SC/APC

100

Unidades

Fornecimento e instalação de Divisor Óptico Passivo
(SPLITTER) 1xN (N= 2,4,8,16)

100

Unidades

2

Unidades

Fornecimento e Instalação de Distribuidor Geral Óptico (DGO)
para até 24 Fibras Completo
6.6.2.

QTD. MEDIDA

Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia, 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
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características semelhantes às descritas no Termo de Referência e seus Anexos.
6.6.3.1.

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

deverá ser feita mediante apresentação do contrato social (se sócio), CTPS (Carteira de Trabalho) ou ficha
de registro de funcionário (se empregado), ou mediante Contrato de Prestação de Serviços, se profissional
autônomo, desde que preencha os requisitos necessários e se responsabilize tecnicamente pela
execução dos serviços.

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 II 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 II.
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,
dispostas no art. 3º, § 4º. da referida Lei, comprometendo-se a informar a CIJUN caso perca essa
qualificação. Conforme modelo contido no Anexo II 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 VI, conforme modelo Anexo II.

6.8.

DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE
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, trabalhista e dos
encargos previdenciários (item 6.4.), mesmo que estes últimos apresentem alguma restrição.
6.8.2.

Na hipótese da situação fiscal, trabalhista e dos encargos previdenciários apresentarem

restrições, a licitante ficará na condição de “Vencedora 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 provisória" do certame.
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6.8.4.

Para cumprimento do disposto no subitem anterior, o pregão permanecerá suspenso em

fase de "Análise de Documentos", sendo essa encerrada somente após decorrido o prazo conferido à
vencedora ou logo após apresentada por ela a documentação regular.
6.8.5.

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

período, a critério da CIJUN, desde que requerida pelo licitante beneficiário, de forma justificada.
6.8.6.

O prazo para regularização de documentos, de que trata o item 6.8.3 não se aplica aos

documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira,
bem como ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
6.8.7.

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

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e/ou nas legislações de regência, 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 Prefeitura

do Município de Jundiai, 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.
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
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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 indicados 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), 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.

O(A) Pregoeiro(a) no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar omissões

puramente formais e/ou permitir que o(s) licitante(s) sanem erros ou falhas que não alterem materialmente
as propostas, os documentos e interfiram em sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
acessível a todos os interessados.
7.4.1.1.

O saneamento de erros relativos a cálculos realizados na proposta, poderão, à critério do(a)

Pregoeiro(a), ser realizado pelo(s) licitante(s) desde que não sejam alterados os valores inicialmente
propostos para o objeto da licitação (valor unitário).
7.4.2.

A critério do(a) Pregoeiro(a) poderá ser instaurado procedimento de diligência destinado a

avaliar a exequibilidade da proposta, inclusive mediante visitas técnicas ao licitante, bem como para
verificar a autenticidade de documentos e veracidade de informações, a quem caberá descrever a forma
pela qual serão realizadas as diligências.
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
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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
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 restar apenas 01 (um) licitante

participante, ou seja, quando ocorrer o declínio na formulação de lances de todos os outros demais
participantes do certame.

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 e a disponibilidade
orçamentária da CIJUN.
7.8.4.

O(A) Pregoeiro(a) negociará 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.
7.8.5.1.

O(a) Pregoeiro(a) para examinar a aceitabilidade do menor valor ofertado, poderá exigir

que o licitante, autor do menor valor, indique os valores individuais para cada item do objeto da
contratação constante em planilha de preços as vistas de identificar sua exequibilidade e conformidade
com os valores estimados, podendo, conforme o caso, retomar a negociação com o licitante.
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.
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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 do(s) respectivo(s) autor(es).
7.8.13.

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s)

licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.
7.8.14.

Se a oferta não for aceitável ou se a(s) licitante(s) desatender(em) as exigências para a

habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu(s)
autor(es), 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(s) autor(es) atenda(m) aos requisitos de
habilitação, hipótese em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).
7.8.15.

Após o encerramento da análise dos documentos de habilitação e declarada(s) a(s)

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

7.9.

DA

PARTICIPAÇÃO

DAS

MICROEMPRESAS

E

EMPRESAS

DE

PEQUENO PORTE
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.
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(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
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(s) licitante(s) vencedor(es), 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(s) licitante(s) vencedor(es) 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(ão) elaborado(s) o(s)
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Contrato(s), cuja minuta integra o presente edital, e será(ão) convocado(s) o(s) vencedor(es) para as sua(s)
assinatura(s), no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação.
8.2.

O mesmo prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação será

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

O prazo para assinatura do(s) contrato(s) poderá ser prorrogado por uma vez, por igual

período, quando solicitado pela(s) empresa(s) vencedora(s) durante seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado.
8.4.

Por ocasião da assinatura do Contrato, quando da realização do pré-cadastro nos

termos do subitem 8.1, a(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) encaminhar a documentação
abaixo descrita, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas) para o e-mail compras@cijun.sp.gov.br,
e posteriormente enviar as cópias autenticadas para: Av. da Liberdade, s/n° - Paço Municipal - 1º
Andar - Ala Sul - CEP 13.214-015 - Jundiaí – SP.
8.4.1.

Relação explícita e declaração formal da sua disponibilidade de equipamentos, ferramental,

instalações físicas apropriadas e específicas, bem como pessoal técnico especializado para realização dos
serviços que são objeto deste Termo.
8.4.2.

Declaração de que possui aparelhamento técnico adequado para a execução do objeto,

discriminando as suas instalações, apresentando a relação do pessoal técnico especializado incumbido da
execução do serviço, com a indicação da qualificação profissional dos principais membros da equipe
técnica.
8.4.3.

Declaração expressa de que possui certificador óptico OTDR , equipado com kit

para fibras monomodo.
8.4.4.

Em virtude de que o serviço pode ocorrer em postes com transformadores e trabalho em

altura, entre outros, 2 (dois) membros da equipe técnica da contratada deverão possuir o Certificado NR10 e Certificado de Trabalho em Altura NR-35 . Em ambos os casos, a empresa deverá apresentar cópia
dos certificados.
8.4.5.

A empresa deverá apresentar os atestados do Programa de Prevenção dos

Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -PCMSO.
8.4.6.

A empresa deverá possuir pelo menos 01 profissional com certificação do fabricante da

solução em FTTX comprovando a capacitação técnica em Projeto e Rede Externa de FTTX,
apresentando a comprovação, (Certificado).
8.4.7.

Catálogos de todos os produtos ofertados no GRUPO 1 e GRUPO 3 para avaliação e

validação do atendimento dos requisitos do Termo de Referência, Anexo VI.
8.4.7.1.

Havendo no catálogo técnico, mais de um modelo do objeto licitado, caberá ao licitante

assinalar no catálogo àquele que corresponde ao ofertado em sua proposta.

8.5.

DA GARANTIA PARA CONTRATAR

8.6.

Visando a segurança da CIJUN quanto ao cumprimento das obrigações contratuais,

a contratada deverá providenciar garantia contratual no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor
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total do contrato, devendo ser efetivada no prazo da convocação para assinatura do contrato, nos termos
do subitem 8.1 acima.
8.7.

A garantia contratual deverá ser provida por meio de uma das modalidades

relacionadas abaixo, por ocasião da assinatura do contrato:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro garantia; ou
c) Fiança bancária.
A garantia contratual somente será liberada em favor da contratada após o término das suas
obrigações contratuais com a CIJUN, sendo de inteira responsabilidade da contratada a sua renovação,
quando couber.
8.8.

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.
8.9.

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.
8.10.

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

proponente(s) vencedora(s) 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.
8.11.

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.
8.12.

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.
8.13.

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.
8.14.

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.
8.15.

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

fornecimentos e serviços descritos no Termo de Referência, Anexo VI do edital.
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8.16.

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

decorrência da prestação de serviços.
8.17.

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

contrato - Anexo III, 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 VI.
9.2.

O prazo de início dos serviços deve ser, no máximo, de 05 (cinco) dias corridos após

a assinatura do contrato.
9.3.

O prazo de atualização do Projeto Executivo do BACKBONE deve ser de, no máximo,

de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato.
9.4.

O prazo de elaboração do Projeto Executivo do POP ARGOS é, no máximo, de

45 (quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura do contrato. Não havendo restrições no projeto
apresentado pela contratada, as atividades de lançamentos devem iniciar em até 30 (trinta) dias da
aprovação final do Projeto pela equipe da CIJUN.
9.5.

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da última assinatura eletrônica,

prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses.

10.

DO ACEITE E DO PAGAMENTO

10.1.

A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos serviços,

acompanhada de relatório de atividades e das 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 , que deverão ser entregues no setor Financeiro da
CIJUN, sem qualquer correção monetária.
10.2.

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

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

A CIJUN realizará os pagamentos à Contratada mensalmente, conforme segue:
a) execução dos serviços de implantação do objeto contratado: em até 15 (quinze)
dias após a ativação do trecho correspondente, mediante Aceite da CIJUN;
b) para a manutenção, durante a execução dos serviços de implantação, o valor
será calculado nos termos do item 9.5.4 do Termo de Referência e integrará a fatura
prevista no item (a) do mês subsequente ao da medição, ou, não havendo, será objeto de
faturamento apartado;
c) após o término da implantação, a manutenção será faturada mensalmente e paga até
o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à sua execução.
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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, neste Edital e seus anexos.
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 na execução do objeto, de acordo com os seguintes critérios e
percentuais:
a) 0,25% sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, no caso de a contratada não entregar algum
item do projeto que seja pertinente ao atendimento do objeto até o final do prazo previsto no contrato, até
que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) quando a CIJUN poderá
considerar rescindido o contrato por inexecução total com a aplicação da penalidade respectiva sem
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prejuízo da prevista neste item; e
b) 1% ao dia sobre o valor mensal dos serviços de manutenção com SLA de atendimento atrasado, até
que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) quando a CIJUN poderá
considerar como inexecução parcial, com a aplicação das penalidades respectivas sem prejuízo da prevista
neste item.
(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
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;
g) Cometer fraude fiscal.
11.6.

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

pela CIJUN, ficando a licitante sujeita às seguintes sanções, não havendo ordem de preferência entre elas,
podendo inclusive serem aplicadas de forma cumulativa, garantida a prévia defesa:
a) advertência;
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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
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.
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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, sem a prévia e expressa autorização da CIJUN, 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
para conferência e autenticação pelo(a) Pregoeiro(a), ou por qualquer outro membro da Equipe de Apoio
que esta indicar, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social: _______________________________ CNPJ: _______________________________
Endereço:_______________________________ Telefone :_______________________________
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 nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e eventuais manutenções de
Infraestrutura de Rede Óptica (Infovia Municipal) de Comunicação de dados, compreendendo a
Interligação dos próprios Municipais, Órgãos e Espaços Públicos, incluindo o Fornecimento de todos os
materiais e equipamentos, tendo como pontos de partida os POPs (Point Of Presence - Ponto de Presença)
do Backbone da CIJUN, conforme exigências e especificações técnicas descritas no Termo de
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Referência, Anexo VI.

GRUPO 1 - Ativos GPON
Item

Qtd.
Estimada

Descrição

Medida

1

OLT LIGHTDRIVE GPON LD2504

1

Unidade

2

OLT LIGHTDRIVE GPON LD2504S

2

Unidades

3

SFP GE LX20 1310nm (20km)

4

Unidades

4

SFP GE LX10 1310nm (10Km)

8

Unidades

5

SFP GE LX40 1310nm (40km)

4

Unidades

6

SFP GPON OLT Classe B+

16

Unidades

7

XFP 10GE LR 1310nm (10Km)

4

Unidades

8

XFP 10GE ER 1550nm (40Km)

2

Unidades

9

MODEM ÓPTICO GPON LD580

5

Unidades

MODEM ÓPTICO ONT GPON LD11110
21R

5

Unidades

11

MODEM ÓPTICO GPON ONT100

5

Unidades

12

MODEM ÓPTICO GPON ONT 1102W

350

Unidades

13

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC
PARA OLT LIGHTDRIVE (OLTFNT)

6

Unidades

Marca/Modelo/Fabricante

Valor
Unitário

Valor Total

VALOR TOTAL GRUPO 1:

GRUPO 2 - Serviços de Infraestrutura
Item

Descrição

Qtd.
Estimada

Medida

14

Instalação de infraestrutura interna em prédios

8.000

Metros

15

Linha de duto de PEAD método não destrutivo (MND) (Construção de linha com 02 subdutos singelos, 2 x F 40 mm)

3.000

Metros

16

Construção de caixa subterrânea tipo R2

20

Unidades

Valor Unitário Valor Total

VALOR TOTAL GRUPO 2:

GRUPO 3 - Serviços com fornecimento de Materiais

Item

Descrição

Qtd.
Estimada

Medida

17

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-06 FO Fornecimento e Instalação

100.000

Metros

18

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-12 FO Fornecimento e Instalação

50.000

Metros

19

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-24 FO Fornecimento e Instalação

40.000

Metros

20

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-48 FO Fornecimento e Instalação

6.000

Metros

21

Cabo Drop - Fornecimento e instalação
aérea vão 80 m 2 fibras

80.000

Metros

22

Cabo Drop CFOI- Fornecimento e
instalação interna 2 fibras

30.000

Metros

360

Unidades

220

Unidades

300

Unidades

23 CEO - Caixa De Emenda Óptica

Marca/Modelo/Fabricante*

Valor Unitário

CTO - Caixa De Atendimento Óptico Fttx
24 para até 16 Fibras - Fornecimento e

Instalação
25

Caixa de terminação FTTx com 1
conector SC simplex (roseta)
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Valor Total

26

Caixa de terminação FTTx com 1
conector SC duplex (roseta)

50

Unidades

27

Fornecimento e instalação de cordão
óptico com 2,5 m - SC/APC – SC/APC

750

Unidades

250

Unidades

2

Unidades

8

Unidades

Fornecimento e instalãção de Divisor
28 Óptico Passivo (SPLITTER) 1xN (N=

2,4,8,16)
Fornecimento e Instalação de Distribuidor
29 Geral Óptico (DGO) para até 12 Fibras

Completo
Fornecimento e Instalação de Distribuidor
30 Geral Óptico (DGO) para até 24 Fibras

Completo
VALOR TOTAL GRUPO 3:
* Todos os itens ofertados para esse grupo deverão ser do mesmo fabricante, conforme item 7.6 do Termo de Referência.

GRUPO 4 – Projetos e Aprovações
Item

Descrição

Qtd.
Estimada

Medida

31

Confecção de Projeto Executivo

8

Unidades

32

Atualização de Projeto Anel Óptico

1

Unidades

33

Obtenção de Aprovações da Atualização de Projeto
Óptico CPFL, AUTOBAN

2

Unidades

34

Obtenção de Aprovações junto a prefeitura, CPFL,
AUTOBAN, DER, RFFSA.

13

Unidades

Valor
Unitário

Valor Total

Valor Unitário

Valor Total

VALOR TOTAL GRUPO 4:

GRUPO 5 – Manutenção

Item
35

Descrição
Manutenção preventiva e corretiva 24x7

Qtd.
Estimada

Medida

12

Meses

VALOR TOTAL GRUPO 5 :

Valor Global da Contratação (Grupo 1 + Grupo 2 + Grupo 3 + Grupo 4 + Grupo 5): 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:

Local, ________ de _________de 2018.
_______________________________________________
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(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G. : Cargo:

ANEXO II – MODELOS DAS DECLARAÇÕES

(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.
Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
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)
* Esta declaração deverá ser
apresentada fora do envelope.

(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP)

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

Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
_____________(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: _____________________________________________________________________
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NOME PARA CONTATO:
_____________________________________________________________
* Esta declaração deverá ser
apresentada fora do envelope.

(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito sob as penalidades cabíveis, inexistir fato impeditivo à
nossa habilitação para o Pregão acima identificado, inclusive no que tange às vedações contidas no item 3.2 e
3.3 do Edital.
____________________________
(Local, data)
____________________________________________________
(representante legal)
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina).

(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
_________________________, 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)
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(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES
E COMPATIBILIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
_______________________________________, 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 que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os demais documentos técnicos
necessários à execução dos serviços.
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:
DADOS PARA CONTATO:
ENDEREÇO: _______________________________ CIDADE/ESTADO: _______________ CEP:
________________________________
FONE:

____________________

-

FAC

SÍMILE:

__________________________-

CEL.:

________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
NOME PARA CONTATO: _____________________________________________________________

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
Pregão Presencial nº:005/2018
Processo Administrativo: SEI CIJ.00225/2018
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
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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 00225/2018 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 prestação de serviços, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, de implantação e eventuais manutenções de Infraestrutura de Rede Óptica (Infovia
Municipal) de Comunicação de dados, compreendendo a Interligação dos próprios Municipais, Órgãos e
Espaços Públicos, incluindo o Fornecimento de todos os materiais e equipamentos, tendo como pontos de
partida os POPs (Point Of Presence - Ponto de Presença) do Backbone da CIJUN, conforme exigências e
especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Anexo VI do Edital.
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.

Edital de Compras 005/2018 (0051334)

SEI CIJ.00225/2018 / pg. 27

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.
2.1.10. Cumprir e fazer cumprir todas as normas e legislações aplicáveis ao objeto contratado.
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.
2.3. A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, sempre que
entender necessário, os seguintes documentos, que deverão ser apresentados no prazo máximo de 05
(cinco) dias corridos da solicitação, neste sentido:
a) relação nominal de todos os empregados que trabalham na prestação dos serviços, com as respectivas
datas de admissão;
b) exames médicos admissionais dos empregados que atuarão na prestarão os serviços;
c) cópia do comprovante dos pagamentos dos salários de seus empregados, destacados para a execução
deste contrato, referente ao mês imediatamente anterior ao pagamento da Nota Fiscal/fatura pela
CONTRATANTE
d) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como
tomador a CONTRATANTE, caso aplicável;
e) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda,
quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
f) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a
que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer
mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado;
g) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado;
h) comprovante de recolhimento de todos os impostos referentes à prestação de serviços;
i) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente
homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
j) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais de
seu empregados destacados para a prestação dos serviços à CONTRATANTE;
k) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado, na
ocorrência da rescisão do contrato de trabalho; e
l) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
2.4. A CONTRATANTE poderá reter a garantia do contrato prevista na CLÁUSULA 8.5 do edital, até
o cumprimento pela CONTRATADA da cláusula 2.3 acima e verificação da regularidade da
documentação apresentada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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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.
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 VI do edital.
4.2. 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.
4.3. 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 do contrato é de R$ .................................... (..............................), inclusos os tributos,
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto.
6.2.

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

documentação exigida no Termo de Referência, Anexo VI.
6.3. A CONTRATANTE realizará os pagamentos à CONTRATADA mensalmente, conforme segue:
a) execução dos serviços de implantação do objeto contratado: em até 15 (quinze) dias após a ativação do
trecho correspondente, mediante Aceite da CONTRATANTE;
b) para a manutenção, durante a execução dos serviços de implantação, o valor será calculado nos termos
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do item 9.5.4 do Termo de Referência e integrará a fatura prevista no item (a) do mês subsequente ao da
medição, ou, não havendo, será objeto de faturamento apartado;
c) após o término da implantação, a manutenção será faturada mensalmente e paga até o 15º (décimo
quinto) dia do mês subsequente à sua execução.
6.4. Os pagamentos previstos no item 6.3 acima será realizado pela CONTRATANTE, mediante a
apresentação ao Financeiro da CONTRATANTE, pela CONTRATADA, das correspondentes Notas
Fiscais acompanhadas da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa aos débitos
federais e dívida ativa da União que inclui as contribuições sociais, do Certificado do FGTS - CRF e da
CNDT - débitos trabalhistas, atualizadas.
6.5. As faturas correspondentes deverão ser emitidas após conclusão dos serviços e entrega de toda a
documentação exigida no Termo de Referência, Anexo VI.
6.6. 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.
6.7. 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.
6.8. 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.
6.9. 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.
6.10. A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar no setor
Financeiro da CONTRATANTE os demais documentos exigidos em contrato.
6.11. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido o item 6.3 a partir da data de
sua reapresentação.
6.12. 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.
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6.13. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.
6.14. 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.
6.15. O valor do presente contrato poderá sofrer reajustes, tendo por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA/FGV, mediante solicitação da CONTRATADA, não antes de decorridos 12
(doze) meses de contratação, tendo como data-base a data de assinatura do presente termo,
em conformidade com o item 12.1, da CLÁUSULA DOZE."
6.15.1. A mera atualização de piso salarial de categoria profissional, aplicação de dissídios ou alterações
periódicas de encargos relacionados à mão de obra, constituem-se risco a ser suportado pela
CONTRATADA, não ensejando revisão dos valores praticados neste contrato.

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
qualificação exigidas no certame que originou a presente avença.
7.2. A CONTRATADA apresenta, neste ato, comprovante da garantia prestada na forma e condições
dispostas no edital que originou o presente contrato, comprometendo-se a CONTRATANTE a liberá-la
após o término das obrigações contratuais da CONTRATADA.

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 na execução do objeto, de acordo com os seguintes critérios e
percentuais:
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a) 0,25% sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, no caso de a contratada não entregar algum
item do projeto que seja pertinente ao atendimento do objeto até o final do prazo previsto no contrato, até
que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) quando a CIJUN poderá
considerar rescindido o contrato por inexecução total com a aplicação da penalidade respectiva sem
prejuízo da prevista neste item; e
b) 1% ao dia sobre o valor mensal dos serviços de manutenção com SLA de atendimento atrasado, até
que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) quando a CIJUN poderá
considerar como inexecução parcial, com a aplicação das penalidades respectivas sem prejuízo da prevista
neste item.
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.

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
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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 terá vigência de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a data da última
assinatura eletrônica efetuada, podendo ser prorrogado nos termos da Lei até o limite de 60 (sessenta)
meses.
12.2. A CONTRATANTE poderá denunciar o presente contrato, mediante aviso prévio e expresso de 60
(sessenta) dias, sem a imposição de qualquer indenização ou penalidade, sendo devido apenas os valores
relativos aos serviços/fornecimento realizados no período do aviso prévio, que deverão ser mantidos pela
CONTRATADA.
12.3. O presente contrato poderá ser resolvido em comum acordo entre as partes mediante a celebração de
competente Distrato.

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 CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
14.1. 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.
14.2. 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
14.3. 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.
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14.4. Pertencerão exclusivamente à CONTRATANTE os direitos relativos aos produtos desenvolvidos e
elaborados durante a vigência do Contrato, sendo vedada sua reprodução, transmissão e/ou divulgação
sem o seu respectivo consentimento.

CLÁUSULA QUINZE – DA GARANTIA
15.1. A garantia mínima dos equipamentos - ATIVOS - objeto desta contratação, será de 12 (doze)
meses, a partir do Termo de Recebimento Definitivo.
15.2. A garantia dos equipamentos - PASSIVOS - objeto deste Termo de Referência deverá ser de 10
(dez) anos homologados pelo fabricante da solução, a ser obtido pela contratada, a contar de cada
medição/entrega realizada pela CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE.
15.3.A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação, implantação, projeto,
má funcionamento, dentre outros, inclusive vícios ocultos não passíveis de verificação no momento
do aceite dos serviços e recebimento dos equipamentos, nos termos da lei.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. A CONTRATADA não poderá, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE,
subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o fornecimento objeto deste Edital, bem como os
direitos creditórios do mesmo.
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.
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
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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 IV - LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: ______________________________
CONTRATADO: ______________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____/_____
OBJETO: ______________________________
ADVOGADO (S): Nº OAB: (*) (informar o nome do Advogado da Contratada - (*) Facultativo.
Indicar quando já constituído
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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:
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Nome: _________________________________
Cargo: _________________________________
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 V
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
CONSIDERANDO QUE:
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(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
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.
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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
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
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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.

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
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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
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.
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Documento assinado eletronicamente por Amauri Marquezi de Luca, Diretor Presidente,
em 25/07/2018, às 19:20, 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 0051334 e o código
CRC D0D6A109.
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ANEXO VI – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para implantação e eventuais manutenções de
Infraestrutura de Rede Óptica (Infovia Municipal) de Comunicação de dados, compreendendo a
Interligação dos próprios Municipais, Órgãos e Espaços Públicos, incluindo o Fornecimento de
todos os materiais e equipamentos, tendo como pontos de partida os POPs (Point Of Presence Ponto de Presença) do Backbone da CIJUN, conforme exigências e especificações técnicas
descritas neste Termo de Referência.
Este projeto, INFOVIA, utilizando Rede Óptica na Tecnologia GPON (Gigabit Passive
Optical Network), contempla o fornecimento e instalação de rede óptica área FTTx com tecnologia
GPON (IEEE 802.3ah) é de responsabilidade CIJUN para atender a Cidade de Jundiaí

2. JUSTIFICATIVA

A Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, responsável pela infraestrutura
tecnológica na cidade de Jundiaí, acompanhando a evolução dos projetos que envolvem recursos
de tecnologia da informação, solicita a contratação de uma empresa especializada para interligar
os próprios municipais, praças e equipamentos de monitoramento e segurança da cidade.
Possibilitando com isso acesso direto aos sistemas corporativos municipais, internet entre outros.
Com a ampliação, a CIJUN será dotada de recursos para atender demandas dos diversos
clientes dos serviços de Tecnologia da Informação, quais sejam: escolas, unidades básicas de
saúde prédios municipais, guarda municipal, próprios municipais e áreas públicas, entre outros,
disponibilizando serviços como: monitoramento da infraestrutura, monitoramento patrimonial,
telefonia,

internet,

acesso

público à Internet, monitoramento de painéis informativos,

equipamentos semafórico, etc. Ainda será capaz de atender a outros projetos planejados tais
como: monitoramento de pontos de ônibus, rede wireless outdoor e, em especial, monitoramento
eletrônico por câmeras IP, estes últimos a rede GPON – Gigabit Passive Optical Network
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funcionará como rede de interligação das mesmas, proporcionando a coleta, processamento,
armazenamento e gerenciamento das imagens.
Em resumo, a implantação de rede óptica na tecnologia GPON, aumentará a capilaridade
dos serviços da CIJUN tornando o município referência em Cidade Conectada.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO REDE GPON

O projeto consiste na construção de uma rede óptica para operar como infraestrutura de
comunicação para diversos serviços demandados pela gestão da CIJUN. Esta nova infraestrutura
será agregada ao Backbone óptico existente, a fim de aumentar sua capilaridade, funcionando,
portanto, como rede de acesso. Serão 08 (oito) os pontos de conexão dessa infraestrutura,
denominado “POP”, conforme apresentados e descritos neste Termo.
A infraestrutura aérea por onde são encaminhados os cabos ópticos existentes será
utilizada para implantação dos novos segmentos da rede. Atualmente essa rede, denominada
BackBone, é utilizada para interligação de diversos prédios públicos. Mediante apresentação de
projeto executivo serão efetuadas as aprovações internas da CIJUN e também das
concessionárias.
Nos projetos deverão ser evitados caminhos onde não existam postes ou dutos ou nos
quais não seja possível o compartilhamento dos existentes, e, se necessário, a infraestrutura
deverá ser construída pela contratada, seguindo especificações técnicas fornecidas pela CIJUN.
Os materiais ópticos passivos, itens 17 a 30 da planilha do Grupo 03 - item 7.3.8 deste
Termo, deverão ser do mesmo fabricante, para garantir melhor performance da rede e visando
proporcionar garantia estendida do fabricante.

4. EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, para todo trecho do Backbone,
segmentos e atendimentos a serem implantados.
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A contratada deverá iniciar as atividades em até 05 (cinco) dias após a assinatura do
contrato.
A primeira atividade da contratada será atualizar o Projeto Executivo e documentações do
Backbone ótico e seus Segmentos. Essa ação se faz necessária para que a contratada tenha
conhecimento dos encaminhamentos para melhor confecção dos projetos executivos de
atendimento.
Depois de concluída essa atividade a empresa deverá dar entrada junto as concessionárias
pertinentes a fim de suas aprovações, para correção, atualização e outras aprovações que forem
pertinentes durante o levantamento.
Nesta primeira fase o primeiro Projeto a ser confeccionado é o relativo aos pontos que
serão atendidos pelo POP ARGOS, e, após aprovação da equipe da CIJUN, as atividades de
regularização e execução devem iniciar imediatamente.
Somente após a conclusão de todos os pontos de atendimento do projeto do POP ARGOS
é que os demais projetos dos outros POPs serão liberados para execução, os quais deverão ser
iniciados simultaneamente, com uma equipe em cada projeto.
As entregas das medições serão mensais, com validação da equipe da CIJUN que emitirá
um aceite para faturamento.

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deverá instalar a Rede GPON, observada a qualidade prescrita pela boa
técnica de engenharia, no prazo da vigência contratual.
A fim de possibilitar maior eficiência na instalação, melhor distribuição e possibilidade de
expansão, o projeto foi divido em 08 (oito) localidades, denominadas POP.
Como base de interligação entre todos os pontos do município será utilizada a atual rede de
fibra óptica existente. Tal infraestrutura, que perpassa todas as regiões, é definida como núcleo da
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rede e tecnicamente denominado Anel Óptico – BackBone, sendo composto por cabos de até 48
fibras e pelas OLTs (Optical Line Terminal).
A contratada deverá apresentar sua própria estratégia para a instalação da rede objeto
desta contratação, detalhando cada uma das atividades que pretende executar e o
inter-relacionamento entre as atividades a serem desenvolvidas. Tal proposta deverá ser analisada
pela CIJUN antes do início da execução dos serviços, que poderá ou não efetuar alterações, a seu
exclusivo critério.
A contratada também deverá apresentar o organograma proposto para a equipe técnica e o
inter-relacionamento da mesma com todas as entidades envolvidas, Indicando atribuições e
responsabilidades das diversas áreas do organograma proposto para a equipe técnica. Também
deverá indicar como será a infraestrutura de apoio a ser alocada ao desenvolvimento do objeto da
licitação, as instalações a serem utilizadas, e os equipamentos que julgar conveniente.
Os serviços deverão ser realizados empregando-se os meios materiais e humanos
necessários, assim como, desenvolvendo os procedimentos, técnicas, atuações e prevenções que
tenham como finalidade conseguir um ótimo resultado e a garantia da qualidade do serviço em
todo momento.
As atividades deverão ser realizadas tal como descritas neste Termo, adotando-se ainda os
demais requisitos exigidos contratualmente. Eventuais atividades necessárias para execução dos
serviços contratados não descritos neste Termo deverão ser executadas pela contratada, não
devendo ser interpretadas como omissas.

6. DA REDE GPON

A CIJUN na construção do BACKBONE Óptico adquiriu as OLT’s que são da Marca
FURUKAWA, Modelo Lightdrive 2504, instaladas em armários (racks) pertencentes à CIJUN,
instaladas nos prédios municipais, denominados POP (Point Of Presence).
Esse projeto contempla instalação dos equipamentos ativos que devem ser compatíveis
com as OLTs já adquiridas, e de passivos de rede de distribuição e nos POP, cabos ópticos de
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primeiro e segundo nível, cabos de distribuição e acesso, caixas de emenda óptica, caixas de
derivação óptica, caixas de terminação (Roseta), instalação e ativação do ativo terminal (ONU).
A Rede óptica GPON, em todos os POPs, será formada por ao menos 01 (um) Optical Line
Terminal (OLT), Distribuidor Interno Óptico, cabos ópticos, cordões de ligação e divisores de sinal
óptico (splitters), que compõem a rede em PRIMEIRO NÍVEL.
Igualmente, uma Rede de SEGUNDO NÍVEL também composta por caixas, cabos,
conectores e splitters serão utilizados para conexão às respectivas ONTs - Optical Network
Terminal nos pontos de terminação (ponto USUÁRIO FINAL).
Os splitters ou divisores de sinal óptico serão instalados em caixas de distribuição óptica,
resistentes a intempéries. Tais caixas de distribuição óptica serão aéreas, acomodadas em postes,
ou subterrâneas, acomodadas em caixas de piso tipo R2.
Os splitters do PRIMEIRO NÍVEL terão 1 x 8 portas (1 “porta de entrada” por 8 “portas de
saídas”) e taxa de ocupação máxima de acordo com projeto executivo a ser desenvolvido pela
contratada, sendo reservadas portas de saída para futuras expansões.
As interligações entre as OLTs serão efetuadas por meio de fibras ópticas pertencentes a
um anel óptico e seus segmentos implantados pela CIJUN, e os splitters com cabos ópticos de
06/12/24 fibras a serem fornecidas pela contratada. Esses segmentos ópticos serão
encaminhados pela infraestrutura de postes e ou subterrânea (MND).
Os splitters do SEGUNDO NÍVEL terão 1x8 portas (uma “porta de entrada” e 8 “portas de
saídas”) e taxa de ocupação máxima de acordo com projeto executivo a ser desenvolvido pela
contratada, sendo reservadas portas de saída para futuras expansões.
A cada porta ocupada dos splitters do SEGUNDO NÍVEL será conectada uma Optical
Network Terminal (ONT). Essas ONTs serão instaladas nos prédios através de infraestrutura
específica para o acesso e fornecidos pela contratada.
As caixas de distribuição e outros acessórios de conexão devem ser hermeticamente
fechados, resistente às intempéries, com grau de proteção IP65 – normas NBR 6146 e NBR 9884
– quando fixadas em postes, em altura variando entre 5 m e 12 m.
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As especificações técnicas mínimas dos OLTs, Distribuidor Interno Óptico, cabos,
conectores, caixas de emenda, cordões ópticos, caixas de terminação, splitters, ONTs
encontram-se no Item 7.1.2 deste Termo.
6.1. BACKBONE

A imagem acima representa o backbone da CIJUN já construído e os POPs (Pontos de
Presença) da CIJUN.

6.2. POPs
Ponto de presença - POP (Point-of-Presence) - é o local onde existem os equipamentos da
CIJUN de transmissão da área de serviço, retransmissão, rede de transporte para central de
comutação ou equipamentos no cliente.
Os atendimentos da contratada terão como ponto de partida os POPs da CIJUN, cada POP
será o ponto de partida para confecção da nova rede, e para cada um deles deverá ser elaborado
um projeto de atendimento.
Lista de POPS e seus endereços:
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POP

ENDEREÇO

POP PMJ - Paço Municipal:

Av. da Liberdade s/nº

POP FEPASA - Complexo Fepasa

Av. dos Ferroviários, altura do número 1760

POP ARGOS - Complexo ARGOS:

Rua XV de Novembro, altura do número 410

POP HU - Hospital Universitário

Rua Siracusa

POP

FUNSS

-

Fundo

Social

de Av. Ida Manoela Lacerda de Vergueiro

Solidariedade
POP UBS - UBS Hortolândia

Rua Monsenhor Emilio José Salin

POP Tarumã - Torre de Transmissão Rua Ismael Pincinato, s/nº
UHF
POP NH - CRAS Novo Horizonte

Av. Profa. Danielle Lourençon, 561

As localidades a serem atendidas neste objeto partindo deste Backbone são:
1. Escolas municipais;
2. Unidades Básicas de Saúde;
3. Centros Esportivos;
4. Unidades de Serviços Públicos;
5. Postos do Acessas Jundiaí e Conect@do;
5.1. Terminais de Ônibus e Praças
6. Localidades da Unidade de Gestão de Cultura;
6.1. Teatros, Museus, Pinacoteca.
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7. Localidades da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social;
7.1. CRAS, CREAS, e outros projetos;
8. Terminais de Transporte Urbano.
8.1. Terminais do SITU e Rodoviária Intermunicipal;
6.3. RELAÇÃO DE LOCALIDADES
A planilha a seguir apresenta uma relação das localidades com possibilidade de
atendimento com os pontos da rede FTTX. Esta planilha pode sofrer alterações de localidades,
endereços, como também quantidades, mas que não implicará na alteração da planilha de
materiais previstos para este certame.

Item Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Endereco

BANCO DE LEITE HUMANO
C.A.M - CENTRO ATENDIMENTO AO
MIGRANTE
CARTÓRIO DA 281 ZONA
ELEITORAL
CARTORIO DA 424 ZONA
ELEITORAL
CARTORIO DA 65 ZONA ELEITORAL
CECE MARIO MILANI
CEMITERIO
MONTENEGRO/SERV.VERIF.OBITO
CENTRO DE INFORMACOES
TURISTICAS
CIC ARY FOSSEN
CMEE/CECE MORADA DAS VINHAS
COMPLEXO FEPASA - MUSEU
FERROVIARIO
CONSELHO TUTELAR III
CRAS - CENTRO DE REF.
ASSIST.SOCIAL CENT

Número

BAIRRO

AVENIDA HENRIQUE ANDRES,
AVENIDA DR.SEBASTIAO
MENDES SILVA,

547

CENTRO

559

ANHANGABAÚ

AV. DR. CAVALCANTI

702

CENTRO

RUA DOS BANDEIRANTES
RUA DOS BANDEIRANTES
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS

103
103
400

PONTE CAMPINAS
PONTE CAMPINAS
IVOTURUCAIA

AVENIDA NELSON VILLACA,

S/N

VILA SAO PAULO

AVENIDA JUNDIAI
ALCEU DE TOLEDO PONTES
RUA UVA NIAGARA
AVENIDA UNIAO DOS
FERROVIARIOS,
DR.ANGELO PERNAMBUCO

1135
S/N.
1250

ANHANGABAU
CECAP I
MORADA DAS VINHAS

1760
90

CENTRO
JARDIM ERMIDA II

516

CENTRO

S/N
446

VISTA ALEGRE
CENTRO

396
455
451

VILA ARENS
CIDADE NOVA I
COLONIA

ZACARIA DE GOES
CABO EDVALDO QUIRINO
SANTANA
BENJAMIN CONSTANT

CRAS VISTA ALEGRE
CREAS
CRIJ-CENTRO REFERENCIA IDOSO
DE JUNDIAI
AV. DR. CAVALCANTI
EE/CRECHE HELENA GALEMBERTI RUA FRANCISCO PETRONI,
EE/EMEB BARAO DE JUNDIAI
RUA JACINTO NALINI,
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19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

EE/EMEB DUILIO MAZIEIRO
EE/EMEB MARIA DE LOURDES
F.SILVEIRA
EE/EMEB PROF. JOAO LUIZ
CAMPOS
EE/EMEB PROF. LUIZ RIVELLI
EE/EMEB PROF. MARIA DE A.
SCHLEDORN
EMEB EDWARD ALEIXO DE PAULA
EMEB FATIMA APARECIDA
DAMASIO DOS SANTOS
PANDOLPHO
EMEB JOAO FUMACHI - 057
EMEB JOAQUIM CANDELARIO DE
FREITAS
EMEB JOSE ANTONIO SILVEIRA
EMEB MARIA JOSE MAIA DE
TOLEDO
EMEB MARLY DE MARCO MENDES
PEREIRA
EMEB MARTHA BURGOS PEREIRA
DA SILVA
EMEB NASSIB CURY
EMEB PIER ANGELA - JARDIM DO
LAGO
EMEB PROF. JOAO FERNANDES
NETO
EMEB PROF. MELANIA F. BARBOSA
EMEB PROF.JANET FERREIRA
PRADO
EMEB WILMA NALIN FAVARO
ESCOLA DE GOVERNO E GESTAO
MUN.JUNDIAI
ESTAÇÃO JUVENTUDE
FACULDADE DE MEDICINA DE
JUNDIAI
FUNSS/FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE
PARQUE COM. ANTONIO
CARBONARI
GUARDA MUNICIPAL/COMPLEXO
FEPASA
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA
PARQUE BOTÂNICO TULIPAS

AVENIDA MARIA NEGRINI,

1038

TOCA

RUA PEDRO NANO,
RUA PADRE PIO BRUNO
LANTIERI,
AVENIDA BENTO
FIGUEIREDO,

175

JARDIM PACAEMBU

S/N

JARDIM FLORESTAL

680

VILA MARLENE

AVENIDA ADELINO MARTINS,
RUA FIORAVANTI LEONARDI,

1113
750

JARDIM DAS TULIPAS
FAZENDA GRANDE

RUA ROGERIO TONETTI
MATHEUS FONTEBASSO DE
AQUINO
RUA PROF.JOAO DUARTE
PAES,
CENTRO COM. DA CAPELA
SAO JOSE,

311

JD NOVO HORIZONTE
II

9

ROSEIRA

S/N

CIDADE LUIZA

S/N

RIO ACIMA

RUA PEDRO LATANCE

S/N

LOCAL DE ENTREGA

AV. HENRIQUE BRUNINI

S/N

JA. NOVO HORIZONTE

AV. HENRIQUE BRUNINI
ROBERTO GASPARI

S/N
380

JD. NOVO HORIZONTE
FAZENDA GRANDE

90

JARDIM DO LAGO

1390

MORADA DAS VINHAS

279

BAIRRO DO POSTE

RUA MARQUES DE MARICA

195

AVENIDA VITORIO BARADEL,

255

VILA NAMBI
JARDIM
STA.GERTRUDES

PRINCESA ISABEL
AV. UNIAO DOS
FERROVIÁRIOS

257

VILA ARENS

1760

PONTE CAMPINAS

222

VILA ARENS

78/92

CHACARA URBANA

S/N

ANHANGABAU

1600
223
314

CENTRO
CENTRO
JD.TULIPAS

PEDRO PESSINI,
AV. UVA NIAGARA
RUA RAQUEL TOMAZETO
BRUNELLI,

RUA FRANCISCO TELLES,
RUA CAPITAO CASSIANO
RICARDO DE TOLEDO
AV. DONA MANOELA
LACERDA VERGUEIRO
AV.UNIAO DOS
FERROVIARIOS
RUA SAO VICENTE DE PAULA
AV.ADELINO MARTINS
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

POUPATEMPO
SEMADS
SEMADS/ABRIGO NOSSA CASA 2
SEMADS/CADASTRO UNICO-BOLSA
FAMILIA
SEMADS/CASA DA CIDADANIA
SEMADS/CENTRO POP
SEMADS/CENTRO PUBLICO DA
PESSOA IDOSA
SEMADS/CONSELHO TUTELAR 1
SEMADS/CONSELHO TUTELAR 2
SEMADS/CRAS - JARDIM NOVO
HORIZONTE
SEMADS/CRAS - JARDIM SAO
CAMILO Novo
SEMADS/CRAS - JARDIM SAO
CAMILO Velho
SEMADS/CRAS - JARDIM TAMOIO
SEMADS/CRAS-STA GERTRUDES
SEMADS/CREAS-POP
SEMADS/CREJUV
SEMADS/ESCOLA ECOLOGICA
PAIOL VELHO
SEMADS/PROGRAMA "SINAL
AMARELO"
SEMADS/PROJETO CRIANCA JARDIM FEPASA
CD-CENTRO DE DISTRIBUICAO DA
PMJ
SMAA/PROCON
SMC/CASA DA CULTURA
SMC/CASA DAS LETRAS E ARTES
DE JUNDIAI
SMC/CENTRO DAS ARTES
SMC/DIRETORIA DO PATRIMONIO
HISTORICO
SMC/MUSEU HISTORICO
SMC/TEATRO POLYTHEAMA

AV. UNIAO DOS
FERROVIARIOS
RUA SENADOR FONSECA
RUA MESSINA
AVENIDA UNIAO DOS
FERROVIARIOS,
RUA RANGEL PESTANA
RUA MARECHAL DEODORO
DA FONSECA

1760
605
451

PONTE CAMPINAS
CENTRO
JARDIM MESSINA

1760
766

CENTRO
CENTRO

504

CENTRO

AVENIDA ALEXANDRE LUDKE
PETRONILHA ANTUNES
RUA DAS PITANGUEIRAS

700
305
42

VILA BANDEIRANTES
CENTRO
CENTRO

Av. Profa. Danielle Lourençon

561

JD. NOVO HORIZONTE

Rua Rio de Janeiro

808

Jardim Tarumã

65

JARDIM SAO CAMILO

137
97
1830
88

JARDIM TAMOIO
JD.SANTA GERTRUDES
CENTRO
CENTRO

2882

SANTA CLARA

587

ANHANGABAU

S/N

JARDIM FEPASA

1710/
153

VILA MAFALDA
CENTRO

1600

CENTRO

456
202

CENTRO
CENTRO

1760
762
178

CENTRO
CENTRO
CENTRO

120
843

ANHANGABAU
VILA JOANA

28
28

VILA BOAVENTURA
VILA BOAVENTURA

RUA PRIMO FILIPPINI
MANOEL DE ALMEIDA
CURADO
AV.BÁBARO CARRARO
RUA PRUDENTE DE MORAES
ANCHIETA
AV.PAULO FERRAZ DOS REIS
AVENIDA PEDRO SOARES DE
CAMARGO
RUA JOSE CARLOS TOME
AVENIDA 14 DE DEZEMBRO
RUA BARAO DE JUNDIAI
AV.UNIAO DOS
FERROVIARIOS
RUA RANGEL PESTANA
RUA BARAO DE JUNDIAI,
AV. UNIÃO DOS
FERROVIÁRIOS
RUA BARAO DE JUNDIAI,
RUA BARAO DE JUNDIAI
RUA PROFESSOR JOAO
BATISTA CURADO
RUA DINO

SMCC/CORPO DE BOMBEIROS
SMCC/DEFESA CIVIL
SMCC/ESPACO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
RUA SAO JORGE,
SMCC/JUNTA DE SERVICO MILITAR RUA SAO JORGE
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77

SMDE/BANCO DO POVO ESTADO
DE SAO PAULO
SMDE/CENTRO DE INFORMACOES
TURISTICAS

93

RUA ZACARIAS DE GOES
PRACA CIDADE DE SAO
PAULO,
RUA MARGINAL NORTE DA
SMDE/INCUBADORA DE EMPRESAS ANHANGUERA
SMDE/PAT-POSTO DE ATEND.AO
TRABALHADOR
RUA ZACARIAS DE GOES
SMEE-EMEB JARDIM TAMOIO
RUA ARI BARROSO
SMEE/BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
AVENIDA DR.CAVALCANTI
SMEE/C.E.C.E.COM.ANTONIO
CARBONARI
AVENIDA JUNDIAI,
SMEE/C.E.C.E.DR.NICOLINO DE
RUA RODRIGO SOARES DE
LUCA
OLIVEIRA
SMEE/COMPLEXO EDUC. ANTONIO AVENIDA FREDERICO
O.BUENO
OZANAN,
SMEE/COMPLEXO EDUC.
FRANCISCO D SANTO
RUA CICA
SMEE/COMPLEXO EDUC.BENEDITO OSMUNDO DOS SANTOS
DE LIMA
PELEGRINI,
SMEE/COMPLEXO EDUC.JOSE
PEDRO RAIMUNDO
TIRADENTES,
SMEE/COMPLEXO EDUCACIONAL
ANTONIO LIMA
BENEDITO SOUZA COSTA,
SMEE/COMPLEXO EDUCACIONAL
RUA DR.BENEDITO DE
ARAMIS POLLI
GODOY FERRAZ
SMEE/COMPLEXO EDUCACIONAL
AVENIDA UNIAO DOS
JOSE BRENNA
FERROVIARIOS,
SMEE/COMPLEXO EDUCACIONAL
ROMAO SOUZA
RUA LUIZ BENACHIO,
RUA
SMEE/COMPLEXO EDUCACIONAL
CINCO-PROLONGAMENTO
STA GERTRUDES
R.VITORIA BARADE

94
95
96

SMEE/EMEB - AMERICO MENDES
SMEE/EMEB - ANTONINO MESSINA
SMEE/EMEB - ANTONIO LOUREIRO

97
98

SMEE/EMEB - APARECIDO GARCIA
SMEE/EMEB - ARCINA N.BARBOSA

99

SMEE/EMEB - BAIRRO RETAO
SMEE/EMEB COM.HERMENEGILDO MARTINELLI
SMEE/EMEB - DUILIO MAZIERO
SMEE/EMEB - IRMA FLORIDA
MESTAG
SMEE/EMEB - PROF. ANNA R. A.
LUDKE

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

100
101
102
103

530

VILA BOAVENTURA

1

ANHANGABAU

480

ENGORDADOURO

530
S/N

VILA BOAVENTURA
JARDIM TAMOIO

396

CENTRO

S/N

ANHANGABAÚ

S/N

ANHANGABAU

S/N

VL.RIO BRANCO

1345

VILA RAMI

1364

RETIRO

50

VL.RIO BRANCO

11

AGAPEAMA

508

HORTOLANDIA

S/N

VILA MUNICIPAL

S/N

COLONIA

AVENIDA SANTO CEOLIN,
RUA LIBIA,
RUA SERRA NEGRA,
AVENIDA COMENDADOR LUIZ
AIELLO,
URBANO RUBBO COPELLI,
AVENIDA REINALDO
PORCARI,

S/N
140
203

JARDIM STA
GERTRUDES
BAIRRO DOS
FERNANDES
JARDIM BONFIGLIOLI
VILA HELENA

345
124

JARDIM MARTINS
JARDIM PAULISTA

246

BAIRRO DO RETAO

RUA JOSE MEZZALIRA,
RUA MARIA NEGRINI NEGRO,

400
2021

JARDIM VERA CRUZ
BAIRRO DA TOCA

RUA ANTONIO AGNOLON,

460

MATO DENTRO

ALAMEDA DAS SIBIPIRUNAS,

S/N

VILA ALVORADA
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SMEE/EMEB - PROF. GERALDO
104 PINTO D. PAES
SMEE/EMEB - PROF.ARMANDA S.
105 POLENTI
SMEE/EMEB - PROF.CESARINA F. G.
106 DIAS
SMEE/EMEB - PROF.FLAVIO D
107 ANGIERI
SMEE/EMEB - PROF.GERALDA B.
108 FACCA
SMEE/EMEB - PROF.GLORIA S. R.
109 GENOVESE
110 SMEE/EMEB - REINALDO BASILE
111 SMEE/EMEB - VILA MARLENE
SMEE/EMEB "PROF. FABIO
112 RODRIGUES MENDES"
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

RUA ANGELO PERNAMBUCO,

180

JARDIM ERMIDA

AVENIDA VITORIO PAVAN,

360

JUNDIAI-MIRIM

53

VILA JUNDIAINOPOLIS

RUA CULTO A CIENCIA,
RUA EDUARDO CARLOS
PEREIRA,

123

ANHANGABAU

50

RUA TAPAJOS,
RUA BAHIA,
BENTO FIGUEIREDO

321
37
900

JARDIM DO LAGO
VILA CRISTO
REDENTOR
JARDIM TARUMA
VILA MARLENE

RUA PIETRO CHIALVO,

AVENIDA CAETANO GONARDI,
RUA PADRE NORBERTO
SMEE/EMEB ADIB MIGUEL HADDAD MOJOLA,
SMEE/EMEB ALCEU DE TOLEDO
PONTES
RUA FRANCA,
SMEE/EMEB ALVARINA BARBOSA
MARTINS
RUA PALERMO,
SMEE/EMEB AMELIA LIMA LOPES
RUA ANALANDIA,
SMEE/EMEB ANGELA RENALDI
RUA ANGELA RINALDI
BAGNE
BAGNE,
SMEE/EMEB ANTONIO DE PADUA
RUA JOSE GARCIA
GIARETTA
CESPEDES,
SMEE/EMEB APARECIDA MERINO
ELIAS
RUA JOSE GOTARDI
SMEE/EMEB ASSUMPTA S. NEGRI
ALAMEDA DOS IPES,
SMEE/EMEB BAIRRO DO
CORRUPIRA
AVENIDA SANTO CEOLIN,
AVENIDA COM.ANTONIO
SMEE/EMEB BAIRRO TRAVIU
CARBONARI,
SMEE/EMEB CARLA ANDRESSA
RUA MARIA DE LOURDES
O.SIMIGALIA
FRANCA SILVEIRA
SMEE/EMEB CORRUPIRA
NICOLA ACIERI
RUA IDALINA GONCALVES
SMEE/EMEB DEODATO JANSKI
DIAS
SMEE/EMEB DR. JOSE R. PEREIRA RUA ANITA GARIBALDI,
SMEE/EMEB DR.RAMIRO DE A.
FILHO
RUA JOAO SCABIN,
SMEE/EMEB FAZENDA GRANDE
RUA ROBERTO GASPARI,

92
100

ENGORDADOURO
JARDIM STA
GERTRUDES

124

VILA MUNICIPAL

51
315

JARDIM BONFIGLIOLI
VILA ESPERANCA

2115
143

RIO ACIMA
JARDIM CARLOS
GOMES

S/N
80

MEDEIROS
VILA ALVORADA

S/N

FERNANDES

S/N

TRAVIU

410
3100

VILA HORTOLANDIA
CORRUPIRA

1080
228

JARDIM TARUMA
VILA PROGRESSO

160
S/N

VIANELO
FAZENDA GRANDE
VILA MARIA
GENOVEVA

129 SMEE/EMEB IRACY F. BUENO
SMEE/EMEB IRMA URSULA
130 GHERELLO

RUA BELO HORIZONTE,
ROD.BISPO DOM GABRIEL P.
B. COUTO, KM 65

252

131 SMEE/EMEB IVO DE BONA

RUA FRANCISCO ROVERI,

505
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MEDEIROS
PQ ALMERINDA
CHAVES

SMEE/EMEB JOAO MARIA G.DE
132 LACERDA
SMEE/EMEB JOSE F.MARTINS
133 BONILHA
SMEE/EMEB JOSE SCHIAMARELI
134 SOBRINHO
SMEE/EMEB LUCIRIO VALLE (VILA
135 MARINGA).
136 SMEE/EMEB LUIZ BARBARO
137 SMEE/EMEB LUIZ BIELA DE SOUZA
SMEE/EMEB LUZIA FRANCISCA S.
138 MARTINS
139 SMEE/EMEB MARCOS GASPARIAN
SMEE/EMEB MARIA ELISABETE
140 O.F.SILVA
SMEE/EMEB MARIA TERESA
141 A.PONTES NOGUEIRA
SMEE/EMEB MARINA A.RINALDI
142 CARVALHO
143 SMEE/EMEB NOVO HORIZONTE
SMEE/EMEB NOVO HORIZONTE
144 (CRECHE)
SMEE/EMEB PAULO GONCALVES
145 DE MELLO
146 SMEE/EMEB PEDRO DE OLIVEIRA
SMEE/EMEB PREF.VASCO
147 A.VENCHIARUTTI
SMEE/EMEB PREFEITO MANOEL
148 A.MARCONDES
SMEE/EMEB PROF. ABIGAHIL A. F.
149 BORIM
SMEE/EMEB PROF. ALBINO MELO
150 DE OLIVEIRA
SMEE/EMEB PROF. ANNA PONTES
151 CHAGAS
SMEE/EMEB PROF. APARECIDA B.
152 DO AMARAL
SMEE/EMEB PROF. CLEO
153 NOGUEIRA BARBOSA
154
155
156
157
158
159

AVENIDA DR.SEBASTIAO
MENDES SILVA,
RUA UM,
RUA CAETANO FAGUNDES
SOBRINHO,
RUA HENRIQUE ROCHA
BLOCK,
AVENIDA SAO JOAO
RUA ALICE GUIMARAES
PELEGRINI
RUA JOSE JOAQUIM DOS
SANTOS
RUA ANCHIETA,

211

ANHANGABAU
FAZENDA SANTA
CLARA

10

CHAMPIRRA

92
S/N

VILA MARINGA
PONTE SAO JOAO

S/N

JD SANTA GERTRUDES

222
141

RUA RICARDO FAVARO,
RUA FRANCISCO
MANGABEIRA,

355

IVOTURUCAIA
CENTRO
JARDIM STA
GERTRUDES

S/N

JUNDIAI-MIRIM

RUA ADELINO MARTINS
AVENIDA CARMINE TODARO

S/N
2900

JARDIM TULIPAS
JD NOVO HORIZONTE

AV CARMINE TODARO

2850

JD NOVO HORIZONTE

RUA BRENO ACIOLI,
RUA DINO,
RUA ROQUE DOMINGOS
MOLINARI,
RUA CORONEL LEME DA
FONSECA

S/N
151

JARDIM DO LAGO
PONTE SAO JOAO

100

CAXAMBU

366

AVENIDA CARLOS VEIGA,
AV.PROF.PEDRO
CLARISMUNDO FORNARI,

250

CENTRO
PARQUE ELOY
CHAVES

S/N

SANTO ANTONIO

RUA CARMELA NANO,

230

JARDIM AMERICA

50

MORADA DAS VINHAS

S/N

JD. NOVO HORIZONTE

336

PARQUE BRASILIA

30

JARDIM ESPLANADA

500
170
61

CIDADE NOVA I
JARDIM ANGELA
BOM JARDIM

2151

ROSEIRA

RUA UVA PAULISTINHA,
ESTRADA MUNICIPAL DO
VARJAO,
AVENIDA MONSENHOR
SMEE/EMEB PROF. FLORISA VOLPE HIGINO DE CAMPOS,
SMEE/EMEB PROF. JOSE LEME DO
P. FILHO
RUA JOSE DE S. MARQUES,
SMEE/EMEB PROF. JUDITH A.
RUA JOSE SECKLER
CURADO ARRUDA
MACHADO,
SMEE/EMEB PROF. NAMAN TAYAR RUA PRIMO FILIPINI,
SMEE/EMEB PROF. ODILA RICHTER RUA UM
SMEE/EMEB PROF. OSCAR A.
AVENIDA JOAO BATISTA
GUELLI
SPIANDORELLO,
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RUA PADRE VICENTE
HIRSCHLE,
RUA OSVALDO DE ALMEIDA
SMEE/EMEB PROF. PATRICIA PIRES LEITE,
SMEE/EMEB PROF. PEDRO C.
FORNARI
AVENIDA GERALDO AZZONI,
SMEE/EMEB PROF.ADAIL
O.LENHAIOLI
RUA ANALANDIA,
SMEE/EMEB PROF.ARCINA
RUA URBANO RUBBO
A.NOGUEIRA BARBOSA
COPELLI,
SMEE/EMEB PROF.BRIGIDA G.
RODRIGUES
RUA PALERMO,
SMEE/EMEB PROF.CELSINA B.
PAZINATTO
RUA IBIPORA,
SMEE/EMEB PROF.CINIRA
RUA MANOEL DE ALMEIDA
C.MAZZALI
CURADO,
SMEE/EMEB PROF.CLEONICE
ADOLPHO DE FARIA
RUA DOM JOAO VI,
SMEE/EMEB PROF.CLOTILDE
C.MIRANDA
RUA JOAO BARBOSA,
SMEE/EMEB PROF.CLOTILDE
M.BOLLINI
RUA RUBENS PIRES,
SMEE/EMEB PROF.DINA ROSETE
Z.CUNNINGHAN
RUA SANTO RAFAEL,
SMEE/EMEB PROF.FRANCISCO
L.DE ALMEIDA
AVENIDA DR. CAVALCANTI,
SMEE/EMEB PROF.GERALDO
RUA DR.ANGELO
P.D.PAES
PERNAMBUCO,
SMEE/EMEB PROF.HAYDEE
RUA DR. RAMIRO DE ARAUJO
DUMANJIN MOJOLA
FILHO,
SMEE/EMEB PROF.HELENA
M.M.TORRES
RUA FLORIANO GIGLIOLI,
SMEE/EMEB PROF.HILDA
AVENIDA BENTO DO AMARAL
M.A.PASCHOALOTTO
GURGEL,
SMEE/EMEB PROF.ISABEL C. M.
OLIVEIRA
RUA INOCENCIO MAZZUIA,
SMEE/EMEB PROF.JANIO DA
S.QUADROS
AVENIDA CARLOS VEIGA,
SMEE/EMEB PROF.JOSE F.DE
OLIVEIRA
RUA JOAO VICTOR ATISANI,
SMEE/EMEB PROF.JUDITH
CAPITAO JOAO XAVIER DIAS
A.CARRETA
DA COSTA,
SMEE/EMEB PROF.LAZARO
MIRANDA DUARTE
RUA OLIVEIRA LIMA,

160 SMEE/EMEB PROF. OWEN ZILIO

S/N

JARDIM MARTINS

161

400

PARQUE CENTENARIO

S/N

RIO ACIMA

271

VILA ESPERANCA

124

VILA ANA

85

JARDIM BONFIGLIOLI

495

VILA JOSEFINA

200

JARDIM TAMOIO

101

JARDIM GUANABARA

150

JARDIM DO LAGO

55

JARDIM PACAEMBU

119

JARDIM DO LIRIO

341

CENTRO

180

JARDIM ERMIDA II

299

VILA HORTOLANDIA

200

VILA HELENA

380

VILA NAMBI

60
388

JARDIM GUANABARA
PARQUE ELOY
CHAVES

S/N

JARDIM TAMOIO

66

VILA ROSSI

22
440

BOA VISTA
VILA CRISTO
REDENTOR

57

JARDIM ESPLANADA

2355

JARDIM CALIFORNIA

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

182 UGPS / MANUTENÇÃO
SMEE/EMEB PROF.LUIZ DE
183 CARVALHO
SMEE/EMEB PROF.MARIA
184 AP.S.A.RAMOS

RUA TAPAJOS,
RUA DR. JOSE NAPOLEAO
MAZZALI,
AVENIDA CAPITAO
FRANCISCO COPELLI,
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SMEE/EMEB PROF.MARIA DE
185 TOLEDO PONTES
SMEE/EMEB PROF.MARIA
186 E.O.F.SILVA
SMEE/EMEB PROF.MARIA
187 G.G.CARTURAN
SMEE/EMEB PROF.MARIA
188 L.G.BARROS
SMEE/EMEB PROF.MARIA LUCIA
189 M.KLINKE
SMEE/EMEB PROF.MARIA
190 T.A.P.NOGUEIRA
SMEE/EMEB PROF.MERCEDES
191 B.BONITO
SMEE/EMEB PROF.NELSON
192 A.F.BRITO
SMEE/EMEB PROF.RUTE MIRANDA
193 D.SIRILO
SMEE/EMEB PROF.RUTH C.
194 WIEMANN
SMEE/EMEB PROF.WALDEMIR
195 SAVOY
SMEE/EMEB PROF@ NILSE
196 MORAES LEITE
SMEE/EMEB PROFA.BENEDITA
197 A.M.CAMUNHAS
198 SMEE/EMEB RAFAEL DE OLIVEIRA
199 SMEE/EMEB REYNALDO M. BASILE
200 SMEE/EMEB ROTARY CLUB
SMEE/EMEB VEREADOR JOAO
201 BATISTA TOLEDO
SMEE/EMEB VEREADOR JOSE
202 PEDRO RAYMUNDO
203 SMEE/EMEB VILA LACERDA
SMEE/EMEB-PROF.ANTONIO
204 A.M.S.BRANDAO
205 SMEE/PROJETO VALE VERDE
SMF/CENTRO
206 AVANC.DIV.FISCAL.COMERCIO
SMF/POSTO AVANCADO DA
207 FISC.COMERCIO
SMNJ/PROCURADORIA E
208 ASS.JUD.GRATUITA
SMPMA/BASE ECOLOGICA DA
209 SERRA DO JAPI
210 SMS-UBS PITANGUEIRAS

AVENIDA DR.CAVALCANTI
RUA RICARDO CESAR
FAVARO,
CAPITAO JOAO XAVIER DIAS
DA COSTA,

355

VILA ARGOS
JARDIM STA
GERTRUDES

66

VILA ROSSI

71

BOA VISTA

JOAO MANZAN,

450

JARDIM DAS TULIPAS

FRANCISCO MANGABEIRA,

S/N

AVENIDA VITORIO BARADEL,

S/N

JARDIM CALIFORNIA
JARDIM STA
GERTRUDES

YOLANDE SERAPHINE PAGE,
AVENIDA ENG.TASSO
PINHEIRO,

S/N

JARDIM GUANABARA

S/N

TERRA NOVA

25

ALBERTO LANGE,

BAHIA,

352

LAURO SCARABELLO
RUA PASTOR MATHEUS DO
PRADO

120

JARDIM TARUMA
PARQUE ELOY
CHAVES

S/N

RESIDENCIAL JUNDIAI

RUA ROBERTO GASPARI

S/N

ANTONIO PORCARI,
BAHIA,
AVENIDA FRANCISCO
PEREIRA DE CASTRO,

5
35

FAZENDA GRANDE
JD.S.PAULO-MEDEIRO
S
JARDIM TARUMA

964

ANHANGABAU

CARLOS HUMEL GUIMARAES,

355

JARDIM TAMOIO

TIRADENTES,
DOM ABADE PEDRO ROESER,

50
116

VILA RIO BRANCO
VILA LACERDA

RUA UVA ISABEL,
AVENIDA ANTONIO
PINCINATO,

S/N

MORADA DAS VINHAS

4355

CASA BRANCA

RUA ZACHARIAS DE GOES

210

CENTRO

RUA DO ROSARIO,

533

CENTRO

RUA RANGEL PESTANA,

692

CENTRO

BRASIL TAMEGA
RUA ITALIA

S/N
92

RESERVA BIOLOGICA
JARDIM CICA
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SMS/ALMOX.MATS.P/PROC.MEDICO
211 S/ENFERMAGEM
SMS/AMBULATORIO
212 MOL.INFECTO-CONTAGIOSAS
213 SMS/AMBULATORIO PH2
SMS/AMBULATORIO SAUDE DA
214 MULHER
SMS/AMBULATORIO SAUDE DO
215 TRABALHADOR
SMS/AMBULATORIO SAUDE
216 MENTAL
SMS/CAPS-CENTRO ATENCAO
217 PSICOSS.ADULTO
SMS/CAPSI-CENTRO ATENCAO
218 PSICOS.INFANTIL
219 SMS/CENTRAL DE AMBULANCIAS
SMS/CENTRAL FARMACEUTICA DE
220 ABASTECIMENT
221 SMS/CENTRO ODONTOLOGICO
SMS/CEREST-CENTRO REF.SAUDE
222 TRABALHADOR
223 SMS/CONTROLE DE ZOONOSES
SMS/COORD.DE SAUDE E BEM
224 ESTAR ANIMAL
SMS/DIRETORIA DE VIGILANCIAS
225 EM SAUDE
SMS/NAPD-NUCLEO APOIO
226 PESSOAL DEFICIENTE
SMS/NIS-NUCLEO INTEGRADO DE
227 SAUDE
228 SMS/POLICLINICA DO RETIRO
229 SMS/POLICLINICA HORTOLANDIA
SMS/PRONTO ATENDIMENTO DA
230 PONTE SAO JOAO
231 SMS/PSF - PARQUE CENTENARIO
232 SMS/PSF - SANTA GERTRUDES
233
234
235
236
237
238
239
240

SMS/PSF - SHANGAI
SMS/PSF - VILA ANA
SMS/PSF - VILA CRISTO
SMS/PSF - VILA ESPERANCA
SMS/PSF - VILA MARINGA
SMS/PSF - VILA MARLENE
SMS/UBS - AGAPEAMA
SMS/UBS - ANHANGABAU

AV ANTONIO FREDERICO
OZANAN

3003

PONTE SÃO JOÃO

RUA CONDE DE MONSANTO
CAMPOS SALLES,

480
271

VIANELO
CENTRO

PRACA DA ROTATORIA,

S/N

JARDIM BONFIGLIOLI

LEONARDO CAVALCANTI,
RUA FAUSTO LEÔNIDAS
BOCCHINO
ROD.GERALDO DIAS-NUCLEO
COL. CORRUPIRA
AV. COMANDANTE VIDELMO
MUNHOZ
AVENIDA ANTONIO
FREDERICO OZANAN

180

CENTRO

14

JARDIM PAULISTA

3133

ENGORDADOURO

345

ANHANGABAU

3246

PONTE SAO JOAO

AVENIDA 14 DE DEZEMBRO
BARÃO DE TEFÉ

1710
404

VILA MAFALDA
ANHANGABAÚ

88
744
8

CENTRO
CENTRO
CHACARA
S.FRANCISCO

AVENIDA DA LIBERDADE

S/N

JD BOTANICO

RUA BARAO DE TEFFE
AVENIDA CARLOS SALLES
BLOCK
RUA MARIA LUCIA DE
ALMEIDA,
AVENIDA PREF.JOSE DE
CASTRO MARCONDES,

458

ANHANGABAU

74

ANHANGABAU

100

RETIRO

510

HORTOLANDIA

SANTO ANTONIO
PLINIO DE ALMEIDA RAMOS,

191
190

LUCIANO MILANI,
MARIA DO CARMO PONTES
DE OLIVEIRA,
URBANO RUBBO COPELLI,
LUIZ CARPI,
ANALANDIA,
RUA CASIMIRO DE ABREU
R. Balbina Miguel Casoni
LUIZ CARPI,
HANS STADEN

75

PONTE SAO JOAO
PARQUE CENTENARIO
JARDIM STA
GERTRUDES

291
291
238
372
57
276 - 372
238
S/N

CIDADE JARDIM
JARDIM PAULISTA
AGAPEAMA
VILA ESPERANCA
VILA MARINGA
VILA MARLENE
AGAPEAMA
ANHANGABAU

RUA ANCHIETA
RUA PRUDENTE DE MORAES
ABRAHAO FARRAO
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241 SMS/UBS - CAXAMBU
242 SMS/UBS - CENTRAL
243
244
245
246

SMS/UBS - COLONIA
SMS/UBS - CORRUPIRA
SMS/UBS - ESPLANADA
SMS/UBS - FAZENDA GRANDE

247 SMS/UBS - IVOTURUCAIA
248 SMS/UBS - JARDIM DO LAGO
249 SMS/UBS - JARDIM GUANABARA
SMS/UBS - JARDIM SANTA
250 GERTRUDES
251 SMS/UBS - JARDIM SAO CAMILO
252
253
254
255
256

SMS/UBS - JARDIM TAMOIO
SMS/UBS - JARDIM TARUMA
SMS/UBS - JARDIM TULIPAS
SMS/UBS - JUNDIAI-MIRIM
SMS/UBS - MORADA DA VINHAS

257 SMS/UBS - NOVO HORIZONTE
258 SMS/UBS - PARQUE ELOY CHAVES
259 SMS/UBS - RETIRO
260 SMS/UBS - RETIRO
261 SMS/UBS - RIO ACIMA
262 SMS/UBS - RIO BRANCO
263
264
265
266

SMS/UBS - RUI BARBOSA
SMS/UBS - TRAVIU
SMS/UBS - VILA APARECIDA
SMS/UBS - VILA COMERCIAL

267
268
269
270

SMS/UBS - VILA HORTOLANDIA
SMS/UBS - VILA MARINGA
SMS/UBS - VILA MARINGA
SMS/UBS - VILA RAMI

JOAO TOMASI,
RUA HENRIQUE ANDRESS
RUA PROFA.BENEDITA
SIQUEIRA DE GODOY
JOAO AUGUSTO CRUZ,
JOAO OMAIR SIMIONATO,
RUA DANIEL DA SILVA,
PROF. VALDEREZ A.CASTRO
LOPES,
FILOMENA RICCI,
CACILDA BECKER
RUA ALICE GUIMARAES
PELEGRINI
PEDRO RAVANHANI
MANOEL DE ALMEIDA
CURADO,
RIO DE JANEIRO,
RUA ANA CONGANI BOCALÃO
RUA FULGENCIO DE GODOY
AV. MORADA DAS VINHAS

S/N
680

JARDIM MOLINARI
CENTRO

11
50
100
158

JD.ROMA (COLONIA)
JARDIM CORRUPIRA
JARDIM ESPLANADA
FAZENDA GRANDE

210
89

ESTANCIA ALPINA
JARDIM DO LAGO
JARDIM GUANABARA
JARDIM STA
GERTRUDES
JD. SAO CAMILO NOVO

JOSE RIBEIRO BARBOSA,
AVENIDA CARLOS VEIGA
FAUSTO SILVEIRA PIRES
RUA MARIA LÚCIA DE
ALMEIDA
AVENIDA GERALDO AZZONI,
RUA HELIO ANTONIO LUCENA
AVENIDA BENTO DO AMARAL
GURGEL,
DA IGREJA,
RUA JOAQUIM MURTINHO
APOLO DE ALMEIDA,
MONSENHOR EMILIO JOSE
SALIM,
CASIMIRO DE ABREU,
RUA CASIMIRO DE ABREU
CICA,
RUA MARECHAL DEODORO
DA FONSECA

20
180
340

271 SMS/UNIDADE MARECHAL
SMS/VIGILANCIA DE SAUDE DO
272 TRABALHADOR
ANCHIETA
273 SMS/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA BARÃO DE JUNDIAI
FRANCISCO PEREIRA
274 SMS/VIGILANCIA SANITARIA
COUTINHO
SMS/VIGILANCIA SANITARIA BARTOLOMEU BUENO DA
275 ALIMENTOS
SILVA
276 SMSP- SETOR DE ELETRICA
RUA NOVO HORIZONTE
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780
S/N
137
980
80
67
240

100
11
100

JARDIM TAMOIO
JARDIM TARUMA
JARDIM TULIPAS
JUNDIAI-MIRIM
JARDIM SAO VICENTE
PQ.ALMERINDA
CHAVES
PQUE.ELOY CHAVES
PARQUE BRASILIA
REC.QUART
CENTENÁRIO
RIO ACIMA
VILA RIO BRANCO

628
8
208
150

VILA NAMBI
TRAVIU
VILA APARECIDA
VILA COMERCIAL

110
57
57
1345

VILA HORTOLANDIA
VILA MARINGA
VILA ALATI
VILA RAMI

836

CENTRO

88
267

CENTRO
CENTRO

54

VILA MUNICIPAL

51
49

VILA MUNICIPAL
PONTE DE CAMPINAS
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SMSP/AMBULATORIO CENTRO DE
277 SERVICOS
SMSP/CENTRO DE SERVICOS
278 (DINO/ITAPARICA)
SMSP/CENTRO DE SERVICOS
279 (OSVALDO ARANHA)
SMSP/GERESOL-GER.RESIDUOS
280 SOLIDOS
281 SMSP/JARDIM BOTANICO
282 SMSP/JARDIM BOTANICO - PORT 4
283 SMSP/LIMPEZA PUBLICA - LIMPUB
SMSP/PARQUE BOTANICO ELOY
284 CHAVES
285 SMSP/PARQUE DE CORRUPIRA
286 SMSP/US.1 - CENTRO
287 SMSP/US.2 - LESTE
288 SMSP/US.3 - SUL
289 SMSP/US.4 - NORTE
290 SMSP/US.5 - OESTE
SMSP/VIVEIRO MUNICIPAL DE
291 MUDAS
SMSP/JARDIM BOTANICO - Jd. do
292 Lago
293 SMT/TERMINAL CECAP
294 SMT/TERMINAL CENTRAL
295 SMT/TERMINAL COLONIA
296 SMT/TERMINAL ELOY CHAVES
297 SMT/TERMINAL HORTOLANDIA
SMT/TERMINAL RODOVIARIO
298 INTERMUNICIPAL
299 SMT/TERMINAL VILA ARENS
300 SMT/TERMINAL VILA RAMI
CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA
301 SENHORA MONTE NEGRO
302 VELORIO MUNICIPAL
303 PINACOTECA
Centro De Convivência, Cultura,
304 Trabalho E Geração De Renda.
305 TORRE DE TRANSMISSAO DE UHF

RUA FREI ITAPARICA,

170

PONTE SAO JOAO

RUA DINO

843

PONTE SAO JOAO

RUA OSVALDO ARANHA

434

VILA LACERDA

AVENIDA YAMASHITA YUKIO,
AVENIDA ANTONIO
FREDERICO OZANAN
AV. NAVARRO DE ANDRADE
RANGEL PESTANA
AV. BENEDICTO CASTILHO DE
ANDRADE
AVENIDA NICOLA ACCIERI
AVENIDA ITATIBA,
AVENIDA ARQUIMEDES
EDUARDO CARLOS PEREIRA,
AVENIDA YAMASHITA YUKIO,
AV. ARQUIMEDES
RUA ERNESTO GONCALVES
ROSA JUNIOR

1268

DISTRITO INDUSTRIAL

S/N
120
1162

PONTE CAMPINAS
JARDIM BOTANICO
CENTRO

1000
1900
440
1345
90
268
1395

ELOY CHAVES
JD.CORRUPIRA
VILA LIBERDADE
JARDIM GUANABARA
JARDIM DO LAGO
DISTRITO INDUSTRIAL
JD. GUANABARA

150

JD. FLORESTAL

RUA BRENO ACIOLI,
RODOVIA VEREADOR
GERALDO DIAS,
RUA BARONEZA DO JAPI
AVENIDA DOS IMIGRANTES
ITALIANOS,
AVENIDA LUIS JOSE SERENO,
RODOVIA VEREADOR
GERALDO DIAS,

S/N

Jardim do Lago

2901
S/N

PARQUE CECAP
CENTRO

2400
201

COLONIA
ELOY CHAVES

1001

VILA HORTOLANDIA

4000

JD.ANHANGUERA

333
290

VILA ARENS
VILA RAMI

Av. Dr. Nelson Vilaça
Av. Prof. Luiz Rosa
RUA BARÃO DE JUNDIAÍ

S/N
S/N
S/N

R. Benedito Sérgio de Oliveira
FRANCISCO XAVIER DA SILVA

220
582

Jardim do Lago
CENTRO
CENTRO
PARQUE
CONTINENTAL
PORTAL DA COLINA

AVENIDA 9 DE JULHO
AVENIDA UNIAO DOS
FERROVIARIOS,
RUA SAO FRANCISCO SALES,
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Pontos possíveis de atendimentos teremos também câmeras de monitoramento e
vigilância, semáforos entre outros, estes que serão relacionados e apresentados pela contratante
antes da execução de cada projeto por POP de atendimento.

7. DOS ITENS DE FORNECIMENTO

7.1. GRUPO 01 – DOS ATIVOS GPON
A aquisição de novos ativos objetiva expandir a capacidade da rede óptica aos clientes da
CIJUN. Para tanto, serão adquiridos equipamentos para ativação dos novos pontos de acesso,
que deverão ser compatíveis com a solução atual, isto é, deverão funcionar plenamente com os
controladores WLAN atuais e com a solução de monitoramento e gerência;
Em decorrência disso, houve a definição pela CIJUN pela aquisição de ativos GPON da
marca FURUKAWA pelos seguintes motivos:
a) A CIJUN já possui 08 (oito) controladoras ópticas que só aceitariam operar com os
ativos da mesma marca, não sendo possível integrar os de outros fabricantes;
b) A CIJUN já investiu em treinamentos para a capacitação da equipe técnica nesta
tecnologia;
c) Já terem sido criadas políticas de segurança, definições de WLAN e seus limites de
consumo;
d) Equipamentos já estarem instalados, configurados e ativados a toda infraestrutura
óptica, e já estar integrada aos domínios CIJUN e JUNDIAÍ.
Sendo assim, não seria possível a entrada de uma nova marca, pois geraria novos custos
em treinamentos na nova solução, dias de trabalho para alterar a rede existente, definições de
políticas, integrações com os Domínios e Homologação, devendo os ATIVOS serem fornecidos
conforme descritos no item 7.1.2 deste Termo.
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7.1.1 PLANILHA DE ATIVOS

GRUPO 1 - Ativos GPON
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA

ESTIMADA
1

OLT LIGHTDRIVE GPON LD2504

1

Unidade

2

OLT LIGHTDRIVE GPON LD2504S

2

Unidade

3

SFP GE LX20 1310nm (20km)

4

Unidade

4

SFP GE LX10 1310nm (10Km)

8

Unidade

5

SFP GE LX40 1310nm (40km)

4

Unidade

6

SFP GPON OLT Classe B+

16

Unidade

7

XFP 10GE LR 1310nm (10Km)

4

Unidade

8

XFP 10GE ER 1550nm (40Km)

2

Unidade

9

MODEM OPTICO GPON LD580

5

Unidade

10

MODEM ÓPTICO ONT GPON LD111-21R

5

Unidade

11

MODEM ÓPTICO GPON ONT100

5

Unidade

12

MODEM ÓPTICO GPON ONT 1102W

350

Unidade

6

Unidade

FONTE DE ALIMENTACAO AC/DC PARA OLT
13

LIGHTDRIVE (OLTFNT)

7.1.2 DESCRITIVO TÉCNICO DOS ATIVOS (ITENS 1 A 13)
a) ITEM 1 - CONTROLADORA GPON - OLT LIGHTDRIVE GPON LD2504
a.1) Descrição
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Plataforma com Funcionalidades Layer 2 e Layer 3
●

xSTP Support

●

EAPS

● LACP
● TCP/IP
● ICMP
● Static Routing
● ACLs
a.2) Interfaces
● Porta Console RS-232 - Conector RJ-45
● Gerência LAN - Conector RJ-45
● Interface de Alarme - Conector RJ-45
a.3) Interfaces de Rede:
● LD2504
● 6 (seis) Interfaces ópticas 1 Gbps (Slot SFP)
● 2 (dois) Combo Port elétricos 10/100/1000 Mbps
● 4 (quatro) Interfaces ópticas 10 Gbps (Slot XFP)
●

Interfaces GPON:

● 8 (oito) interfaces GPON (Slot SFP)
● Até 64 Usuários por porta PON
a.4) GPON
● Downstream: 2,5 Gbps
● Upstream: 1,25 Gbps
● Downstream: 1490 nm
● Upstream: 1310 nm
● Suporte DBA e CBA
● Controle de FEC
● ITU-T G.983.2
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● Capacidade de até 64 usuários por porta GPON
a.5) Ethernet
● OLT 2504
● 6x 1 GETH
● 4x 10 GETH
a.6) Layer 2
● IEEE 802.3ac – VLAN Tagging
● IEEE 802.1S – Multiple Spanning Tree
● IEEE 802.1W – Rapid Spanning Tree
● IEEE 802.1D – Spanning Tree
● IEEE 802.1Q – Virtual LANs with Port Based VLANs
● Até 4096 VLANs
● Completa operação com VLAN: push, pop e translate
● IEEE 802.1v – Protocol based VLANs
● IEEE 802.1p – Prioritization of Traffic at the Data-Link Level
● IEEE 802.3x – Flow Control
● Q-in-Q support
● Port Mirroring. Switched Port Analyzer (SPAN)
● Port Mirroring. Remote switched Port Analyzer (RSPAN)
● Storm Control
● Broadcast Storm filtering
● Marcação de tráfego: VLAN, IP, DSCP, CoS, Ethernet, etc
● Multicast Storm filtering
● IP Address Filtering
● DLF (Destination Lookup Failure) Storm Protection
● Rate Limiting (In/Out)
● MAC Static Filter
● MAC Address anti-spoofing
● IP Address anti-spoofing
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● Ethernet Access List
● IP Access List
● BPDU’s Filtering
● Mac freezing
● Proteção contra MAC Flooding
● Jumbo Frames support up to 16.374 bytes
● Radius/Tacacs+
● Access Control List L2 (ACLs Support)
● 8/16 k MAC Table
● EAPS (v1.0)
● Verificação de potência ONU remotamente via OLT
● Aging time
a.7) Layer 3
● RFC 1058 - RIP v1
● RFC 2453 - RIP v2
● RFC 2328 - OSPF v2
● RFC 791 - Ipv4
● DHCP e DHCP option 82/60
● IP estático
a.8) Qos
● Até 8 CoS por porta
● 802.1P VLAN
● IPv4 TOS priority
● Taxa de Entrada e Saída com shaping
● Alocação dinâmica de banda
● Filtering (L3/L4 Access Lists)
● IP Classification
● RFC 2474 - DiffServ Definition
● RFC 2475 - DiffServ Architecture
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● RFC 2597 - Assured Forwarding PHB;
● RFC 3246 - An Expedited Forwarding PHB
● L3 ‘‘ACLs’’ Access Control List
● RFC 3260 - New Terminology and Clarifications for DiffServ
a.9) Multicast
● IPTV
● Multicast: 4000 canais e 1000 grupos
● IGMP v2/v3/Proxy/Snooping
● Quick Leave
● Alarme de falha
a.10) Gerência
● Telnet
● SSH v2
● FTP
● SNMP
● SP + WRR
a.11) Características Construtivas
● Dimensões: 482,6 mm (19") x 236 mm x 88,1 mm (2 U's) (L x C x A)
a.12) Fonte de Alimentação
● Full Range 36~60 VDC/90~250 VAC ("Hot Swap")
● Operar em 1+0 e 1+1
● Consumo Máximo: 100 W
a.13) Condições Ambientais
● Temperatura de Operação: 0 ºC até 50 ºC
● Temperatura de Armazenamento: -5 ºC até 50 ºC
● Temperatura de Transporte: -40 ºC até 70 ºC
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● Umidade Relativa: Até 95%, sem condensação
a.14) Certificações
Compatível com as normas:
● ITU-T G.984.1
● ITU-T G.984.2
● ITU-T G.984.3
● ITU-T G.984.4
b) ITEM 2 - OLT LIGHTDRIVE GPON LD2504S
b.1) Descrição
Plataforma com Funcionalidades Layer 2 e Layer 3
● xSTP Support
● EAPS
● LACP
● TCP/IP
● ICMP
● Static Routing
● ACLs
b.2) Interfaces
● Porta Console RS-232 - Conector RJ-45
● Gerência LAN - Conector RJ-45
● Interface de Alarme - Conector RJ-45
b.3) Interfaces de Rede
● LD2504S
● 6 (seis) Interfaces ópticas 1 Gbps (Slot SFP)
● 2 (dois) Combo Port elétricos 10/100/1000 Mbps
● 4 (quatro) Interfaces ópticas 10 Gbps (Slot XFP)
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● 4 (quatro) Interfaces TDM STM-1 (Slot SFP)
● Interfaces GPON:
● 8 (oito) interfaces GPON (Slot SFP)
● Até 64 Usuários por porta PON
b.4) GPON
● Downstream: 2,5 Gbps
● Upstream: 1,25 Gbps
● Downstream: 1490 nm
● Upstream: 1310 nm
● Suporte DBA e CBA
● Controle de FEC
● ITU-T G.983.2
● Capacidade de até 64 usuários por porta GPON
b.5) Ethernet
● OLT 2504S
● 6x 1 GETH
● 4x 10 GETH
● 4x STM-1 (SFP Slot)
b.6) Layer 2
● IEEE 802.3ac – VLAN Tagging
● IEEE 802.1S – Multiple Spanning Tree
● IEEE 802.1W – Rapid Spanning Tree
● IEEE 802.1D – Spanning Tree
● IEEE 802.1Q – Virtual LANs with Port Based VLANs
● Até 4096 VLANs
● Completa operação com VLAN: push, pop e translate
● IEEE 802.1v – Protocol based VLANs
● IEEE 802.1p – Prioritization of Traffic at the Data-Link Level
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● IEEE 802.3x – Flow Control
● Q-in-Q support
● Port Mirroring. Switched Port Analyzer (SPAN)
● Port Mirroring. Remote switched Port Analyzer (RSPAN)
● Storm Control
● Broadcast Storm filtering
● Marcação de tráfego: VLAN, IP, DSCP, CoS, Ethernet, etc
● Multicast Storm filtering
● IP Address Filtering
● DLF (Destination Lookup Failure) Storm Protection
● Rate Limiting (In/Out)
● MAC Static Filter
● MAC Address anti-spoofing
● IP Address anti-spoofing
● Ethernet Access List
● IP Access List
● BPDU’s Filtering
● Mac freezing
● Proteção contra MAC Flooding
● Jumbo Frames support up to 16.374 bytes
● Radius/Tacacs+
● Access Control List L2 (ACLs Support)
● 8/16 k MAC Table
● EAPS (v1.0)
● Verificação de potência ONU remotamente via OLT
● Aging time
b.7) Layer 3
● RFC 1058 - RIP v1
● RFC 2453 - RIP v2
● RFC 2328 - OSPF v2
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● RFC 791 - Ipv4
● DHCP e DHCP option 82/60
● IP estático
b.8) Qos
● Até 8 CoS por porta
● 802.1P VLAN
● IPv4 TOS priority
● Taxa de Entrada e Saída com shaping
● Alocação dinâmica de banda
● Filtering (L3/L4 Access Lists)
● IP Classification
● RFC 2474 - DiffServ Definition
● RFC 2475 - DiffServ Architecture
● RFC 2597 - Assured Forwarding PHB;
● RFC 3246 - An Expedited Forwarding PHB
● L3 ‘‘ACLs’’ Access Control List
● RFC 3260 - New Terminology and Clarifications for DiffServ
b.9) Multicast
● IPTV
● Multicast: 4000 canais e 1000 grupos
● IGMP v2/v3/Proxy/Snooping
● Quick Leave
● Alarme de falha
b.10) Gerência
● Telnet
● SSH v2
● FTP
● SNMP
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● SP + WRR
b.11) Características Construtivas
● Dimensões: 482,6 mm (19") x 236 mm x 88,1 mm (2 U's) (L x C x A)
b.12) Fonte de Alimentação
● Full Range 36~60 VDC/90~250 VAC ("Hot Swap")
● Operar em 1+0 e 1+1
● Consumo Máximo: 100 W
b.13) Condições Ambientais
● Temperatura de Operação: 0 ºC até 50 ºC
● Temperatura de Armazenamento: -5 ºC até 50 ºC
● Temperatura de Transporte: -40 ºC até 70 ºC
● Umidade Relativa: Até 95%, sem condensação
b.14) Certificações
Compatível com as normas:
● ITU-T G.984.1
● ITU-T G.984.2
● ITU-T G.984.3
● ITU-T G.984.4
c) ITEM 3 - SFP GE LX20 1310nm (20km)
c.1) Transmissão
● ●

Tipo de Transmissão: 1310nm F-P

● Velocidade de sinalização +/- 100 ppm (Mbps) 1250
● Potência média de emissão (9/125µm SMF) (dBm) -9.5 ; -3
● Jitter pico à pico (UI) 0.20
● Tempo de subida e descida óptica (ps) 260
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● Comprimento de onda óptico central (nm) 1270; 1310; 1355
● Linha espectral (nm) 4
● Razão de extinção (dB) 9.0
c.2) Recepção
● Tipo de recepção PIN/TIA
● Comprimento de onda (nm) 1260; 1620
● Sensibilidade de recepção (dBm) -21
● Sobrecarga óptica de recepção (dBm) -3
● Reflexão do receptor (dBm) -12
d) ITEM 4 - SFP GE LX10 1310nm (10Km)
d.1) Transmissão
● Tipo de Transmissão: 1310nm F-P
● Velocidade de sinalização +/- 100 ppm (Mbps) 1250
● Potência média de emissão (9/125µm SMF) (dBm) -9.5 ; -3
● Jitter pico à pico (UI) 0.20
● Tempo de subida e descida óptica (ps) 260
● Comprimento de onda óptico central (nm) 1270; 1310; 1355
● Linha espectral (nm) 4
● Razão de extinção (dB) 9.0
d.2) Recepção
● Tipo de recepção PIN/TIA
● Comprimento de onda (nm) 1260; 1620
● Sensibilidade de recepção (dBm) -21
● Sobrecarga óptica de recepção (dBm) -3
● Reflexão do receptor (dBm -12
e) ITEM 5 - SFP GE LX40 1310nm (40km)
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e.1) Transmissão
● Tipo de Transmissão 1310nm DFB
● Velocidade de sinalização +/- 100 ppm (Mbps) 1250
● Potência média de emissão (9/125µm SMF) (dBm)-2 +3
● Jitter pico à pico (UI) 0.20
● Tempo de subida e descida óptica (ps) 260
● Comprimento de onda óptico central (nm) 1280; 1310; 1355
● Linha espectral @ -20dB(nm) <1
● Razão de extinção (dB) 9.0
e.2) Recepção
● Tipo de recepção PIN/TIA
● Comprimento de onda (nm) 1270; 1620
● Sensibilidade de recepção (dBm) -24
● Sobrecarga óptica de recepção (dBm) -3
● Reflexão do receptor (dBm -12
f) ITEM 6 - SFP GPON OLT Classe B+
f.1)Transmissão
● Tipo de transmissão 1490nm DFB CW mode
● Velocidade de sinalização +/- 100 ppm (Mbps) 2488
● Potência média de emissão (9/125µm SMF) (dBm) +1.5 +5
● Saída óptica com Tx OFF (dBm) -45
● Tempo de subida e descida óptica (ps) 150 180
● Comprimento de onda óptico central (nm) 1480; 1490; 1500
● Linha espectral @ -20 dB (nm) 1
● Modo de supressão lateral (dB/Hz) 30
● Razão de extinção (dB) 8.2
f.2) Recepção
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● Tipo de recepção 1310nm PIN/TIA Burst Mode
● Comprimento de onda (nm) 1260; 1310; 1360
● Sensibilidade de recepção (dBm) -28
● Sobrecarga óptica de recepção (dBm) -8
● Potência óptica máxima de inserção (dBm) 2
g) ITEM 7 - XFP 10GE LR 1310nm (10Km)
g.1) Transmissão
● Tipo de transmissão 1310nm DFB Laser
● Velocidade de sinalização +/- 100 ppm (Gbps) 10.3
● Potência média de emissão (9/125µm SMF) (dBm) -6; 1
● Comprimento de onda óptico central (nm) 1290; 1310
● Linha espectral @ -20 dB (nm) 1
● Modo de supressão lateral (dB/Hz) 30
● Razão de extinção (dB) 6.0
g.2) Recepção
● Tipo de recepção PIN/TIA
● Comprimento de onda (nm) 1270; 1600
● Sensibilidade de recepção (dBm) 14
● Sobrecarga óptica de recepção (dBm) 0.5
● Reflexão do Receptor (dBm) 12
h) ITEM 8 - XFP 10GE ER 1550nm (40Km)
h.1) Transmissão
● Tipo de transmissão 1550nm EML
● Velocidade de sinalização +/- 100 ppm (Gbps) 10.3
● Potência média de emissão (9/125µm SMF) (dBm) -1; 2
● Comprimento de onda óptico central (nm) 1530 1550 1565
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h.2) Recepção
● Tipo de recepção 1270~1600 PIN/TIA Receiver
● Comprimento de onda (nm) 1270 - 1600
● Sensibilidade de recepção (dBm) -16
● Sobrecarga óptica de recepção (dBm) -1
● Reflexão do Receptor (dBm) -27
i) ITEM 9 - MODEM ÓPTICO GPON LD580
i.1) Interfaces
● 1 interface óptica GPON SC-APC;
● 2 interfaces metálicas RJ-45 10/100/1000Base-T (GbE);
i.2) GPON
● Conector SC-APC;
● Potência de Transmissão: 0.5dBm até +4dBm
● Sensibilidade de recebimento: -28 dBm
● Suporte FEC para upstream e downstream;
● Suporte a downstream com 128-bit AES encryption key;
● Suporte a até 40 T-CONTs;
● Suporte a até 256 GEM ports;
● Suporte DBA Status Reporting;
● Auto-discovery (Serial Number);
● ITU-T G.984.1
● ITU-T G.984.2
● ITU-T G.984.3
● ITU-T G.984.4
● ITU-T G.984.7
● ITU-T G.984.8
i.3) Ethernet
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● Conector RJ-45
● 2 x 10/100/1000 Base-T
● Suporte ao padrão 802.3u e 802.3ab
● Suporte a auto-MDI/MDIX
● MTU máximo 2.000 Bytes
● Auto-negotiation
● Flow Control
i.4) Layer 2
● IEEE 802.3ac - VLAN Tagging
● IEEE 802.1Q - Virtual LANs
● IGMP v1 / v2 / v3
● VLAN tagging/untagging
● VLAN trunking
● VLAN Stacking (QinQ)
● VLAN Switching
● VLAN Translate
● ACL’s
● 802.3n Flow Control
● Automático MAC Learning and Aging
● Suporte para até 1.024 MAC address
● MAC limiting
● Broadcast Storm Control
● Multicast Storm Control
i.5) Layer 3
● Suporte a roteamento estático
● Suporte a protocolo de roteamento RIPvIP Forward
● ACL’s
● DHCP Server e DHCP Relay
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i.6) Qos
● Suporte ao modo Bridging/switching: IEEE 802.1D/802.1Q
● Gerenciamento de tráfego (priority queuing e traffic shaping)
● Classificação e marcação de tráfego
● QoS com suporte para IEEE 802.1p + DSCP
● QoS/CoS com suporte a IPv4 e IPv6
● Upstream:
● CoS Mapping
● LAN-port baseado em rate limiting
● Flow baseado em rate limiting
● Downstream:
● Tci-to-priority mapping
● Priority Controlled Scheduling
● Rate Controlled Scheduling
● Priority and Rate Controlled Scheduling
● WRR Scheduling
● Hybrid Scheduling: SP + WRR
i.7) Gerência e Provisionamento
● Suporte a gerenciamento via protocolo OMCI de acordo com o padrão G984.4;
● Acesso remoto (OLT) via conexão Telnet e SSH v2;
● SNMP v1 / v2 / v3;
● Integrado ao software de gerência CONSCIUS através das funcionalidades:
● Falhas
● Configuração
● Ativação de serviço (aprovisionamento)
● Acesso gráfico ao equipamento (bayface)
● Troubleshooting (monitoração do link)
● Backup/restore de configuração (através da OLT)
● Relatórios de inventário (lógico/físico)
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i.8) Características Construtivas
● Temperatura de operação: 0 a 50°C;
● Umidade relativa de operação: 0 a 95% (sem condensação);
● Alimentação DC 12V/2A com adaptador AC/DC;
● Dimensões (LxAxC): 120 x 32 x 120 mm;
● Peso: 170 gramas
● LEDs indicativos de status;
i.9) Alimentação
● Entrada 110 - 220 VAC (60 Hz)
● Saída 12 VDC (1,0 A - 1,50 A), 6 W máximo
j) ITEM 10 - MODEM ÓPTICO ONT GPON LD111-21R
j.1) Descrição - ONT GPON LD111-21R, SC/UPC, 1 PT FAST ETH, 1 PT GIGABIT ETH, 1 PT
FXS:
A ONT (Optical Network Terminal) é um equipamento utilizado em redes FTTx (Fiber To The
X) para acesso dos clientes. A ONT LD111-21R deve operar conforme o padrão GPON (ITU-T
G.984), com velocidade de até 2,5Gbps downstream e 1,25Gbps upstream.
O equipamento deve possuir uma interface óptica SC-APC para conexão à rede PON, duas
interfaces metálicas Ethernet RJ-45 para conexão à rede de dados do assinante e uma interface
metálica FXS RJ-11 para conexão ao serviço de telefonia (VoIP).
j.2) Interfaces

Interface

Quantidade

Tipo

PON

1

1 Interface óptica SC-APC monomodo

Ethernet

2

1 interface RJ-45 Fast Ethernet 100Base-Tx
1 interface RJ-45 Gigabit Ethernet 1000Base-T
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POTs

1

1 interface RJ-11 FXS (VOIP)

j.3) GPON
● De acordo com o padrão GPON ITU-T G.984
● Velocidade de transmissão:
■ Downstream: 2.5 Gbps
■ Upstream: 1.25 Gbps
● Comprimento de onda de transmissão: 1310 nm;
● Nível de potência de transmissão:
■ Mínima: 1.5 dBm
■ Máxima: 5.0 dBm
● Comprimento de onda de recepção: 1490 nm;
■ Sensibilidade: -29 dBm
■ Saturação: -8 dBm
j.6) Características POTS para telefonia analógica
● 5-REN;
● Balanced Ring, 55V RMS;
● SIP, RTP, RTCP (RFC 3550,3551);
● Múltiplos Codecs: G.711u, G.711a, G.729, G.723.1;
● Cancelamento de eco;
● Envio de DTMF in-band ou out-band;
● Modo T.38 FAX ou pass-through;
● Plano de discagem configurável;
● Configuração de cliente DHCP ou IP estático;
j.7) Layer 2
● Suporta 64 endereços MAC por porta Ethernet;
● Suporta 802.1Q (VLANs)
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● Suporta pacotes VLAN tagged, untagged e QinQ;
● Proteção contra broadcast storm;
● 1,25 Mb de buffer;
● Velocidade de pacotes:
■ 10Base: 14880 pps;
■ 100Base: 148800 pps;
■ 1000Base: 1413600 pps.
j.8) Layer 3
● Cliente PPPoE: um cliente por ONT:
●

Início de sessão automático;
■ Keep Alive automático;
■ Servidor DHCP;
■ Servidor DNS (DNS relay, DNS transparent);

● NAT e NAPT: sessão de 16K (8K upstream, 8k downstream);
● Port forwarding;
● Firewall stateful integrado com ACL.
j.9) Qos
● Suporta 802.1p (QoS);
● Possibilitar configuração de largura de banda garantida (fixa) e tolerante (mínima e
máxima).
j.10) Multicast
● Suporta IGMP Snooping;
j.11) Gerência
● Permite atualização remota de firmware a partir da OLT;
● Função de auto descoberta na rede PON;
● Habilita/desabilita portas a partir da OLT;
● Habilita/desabilita serviços (LLIDs) a partir da OLT;
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● Autorização ou bloqueio do equipo a partir da OLT;
● Possibilita configuração das portas Ethernet:
■ Modo auto negociação ou forçado;
■ Controle de fluxo habilitado ou desabilitado;
● Permite gerência remota via SNMP;
● Suporta gerenciamento via TR-069 e interface WEB
● Gerência e Provisionamento
● Apresenta monitoramento do status das portas;
● Apresenta monitoramento do status do link de fibra;
● Possui LEDs indicadores de status de funcionamento e das portas;
● Possui contadores para octetos transferidos, frames totais transferidos, frames
unicast transferidos, frames broadcast transferidos, frames multicast transferidos,
erros CRC-32, frames subdimensionados, frames superdimensionados, colisões,
frames perdidos (overflow) e frames parados.
● Possui alarme de power-off (dying gasp);
j.12) Características Construtivas
● Corpo em material plástico;
● Alimentação DC 12V, com adaptador AC/DC full-range (entrada: 100-240VAC,
50/60Hz, saída: 12VDC/1A) incluso;
● Temperatura de operação: 0 ~ +45 ºC
● Umidade de operação: 10 ~ 90 % (Sem condensação)
● Consumo máximo: 6W;
● Dimensões (LAP): 153 x 35 x 107mm;
k) ITEM 11 - MODEM ÓPTICO GPON ONT 100
k.1) Descrição
Modelo de versão compacta dispositivo GPON com característica SINGLE PORT ONT
(Uma porta PON mais uma porta Ethernet WAN RJ-45) com Tecnologia FTTH, interoperável para
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o funcionamento do serviço Fibra Banda Larga incluindo Acesso à internet banda larga (Serviço de
banda, suporte 802.1p), IPTV serviço de televisão e serviço de voz sobre IP.
ONT deve funcionar de forma transparente em camada 2, implementar funcionalidade a
camada 3, suportar e encapsular os dados do usuário em uma VLAN interna à Internet, atribuindo
a prioridade correspondente a ele, implementa diferente QoS em diferentes prioridades e
diferentes larguras de banda de VLAN garantidos, dispositivo gerenciável, totalmente provisionado
com OMCI de acordo com G.984.4.
k.2) Características Gerais
● Entrada de Alimentação: 110 ~ 240 VAC Adaptador (12 V);
● Consumo de Energia: 3 ~ 5 W;
● Temperatura de Operação: -5 ~ 45 oC;
● Umidade de Operação: 5% ~ 95%, sem condensação;
● Temperatura de Armazenamento: -20 oC a 60 oC;
● Umidade de Armazenamento: 5% a 95%, sem condensação
k.3) Interfaces
● 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45);
● Auto-Negociação;
● Auto-Sensing;
● Automática MDI / MDIX;
● Fluxo de Controle (Flow Control);
● UNI porta pode ser ativado ou desativado.
k.4) GPON
● Velocidade de transmissão:
■ 2.5 Gbps downstream
■ 1.25 Gbps upstream
● Sensibilidade de -28 dB, compatível com ITU-T G.984.3;
● Camada física é compatível com a ITU-T G.984.2;
● GPON OMCI é compatível com ITU-T G.984.4;
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● Suporta FEC;
● Suporta 128 bit de downstream AES com chave de comutação;
● Senha configurável;
● Suporta a ativação com mecanismo de registro de identificação quando recém
instalado.
● Suporta até 8 T-CONTs:
■ 1 para OMCI;
■ 7 para Ethernet;
● ONT suporta até 64 portas GEM:
■ 1 para OMCI;
■ 1 para Multicast;
■ 1 para Broadcast;
■ 61 para Ethernet.
● ONT suporte DBA (relatórios modo 0);
● Dying Gasp suportado tanto em PLOAM e OMCI.
k.5) Ethernet
● Suporta IEEE 802.1 ONT D MAC Bridging;
● ONT Suporta MAC Learning e Aging;
■ ONT suporta 802.1D MAC Learning e Aging;
■ MAC limitar por porta UNI, até 128 MACs suportados por porta.
● MTU 2000 bytes;
● Classificação de upstream por:
■ Porta Ethernet UNI;
■ Ethernet Ether Type;
■ 802.1Q VLAN ID;
■ 802.1D campo de prioridade usuário do 802.1Q cabeçalho.
● Classificação D/S por GEM Port;
● Packet Filtering;
● Manipulação de quadros upstream sem tag:
■ Podem ser descartados incondicionalmente;
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■ Pode ser marcado com uma VLAN-ID, VLAN-PRI pode ser fixa ou
derivado de campo DSCP IP.
● Manipulação de quadros upstream marcadas individualmente:
■ Quadros de prioridade com a tag suportados;
■ Pode ser descartado incondicionalmente;
■ 12 VLANs suportadas;
■ Podem ser encaminhados de forma transparente;
■ VLAN-PRI pode ser modificado para um valor fixo ou derivados de
campo DSCP IP;
■ VLAN-ID pode ser substituído para outra VLAN-ID;
■ Pode ser acrescentada uma VLAN-ID externo, o externo VLAN-PRI
pode ser fixa ou cópia de VLAN-PRI interior;
● Tratamento de quadros upstream com double-tag;
● Suporta até 1 k grupo de multcast;
● Suporta IGMP v2/v3 Snooping:
■ Desativar/Ativar IGMP snooping baseado em VLAN + porta UNI;
■ Suporta IGMP fast leave;
■ Suporta IGMP join within 20 ms.
● Suporta Proxy IGMP;
● Rate Limiting:
■ Upstream e downstream Broadcast Rate Limiting;
■ Upstream e downstream Quadro IGMP Rate Limiting;
■ Upstream Rate Limiting na porta GEM na granularidade de 64 kbps;
■ Downstream Policing na porta GEM na granularidade de 1 Mbps;
■ Downstream Rate Limiting na porta UNI na granularidade de 1 Mbps.
● Upstream QoS:
■ 8 filas de prioridade por T-CONT;
■ Scheduling por rate limiting, 32 controladores de taxa por T-CONT;
■ Scheduling WRR, 32 controladores de taxa por T-CONT.
k.6) Gerência
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● Deve ser totalmente provisionado com OMCI de acordo com G.984.4;
● Deve suportar configuração XML opcional (normalmente para VOIP);
● Deve fornecer CLI (acesso pela UART ou TELNET) para configuração de vídeo,
alarmes e relatórios de status, operações de diagnósticos e relatórios. Função CLI
precisa de
● realizar autenticação e bloqueio do usuário;
● Fornecer arquivo LOG upload;
● Suportar restauração da configuração de fábrica.
l) ITEM 12 - MODEM ÓPTICO GPON ONT 1102W
l.1) Descrição
A ONT LD1102W para aplicações de gateway em soluções FTTX. Prover aos usuários a
capacidade de acesso à internet e acesso a serviços de voz de alta qualidade.
l.2) Interfaces
INTERFACE

QTDE.

TIPO

GPON

1

Conector SC-APC monomodo

Ethernet

4

GE 10/100/1000 Base-T conector RJ-45

FXS/POTs

2

RJ-11 FXS (VOIP)

USB

2

USB 2.0 tipo A, com 480 Mbps de velocidade

l.3) Características Gerais
● Dimensões aproximadas (C x L x A): 244 x 161 x 41mm;
● Peso aproximado: 500g;
● Fonte de alimentação externa, entrada AC 90~250 VAC, saída 12 VDC, corrente
máxima 1.5A;
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● Consumo de potência elétrica: <18W Potência de Tx: 20dBm (100mW) Ganho da
Antena: 2dBi
● Condições de de Operação:
■ Temperatura de Operação: 0 até 50 ºC;
■ Temperatura de Armazenamento: -5 até 50 ºC;
■ Temperatura de Transporte: -40 até 70 ºC;
■ Umidade Relativa: Até 95%, sem condensação.
l.4) GPON
● Suporte completo a ITU-T G.984;
● Suporte FEC;
● Suporte a até 32 T-CONTs;
● Suporte a até 256 GEM ports;
● Suporte flexível ao mapeamento entre TCONT e GEM port;
● GPON Tx:
■ Transmissão upstream 1.25 Gbps;
■ Comprimento de onda: 1310nm; Baseado em T-CONTs;
■ Potência de transmissão: 0.5 até +5 dBm;
● GPON Rx:
■ Transmissão downstream 2.48 Gbps;
■ Comprimento de onda: 1490nm;
■ Baseado em GEM Ports;
■ Sensibilidade: -28 dBm;
l.5) Ethernet
● Suporte ao padrão 802.3, 802.3u e 802.3ab;
● Suporte ao padrão 802.3az, Green Ethernet;
● Suporte a auto-MDI/MDIX;
● Auto-negotiation; Flow Control;
l.6) Características POTS para telefonia analógica
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● Suporte a SIP, H.248, MGCP, SDP e protocolo RTP;
● Suporte a G.711, G.723, G.726, G.729 (A/B);
● Suporte a Call ID/Call waiting/Call forwarding/Call Transfer/Call Toggle/3-way calling;
● Suporte T.38 FAX;
● Suporte ao cancelamento de eco, compatível com G.165, G.168;
l.7) Layer 2
● Suporte a 2000 byte MTU de IEEE 802.3as;
● Suporte a 802.1p, 802.1d, 802.1q; VLAN tagging/untagging;
● VLAN double tagging, IEEE 802.1ad;
● VLAN Switching;
● VLAN Translate;
●

Aprendizado automático de MAC;

● 1.024 endereços MAC;
● 8 serviços com grupos de 12 VLANs por serviço.
l.8) Layer 3
● RFC 2663, 3022, 3027, 3489
● Suporte a IPV4 e IPV6 dual stack
● Suporte a DHCP server/client e static IP address
● Suporte a NAT, NAPT, multi-NAT e transparente NAT
● Suporte DNS server, DNS relay, dynamic DNS
● Suporte IGMP v2, v3, IGMP snooping
● Suporte a broadcast storm suppression
● Suporte a PPP associado com as normas IETF RFCs 1332, 1334, 1661, 1887 e
1994
● Suporte a PPP over Ethernet Suporte a PPP pass through
l.9) Qos
● Suporte a classificação de pacotes baseados em protocolos DSCP e IP
● Suporte a classificação de pacotes baseados em 5 classification combination
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● Suporte a algoritmos de escalonamento SP, WRR, SP+WRR
l,10) Comunicação Wireless
● Antena com 2 dBi de ganho;
● Suporte ao padrão 802.11n, 2.4 GHz, 20/40 MHz bandwidth;
● Suporte ao padrão 802.11b/g;
● Suporte a autenticação tipo WPA e WPA2;
● Suporte a WPS;
● Máximo de 4 SSID;
l.11)Gerência e Provisionamento
● Suporte a gerenciamento via protocolo OMCI de acordo com o padrão G.984.4
● Acesso local via conexão Telnet e SSH.
● Acesso remoto(OLT) via conexão Telnet e SSH.
● Suporte total ao software de gerenciamento CONSCIUS.
● Atualização via interface WEB, TFTP e CONSCIUS.
l.12) Segurança
● Suporte a Access Control List
● Suporte a filtragem por IP, MAC, port e URL
● Suporte a dados firewall L4
● Suporte a DMZ
l.13) Itens Inclusos
● Fonte de alimentação externa, entrada AC 90~250 VAC, saída 12 VDC, corrente
máxima 1.5A;
● Manual do produto em Português
l.14) Compatibilidade
● Compatível com Concentrador Óptico Standalone GPON, modelos:
■ FK-OLT-G4S - Código 35510190
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■ FK-OLT-G8S - Código 35510249
■ OLT LIGHTDRIVE GPON LD2502F - Código 35510288
● Chassis:
■ OLT GPON FK-OLT-G2500 - Código 35510205
l.15) Certificações
● Suporte às seguintes normas:
■

ITU-T G.984 x (G.984.5 support)

■ SFF-8472
■ FCC 47 CFR Part 15, Class B
■ FDA 21 CFR 1040.10 & 1040.11, Class I
■ IEEE 802.3 Ethernet
■ ITU-T G.984.2 Amd1, Class B+
■ IEEE 802.1 q/p VLANs
■ CE regulatory

m) ITEM 13 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC PARA OLT LIGHT DRIVE
m.1) Descrição
● Fonte de alimentação AC/DC para OLT LIGHTDRIVE
m.2) Entrada
● De 90Vac até 250Vac
● De -36Vdc até -60Vdc
● a fonte deve possuir dois conectores, um para entrada AC e outro para entrada DC.
m.3) Saída
● Tensão de Saída: -48V ± 2% @ (Quando alimentada com rede AC)
● Corrente de saída: 1,875A
● Potência de Saída: 90 W
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● a saída deve permitir ser ligada em modo redundante com outra fonte.
m.4) Eficiência: 75%
m.5) Altura: 44,45 mm (1U)
m.6) Largura: 100,5 cm
m.7) Profundidade: 216,5 cm

7.2 GRUPO 02 - DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

7.2.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
a) Entrada e Saída dos POPs e Atendimentos:
Em todos os POPs, os cabos de atendimento, serão derivados em sua caixa de emenda,
com um cabo no padrão interno e externo, realizando sua ativação no DIO deste POP.
Nos POPs os cabos de partida para atendimento FTTX será de no mínimo 24 (vinte e
quatro) Vias.
Todos os POPs e prédios atendidos com a rede FTTX, receberão uma infraestrutura, desde
a entrada na rua até o rack de TIC, galvanizada de 1” no mínimo para atendimento dos cabos
Drop e de 2” mínimo para os cabos com no mínimo 6 vias.
A contratada deverá fornecer instalar e padronizar toda infraestrutura, que deve ser
confeccionada com eletrodutos galvanizado a fogo, com ou sem pintura Eletrostática a Pó
Epóxi-poliéster na cor cinza, em atendimento aos cabos lançados externo e interno aos prédios
atendidos.
b) Construção de Canalização Subterrânea - MND
Para adequar a infraestrutura de canalização óptica às necessidades do projeto, estima-se
que será necessária a construção de 3.000 (três mil) metros de canalização subterrânea do tipo
não destrutivo em dutos PEAD de 40mm (quarenta milímetros) de diâmetro.
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As quantidades aqui indicadas são passíveis de alteração, dependendo do ambiente por
onde serão encaminhados os cabos, sendo que a contratada apresentará valor unitário do metro e
a CIJUN efetuará o pagamento somente da quantidade efetivamente executada.
Durante a construção deverá ser disponibilizada uma caixa de passagem do tipo R2 a cada
200 (duzentos) metros.
Os dutos deverão ser construídos em profundidade de cerca de 40 cm (quarenta
centímetros) do nível solo.
As escavações devem ser cercadas e sinalizadas com cartazes de advertência, sendo que
deverá ser efetuado o mapeamento do solo antes do início das escavações. A escavação pode
ser feita mecanizada dependendo das condições locais.
O fundo da vala deve ser isento de qualquer resíduo e se apresentar perfeitamente limpo e
todas as escavações devem ser feitas a seco.
As valas deverão ser escavadas de modo a permitir que a linha de duto possa ser
construída com inclinação mínima de 1% em direção às caixas, com finalidade de propiciar a
drenagem da linha de duto, bem como evitar o acúmulo de sujeiras ou água.
c) Construção de Caixas Subterrâneas
Para a adequação da infraestrutura de canalização subterrânea existente às necessidades
do projeto, estima-se que será necessária a construção de caixas de passagem subterrâneas do
Tipo R2, padrão genérico.
Cabe observar que qualquer necessidade de construção identificada pela contratada
deverá ser validada pela CIJUN.
Dentro das caixas tipo R2 só podem ser utilizadas caixas de emenda e derivação de
modelos específico para aplicação subterrânea.
7.2.2 PLANILHA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
GRUPO 2 – Serviços de Infraestrutura
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ITEM

DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA

14

Instalação de infraestrutura interna em prédios

8000

Metros

15

Linha de duto de PEAD método não destrutivo (MND) -

3000

Metros

20

Unidade

(Construção de linha com 02 subdutos singelos, 2 x Φ 40
mm)
16

Construção de caixa subterrânea tipo R2

7.3. GRUPO 03 - DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

7.3.1 INSTALAÇÃO E TERMINAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS
Nas unidades de Instalação de cabo de fibra, cujo preço é dado por metro e sua aplicação
será independente do número de fibras e/ou estrutura, será contabilizado o comprimento do cabo
entre os pontos de emenda, incluída as sobras técnicas e o trecho que se deixa como reserva nas
bandejas das caixas de emenda óptica.
Na Instalação de cabo de fibra, estão amparadas as medidas ópticas de atenuação,
continuidade e comprimento de todas as fibras do cabo. As medidas devem ser realizadas antes e
após a instalação/retirada, preenchendo e entregando as planilhas ao representante legal da
CIJUN, de forma que se garanta a realização dos serviços com a qualidade requerida nas normas.
Devem ser efetuadas todas as identificações necessárias nos cabos ópticos 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 nos postes o cabo deverá ser envolvido com espiraflex de PVC, na cor azul,
facilitando a identificação e visualização do cabo no poste.
7.3.1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
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A placa de identificação deverá ser confeccionada no padrão acima demonstrado na
imagem, na cor azul, com brasão da Prefeitura de Jundiaí e identificação com nome “CIJUN”, a
ser fixada com abraçadeiras resistentes a intempéries.
Deverão ser gravadas e entregues à CIJUN em meio magnético as curvas do OTDR, onde
constem os testes de atenuação e continuidade das fibras instaladas e emendas executadas.
Se o resultado das medidas prévias aos trabalhos de Instalação e Retirada de cabo
determinar a impossibilidade de se obter os limites de qualidade estabelecidos, a contratada
deverá notificar ao representante da CIJUN, que tomará as decisões oportunas antes do início dos
mesmos.
Na pontuação das Unidades correspondentes estão contempladas as preparações de
acessos, aceiro, corte e poda de árvores, bambus ou galhos que sejam necessários para a
instalação de cabos de FO, assim como o recolhimento de qualquer tipo de sobras produzidas no
local.
Nas atividades de instalação de cabos está contida a identificação com etiquetas.
Ao finalizar a execução de um serviço, a contratada se compromete pela não existência de
danos e defeitos, preenchendo e entregando ao final dos trabalhos competente relatório de testes
que deverá ser entregue ao representante da CIJUN.
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Quando o resultado das medidas prévias de atenuação das fibras indicar a impossibilidade
de se obter os limites de qualidade estabelecidos para a emenda, a contratada deverá realizar a
correção.
7.3.2 INSTALAÇÃO E TERMINAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E SPLITTERS DO PRIMEIRO
NÍVEL
Os splitters do PRIMEIRO NÍVEL serão interligados aos OLTs por meio de DIO - Distribuidor
Interno Óptico em uma ponta e na outra ponta por fibras de um ramo óptico, conforme projeto
executivo a ser definido pela contratada.
O cabo óptico será encaminhado pela infraestrutura de posteamento, utilizando cabos tipo
autossustentáveis ou subterrâneo, utilizando cabos tipo anti-roedor, e será emendado ao ramo
óptico seguinte, utilizando Caixas de Emenda Óptica – “CEO”, sendo tal instalação do cabeamento
efetivada até o primeiro ponto de atendimento da rota, com todas as emendas possíveis,
determinada pelo cabo de menor número de fibras.
Em cada caixa de emenda será efetivada a terminação (fusão/emenda) no total de vias de
fibra da rota subsequente, podendo as fibras ópticas ser de 24/12/06 vias, interligando o primeiro
nível ao segundo nível de splitters.
As caixas de emenda e derivação devem ser de modelos específicos para aplicação aérea
ou subterrânea. Deve ser utilizado pela contratada splitter do tipo BALANCEADO.
À exceção do cabo óptico do BackBone, todos os serviços e demais acessórios para
instalação dos cabos ópticos e splitters correrão por conta da contratada.
7.3.3 INSTALAÇÃO E TERMINAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E SPLITTERS DO SEGUNDO
NÍVEL
Os splitters do segundo nível serão interligados aos splitters do primeiro nível por meio de
links radiais ao ramo óptico original (POP), com cabos ópticos de 12 ou 06 vias, conforme
especificação em Projeto Executivo.
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Tais splitters serão acomodados em Caixas de Distribuição Específicas - “CTO”, também
definida neste termo, com característica IP67, e serão do tipo Pré-Conectorizado, para suportar
conectores de contato de campo (sem fusão óptica).
As caixas de emenda e derivação devem ser de modelos específicos para aplicação aérea
ou subterrânea. A contratada deverá utilizar splitters do tipo BALANCEADO.
7.3.4 ATIVAÇÃO DE ONTs
A contratada será responsável por instalar e ativar a ONT no rack do ponto de
atendimento, devendo ainda verificar as instalações elétricas disponíveis, colocar os cordões de
ativação (cord UTP), atenuadores se necessário, e ativar uma porta no Switch existente.
Após essa etapa, a contratada deverá comunicar ao departamento de TI da CIJUN para
ativação do equipamento e liberar os serviços correspondentes.
7.3.5 INSTALAÇÃO E TERMINAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS E ONTs
A interligação dos splitters do segundo nível aos ONTs será por meio de cabos ópticos do
tipo Drop, contendo 01 (um) ou 02 (duas) vias de fibra, que serão fornecidos e instalados pela
Contratada, para interligar todas as ONTs.
A interligação entre a caixa de terminação Óptica - CTO, onde está instalado o splitter do
segundo nível até o prédio do CLIENTE FINAL, localizado em sua maior proximidade, será por
meio de duto subterrâneo ou lance aéreo, a ser definido e instalado pela Contratada.
7.3.6 TESTES E CERTIFICAÇÃO
Para garantir a qualidade dos cabos e serviços executados, a contratada deverá executar
os seguintes testes e medições nas fibras óticas:
a) Antes do lançamento do cabo: teste OTDR de pré-lançamento para lances de cabo
acima de 3.000 (três mil) metros para a verificação da continuidade e possíveis avarias causadas
na manipulação do cabo ótico antes do seu lançamento nos dutos e postes.
b) Certificações:
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b.1) Teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se há inversão de fibras, fibras
quebradas ou fibras trincadas e a atenuação causada por emendas, conectores e pela
distância.
b.2) Teste de potência óptica: para verificar a diferença da potência emitida e da recebida.
Todas as certificações deverão ser feitas entre os pontos finais, as caixas de emendas mais
próximas do serviço de lançamento do segmento.
Todos os testes deverão ser executados na janela 1310 nm e 1550 nm, devendo ser
gravados em mídia eletrônica, identificando perfeitamente o número da fibra, a rota de A para B e
a rota de B para A. Esses dados devem ser apresentados em forma de relatório, a fim de espelhar
as medidas efetuadas em campo de forma clara e concisa. Esses relatórios devem ser entregues
impressos e em mídia eletrônica, sempre após a conclusão dos testes e medições na implantação
do Backbone.
Todas as fibras a serem instaladas deverão ser certificadas e homologados pela ANATEL.
7.3.7 DESCRITIVO TÉCNICO
a) CARACTERÍSTICAS DA FIBRA ÓPTICA – WATER PEAK
Todas as fibras aplicadas nesse projeto deverão atender ao modo Low Water Peak (LWP G.652D ITU-T): é um tipo de fibra onde os processos industriais de produção permitem a
diminuição ou eliminação do efeito "pico d'água", permitindo que a faixa de 1400 nm seja utilizada
para tráfego de sistemas ópticos. Isso otimiza o uso de equipamentos CWDM (descritos adiante),
que atuam em toda a faixa, desde 1310nm até 1625nm, compreendendo as bandas O, E, C e L do
espectro de luz.
As fibras ópticas integrantes dos cabos deverão ter as seguintes características mínimas:
● Modo de propagação: monomodo;
● Comprimento de onda: 1310/11625 nm;
● Atenuação máxima: 0,34 dB/km em 1310 nm e 0,20 dB/km em 1550 nm para fibra
Classe A e 0,36 dB/km em 1310 nm e 0,22 dB/km em 1550 nm para fibra Classe B;
● Dispersão cromática: < 18,0 ps/ (nm. km) a 1550 nm;

Anexo de Edital (0051431)

SEI CIJ.00225/2018 / pg. 96

● Revestimento primário: acrilato;
● Diâmetro sobre o revestimento primário: 250 ± 15 micrômetros;
●

Diâmetro do núcleo: 8,3 ±1 micrômetro;

● Diâmetro sobre a casca: 125 ± 3 micrômetros;
● Excentricidade: ± 1 micrômetro;
● 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 curto-circuito. O revestimento das fibras ópticas deverá ser tingido com tintas que
proporcionem condições de formar grupos de cores facilmente identificáveis.
O revestimento das fibras ópticas deve apresentar uma coloração uniforme e contínua, com
acabamento superficial liso e sem rugosidades ao longo de todo o seu comprimento. As cores
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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.
b) CARACTERÍSTICAS DO CABO ÓPTICO DIELÉTRICO
O cabo óptico dielétrico deverá ser do tipo auto sustentado e adequado para as distâncias
entre estruturas existentes no projeto.
O cabo óptico dielétrico deverá ser constituído por:
● Fibras do tipo monomodo;
● Cabo óptico totalmente dielétrico.
● Elemento central e elemento de tração não metálico.
● O núcleo óptico deve ser revestido por fita ou fios (tipo fita de bloqueio de água), de
material não higroscópico, ou ter seus interstícios preenchidos com gel ou material
semelhante que impeçam a penetração de umidade ao longo do cabo, conforme
especificação NBR.
● Revestimento externo de polietileno ou copolímero
● Reforçado com fios de aramida ou material similar de modo a suportar
em vãos

instalação

aéreos conforme especificação sem a colocação de estruturas

intermediárias.
● Diâmetro externo máximo do cabo deve ser de 13,0 mm.
c) Cabo de fibra óptica compacto dieletrico de atrito reduzido para acesso final (drop)
● Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);
● Possuir fio de aço galvanizado de 1,2 mm de diâmetro nominal como elemento de
sustentação e dois fios de FRP com diâmetro nominal de 0,5 mm como elementos
de tração da unidade óptica do cabo;
● Apresentar largura nominal de 2,0 mm e altura nominal de 5,0 mm;
● Capa externa na cor preta ou cinza, não propagante a chamas com grau de proteção
quanto a comportamento frente à chama classe LSZH (Cabo com baixa emissão de
fumaça e livre de halogênios) e característica de atrito reduzido (“low friction”).
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● Este cabo deverá ser constituído por fibras monomodo BLI A/B (Bending Loss
Insensitive), proof-test 100Kpsi.
● Apresentar diâmetro aproximado do campo modal:
○ 8,4 a 9,3?m em 1310?m;
○ 9,4 a 10,4?m em 1550?m.
● Apresentar atenuação máxima de:
○ 0,36 dB/km em 1310?m;
○ 0,22 dB/km em 1550?m.
● Ser adequado para instalação em vãos máximos de 80 m para flecha de 1%;
● Apresentar carga máxima de instalação do mensageiro de 660 N;
● Deve apresentar coeficiente de atrito reduzido. Coeficiente de atrito dinâmico
máximo do revestimento externo: 0,250;
● Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de
fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);
● Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001
E ISO 14001.
● Apresentar Certificação Anatel;
● Demais características de acordo com os requisitos da ANATEL - Lista de Requisitos
Técnicos para Produtos de Telecomunicações Categoria I (Cabo Auto-Sustentado de
Fibras Ópticas – Drop Óptico Compacto para vãos de 80m).
d) 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.
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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.
c.1) 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 μm, 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.
c.2) 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 auto sustentado deverá ser compatível com os vãos
apresentados.
c.3) 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 imperfeições.
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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.
O diâmetro externo do cabo deve ser especificado pelo fabricante, devendo obedecer a
NBR 6242.
d) CONJUNTO DE EMENDA ÓPTICA MECÂNICA - CEO
O Conjunto de Emenda Óptica deve armazenar e proteger as emendas ópticas dos cabos
da rede óptica. Pode ser utilizado para derivação de cabos troncais em redes de distribuição e
também para armazenamento de splitter óptico, quando necessário.
Deve ter as diferentes formas de instalação: aérea (em parede, poste ou cordoalha), ou em
caixas subterrâneas. Vedação do cabeçote com o cabo deve ser feita por sistema mecânico.
Também deve ter as seguintes características:
● Estrutura tipo Domo;
● Partes componentes: tampa, base e bandeja de emenda de material polimérico;
● Capacidade de até 144 emendas por fusão;
● Cada bandeja de emenda com capacidade para até 24 fusões. Portanto até 6
bandejas de emenda podem ser fixadas;
● Bandejas de emenda com capacidade para armazenamento e fixação de Splitters
ópticos;
● Bandeja exclusiva para armazenamento de Tubos Loose (buffers) dos cabos ópticos;
● Adesivos para identificação dos Tubos Loose;
● Tubos de transporte para fibras ópticas entre bandejas;
● Garantia de raio de curvatura mínimo das fibras ópticas de 30mm;
● Sistema de ancoragem de cabos através de elementos de sustentação/tração e
também através da capa do cabo;
● Capacidade para derivação, sangria ou continuidade de cabos;
● 1 porta de principal oval (para entrada e saída de cabos) com capacidade para cabos
entre 10 e 17,5 mm de diâmetro;
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● 4 portas circulares de derivação, com capacidade para cabos entre 7 e 17,5 mm de
diâmetro cada porta, ou para até 4 cabos de 5 a 7 mm de diâmetro por porta;
● Fechamento das portas através de sistema mecânico;
● Acessório para fechamento e vedação das portas que não estão sendo utilizadas;
● Possibilidade de reentrada sem a necessidade de materiais adicionais;
● Suporte de instalação para parede ou poste, ou suporte de instalação em cordoalha;
● Instalação em posição vertical ou horizontal em parede;
● Totalmente hermética – grau de proteção IP 68;
● Dimensões: 450 (altura) x 230 (diâmetro) mm;
● Cor Preta;
● Resistência a raios Ultra Violeta (UV);
● Sistema de fechamento entre tampa e base sem necessidade de parafusos;
● Possibilidade de fechamento com cadeado;
● Sistema de aterramento para os elementos metálico presentes no interior do produto;
● Válvula de pressurização.
● Apresentar Certificação Anatel
d.1) Características Funcionais e Operacionais
● O Conjunto de Emenda ÓPtica - CEO é aplicado em caixas subterrâneas (CS),
diretamente enterrado (DE) ou em caixas de passagem (CP), tanto em emendas
lineares, como em emendas de topo, em ambos os casos permitindo derivações.
● O conjunto de emenda deve ser fornecido com todos os acessórios necessários para
a montagem completa, na sua capacidade nominal.
● O CEO deve garantir a proteção das emendas e cabos contra a entrada de umidade.
● O CEO deve possuir massa e dimensões tais que sua instalação possa ser realizada
por apenas uma pessoa.
● O CEO deve permitir a substituição de partes e componentes sem a necessidade de
interrupção do sistema de transmissão que trafegam pelas fibras do cabo principal.
●

O CEO deve permitir “sangria”, isto é: realizar derivação de algumas fibras sem
interferir ou cortar outras fibras do cabo.
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● O CEO linear ou de topo deve possibilitar pelo menos duas derivações. Os estojos
do CEO devem acomodar no máximo 3 (três) unidades básicas.
● O CEO deve vir equipado com sistema de fixação em poste ou caixa subterrânea.
● O CEO deve prover método para identificar as unidades básicas pertinentes ao
processo de emenda.
● O CEO não deve exigir aplicação adicional de pinturas, graxas ou revestimentos
para proteção externa, quando da sua instalação.
● O CEO não deve exigir aplicação adicional de pinturas, graxas ou revestimentos
para proteção externa, quando da sua instalação.
● O CEO deve ser equipado com válvula pneumática que permita a aplicação de
pressão e verificação da hermeticidade após o fechamento.
● O acesso a uma emenda, em qualquer estojo, não deve acrescentar riscos às outras
emendas e fibras instaladas no conjunto.
● O CEO deve apresentar um sistema para fixação dos estojos e bandejas. O sistema
de fixação dos estojos deve ser tal que permita o seu movimento ou cesso sem
riscos aos demais estojos com fibras e emendas instaladas.
● O CEO deve permitir a substituição dos elementos selantes e de vedação.
● Os estojos de emenda devem ser capazes de acomodar, proteger e organizar
emendas por fusão, emendas mecânicas e divisores ópticos passivos (splitter).
● O CEO deve ser tal que garanta a isolação das emendas dos esforços de tração
decorrentes dos procedimentos de instalação e operação.
● Uma vez estabelecida, a continuidade dos elementos condutores do cabo não deve
ser afetada por subsequentes reentradas no interior do CEO.
● O CEO montado, quando aplicável para cabos ópticos com elemento metálico de
tração, proteção ou supervisão deve proporcionar condições para permitir a
continuidade elétrica da blindagem do cabo, assim como sua vinculação com o
elemento metálico de tração, quando este existir, através de conector de blindagem.
● O CEO deve possuir acessórios e procedimentos apropriados para possibilitar o
aterramento da blindagem do cabo.
● O CEO não poderá ser utilizado para realização de atendimentos, os cabos deverão
ser migrados para uma Caixa de Terminação Óptica - CTO
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d.2) Características Ópticas
● O sistema interno de fixação e encaminhamento de unidades básicas e fibras ópticas
dos cabos devem garantir a integridade física, a não ocorrência de tensionamentos,
estrangulamentos ou acréscimo de atenuação.
d.3) Características Dimensionais e Materiais
Todos os parafusos, porcas ou elementos de fixação envolvida no fechamento do CEO,
quando houver, devem ser do tipo prisioneiro. (NOTA - O fabricante deverá especificar o torque
máximo de montagem dos parafusos e porcas).
O projeto do conjunto de emenda, bem como do estojo de emenda, aliado ao
posicionamento das emendas, não deve provocar curvatura na fibra com raio menor do que 30
mm (trinta milímetros). Deve também prever espaço para acomodação do excesso técnico de
fibra, necessário para futuras manutenções.
Os materiais empregados na fabricação do CEO devem ser compatíveis entre si, bem como
com os materiais dos outros produtos presentes na sua aplicação.
Os materiais metálicos, empregados na construção do CEO, devem ser resistentes ou
protegidos contra variadas formas de corrosão durante a vida útil do produto, nas condições
previstas de utilização do mesmo.
Os materiais metálicos, empregados na construção do CEO, não devem provocar corrosão
galvânica entre si ou em contato com outros materiais metálicos presentes nas condições normais
de aplicação.
Os materiais poliméricos empregados na construção do CEO, não devem sofrer
degradação ou deformação no seu ambiente de aplicação, que comprometam o desempenho dos
mesmos durante sua vida útil, firmada no contrato de compra, nas condições previstas de
utilização do produto.
Os materiais poliméricos empregados na construção do CEO devem estar livres de tensões
residuais que os tornem sujeitos a trincas ou quebras.
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Os materiais poliméricos empregados na construção do CEO devem ser resistentes ao
ataque dos solventes usualmente utilizados na confecção de emendas.
Os elastômeros, quando empregados na construção do CEO, não devem liberar compostos
que provoquem degradação nos demais componentes do mesmo, em condições normais de
operação.
Deve ser evitada a utilização de materiais que liberam gases tóxicos em condições normais
de uso e operação do produto.
Materiais de consumo não devem gerar condições que provoquem a degradação física ou a
diminuição da vida útil do CEO ou dos outros produtos envolvidos na realização da emenda.
e) CTO - CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - FTTH
Deve ser uma solução de alta confiabilidade, utilizando artifícios no projeto das caixas de
terminação e seus acessórios para eliminar a necessidade de fusão na ativação de um ponto de
acesso, para que não ocorra o risco de se mexer em fibras ativas e eventualmente derrubar
usuários ativos da rede.
A solução aplicada a rede de acesso deve permitir a conexão/ativação de pontos de acesso
com dutos congestionados de forma ágil e sem complexidade, utilizando soluções onde o projeto
de cabos contempla capas com baixo coeficiente de atrito e dimensões compactas, que permitem
ser empurrado em dutos congestionados e de difícil acesso.
A solução aplicada a rede de acesso deve ser adaptável às condições de instalação, locais
com restrições de espaço em dutos, infra estruturas antigas com dutos altamente ocupados, e não
deve apresentar perda de desempenho.Devem utilizar fibras ópticas de características especiais,
fibras ópticas insensíveis a raios de curvatura reduzidos, sendo possível dessa forma evitar a
perda do sinal por curvaturas acentuadas.
A solução aplicada a rede de acesso deve proporcionar uma maior economia com os
acessórios de acesso na ativação do ponto de acesso através da aplicação de produtos com
dimensional reduzido e montagem fácil e rápida.
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Todas as caixas de emendas e acessórios ópticos devem ser compatíveis com os modelos
de cabos especificados no projeto.
e.1) Características técnicas
A Caixa Terminal Óptica (CTO) deve ser adequada para aplicação na rede de acesso e
terminação óptica, com o objetivo de conectar usuários finais à rede óptica, através de até 16
saídas para cabos drop.
A caixa deve ter como composição básica: tampa, base, uma bandeja de emenda para até
16 fusões, e suporte para fixação em poste, parede ou fachada. Adicionalmente, dependendo da
configuração adotada, a CTO deve conter e permitir a instalação de bandejas de emenda
adicionais, bandeja de conectores, splitters até 1:16, grommets para cabos drop flat ou circulares,
e ainda kit para instalação em cordoalha, todos os equipamentos necessários para ativação
devem estar contemplados neste fornecimento.
Também deve ter as seguintes características:
● Certificação Anatel Categoria III;
● Assegurar que não haja danos às fibras ópticas;
● A caixa deve ter ambientes independentes para realização de emendas e ativação
de assinantes, de modo que, uma vez que as emendas forem realizadas, elas fiquem
totalmente isoladas da bandeja de conectores, impedindo o seu acesso no momento
da ativação de novos assinantes;
● A bandeja de emenda fornecida juntamente com a caixa terminal óptica deve ter
capacidade para até 16 fusões;
● Permitir a instalação de uma bandeja para até 16 adaptadores, cujo verso deve
poder

acomodar

até

2

splitters

1:8

ou

1

splitter

1:16,

com

entradas

não-conectorizadas e saídas conectorizadas;
● Sistema de fechamento entre tampa e base sem necessidade de parafusos;
● Permitir sangria de cabos da rede de distribuição;
● A porta oval deve aceitar 2 cabos multifibra de 5 a 7,6 mm de diâmetro e 2 cabos
multifibra de 7,6 a 15 mm de diâmetro.
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● Sistema para fixação dos elementos de reforço mecânico “FRP” dos cabos ópticos
de distribuição que não implique na utilização de ferramentas especiais;
● Espaço adequado para abrigar reserva de tubos loose de pelo menos 1,5 m de
comprimento;
● Capacidade para até 16 saídas de cabos drop;
● Sistema de vedação mecânico;
● Sistema de proteção contra poeira e umidade, além de ser resistente à corrosão e ter
proteção UV;
● Dimensões compactas aproximadas de: 300 mm (Largura) x 220 mm (Altura) x 100
mm (Profundidade), sem contar eventuais itens adicionais de fixação;
● Possibilidade de fechamento com cadeado.
f) CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO
f.1) Descrição
O Conector Óptico de Campo é utilizado para conexão rápida e fácil de cabos flats 3x2 mm
e 2x1,6 mm com fibras monomodo. Deve possuir conector SC com polimento APC. Com esta
tecnologia é possível ganhar tempo na instalação e também evitar o desperdício de cabos pois
pode-se ter o Patch Cord e o Cabo Drop do tamanho exato necessário.
● Deve ter conector do tipo SC com polimento APC;
● Deve ser compatível com cabos tipo quadrado de 3x2 e 2x1,6mm;
● Fibra Monomodo;
● Deve possuir perda de inserção <= 0,3 dB;
● Deve possuir reflectância ≥ 45 ~ 53dB;
● Dimensões: 8mm (altura) x 9,2mm (largura) x 51,5mm (comprimento)
● Temperatura de operação -30C° até 75°C;
● Temperatura de armazenamento -40C° até 80°C;
● Deve suportar carga de tração até 10N;
● Não deve necessidade de ferramentas especiais para montagem;
● Deve ser fornecido com manual de montagem.
● Possuir certificação ANATEL
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g) SPLITTER ÓPTICO 1XN BALANCEADO
O splitter Óptico Balanceado é um componente passivo responsável pela divisão do sinal
óptico em uma rede PON e FTTx, pode ser utilizado em ambiente interno e externo (alojado em
caixa adequada). Possui uma entrada e N saídas que variam de acordo com a necessidade de
divisão do sinal, possuindo: 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 saídas. Esta divisão ocorre de forma que todas as
N saídas tenham a mesma potência.
O splitter deve trabalha nas três janelas de comunicação padrão (1310nm, 1490nm e
1550nm). É construído com tecnologia PLC (Planar lightwave circuit) ou com tecnologia FBT
(Fused Biconic Tapered). Deve utiliza fibra G.657A que permite a instalação em bandejas com raio
de curvatura reduzido.
Os splitter podem ser fornecidos em três configurações: com conectores na entrada e nas
saídas, com conector apenas nas saídas ou também não conectorizado, possuem também dois
tipos de polimento que são: APC (Angled Physical Contact) e UPC (Ultra Physical Contact).
g.1) Características Técnicas
Para garantir um bom funcionamento e atender as normas vigentes o splitter deve possuir
pelo menos as características descritas abaixo:
g.1.1) Parâmetros de Desempenho:
Modelo

1x2

1x4

Banda Óptica

PLC: 1260 ~1650nm FBT:1260 ~1360nm e 1480

Passante

~1650nm

Perda de Inserção

3,7d

Máxima

B

Uniformidade

0,5d

7,1dB

1x8

1x16

10,5d

1x32

1x64

13,7dB

17,1dB

20,5dB

1,3dB

1,5dB

1,7dB

B
0,6dB

1,0dB

B
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Sensibilidade à

0,2d

Polarização Máxima

B

0,2dB

0,25d

0,3dB

0,4dB

0,5dB

1x16

1x32

1x64

B

(PDL)
Diretividade

>55dB

Perda de Retorno

>55dB

g.1.2) Especificações ambientais
Modelo

1x2

1x4

Temperatura de

-40~+85ºC

1x8

-25~+70ºC

Operação
Temperatura de

-40~+85ºC

Armazenamento
Umidade Relativa de

5~95%

Operação
Umidade Relativa de

5~95%

Armazenamento

g.1.3) Características dimensionais para splitter com conector
Modelo

Tipo de

1x2

1x2

FBT

PLC

E/S

S

E/S

1x4

S

E/S

1x8

S

E/S

1x16

S

E/S

S

1x32

E/S

S

Conectorizaçã
o
Profundidade

50mm

55mm

55mm

55mm

60mm

(P)
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80mm

Diâmetro (D)

3,0mm

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Altura (A)

N/A

4mm

4mm

4mm

4mm

6mm

Largura (L)

N/A

7mm

7mm

7mm

12mm

20mm

Comprimento

1,5

0,6 1,5

0,6

1,5

0,6

1,5

0,6

1,5

0,6

1,5

0,6

de Pigtail de

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Comprimento

0,6

0,6 0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

de Pigtail de

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

entrada

m

saída
Diâmetro do

900µm

Pigtail

E/S- Splitter Conectorizado na entrada e na saída
S- Splitter Conectorizado apenas na saída.
g.1.4) Código de Cores
As portas dos splitters devem ser de cor diferenciada para facilitar a identificação da saída.
Abaixo sugestão do código de cores.
Porta 1

Azul

Porta 2

Laranja

Porta 3

Verde

Porta 4

Marrom

Porta 5

Cinza

Porta 6

Branca

Porta 7

Vermelha

Porta 8

Preta
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Como nos splitter de 8, 16 e 32 saídas, o grupo de cores se repete a cada 8 portas, sendo
assim necessário que sejam separados e identificados através de tubos plásticos e etiquetas.
O Código de cores deve ser válido para splitter não conectorizado.
O Splitter Conectorizado deve apresentar identificação das portas por meio de etiquetas
numeradas.
h) DISTRIBUIDOR GERAL ÓPTICO (DGO)
● Distribuidor óptico para até 24 fibras para Rack de 19”;
● Deve suportar até 24 fibras com conectores SC;
● 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 24 fusões;
● Ser fabricado em aço SAE 1020;
● Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta resistência a riscos;
● Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a manutenção e
a instalação, e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack;
● Deve possuir kit para permitir uma melhor ancoragem dos cabos, essa ancoragem
deve ser feita no mínimo 02 formas diferentes;
● Deve ser compatível com acessório de encaminhamento de excesso de fibras;
● Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;
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● 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.
● Deve acompanhar no fornecimento 2 guias cabos de 2U.
7.3.8 PLANILHA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
GRUPO 3 – Serviços com fornecimento de Materiais
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA

ESTIMADA
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-06 FO - Fornecimento e
17

40000

Metros

6000

Metros

80000

Metros

30000

Metros

Instalação
Cabo Drop - Fornecimento e instalação aérea vão 80 m 2

21

Metros

Instalação
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-48 FO - Fornecimento e

20

50000

Instalação
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-24 FO - Fornecimento e

19

Metros

Instalação
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-12 FO - Fornecimento e

18

100000

fibras
Cabo Drop CFOI- Fornecimento e instalação interna 2

22

fibras

23

CEO - Caixa De Emenda Óptica

360

Unidade

CTO - Caixa De Atendimento Óptico Fttx para até 16

220

Unidade

300

Unidade

24

Fibras - Fornecimento e Instalação
Caixa de terminação FTTx com 1 conector SC simplex

25

(roseta)
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Caixa de terminação FTTx com 1 conector SC duplex
26

250

Unidade

2

Unidade

8

Unidade

(DGO) para até 12 Fibras Completo
Fornecimento e Instalação de Distribuidor Geral Óptico

30

Unidade

(SPLITTER) 1xN (N= 2,4,8,16)
Fornecimento e Instalação de Distribuidor Geral Óptico

29

750

SC/APC – SC/APC
Fornecimento e instalação de Divisor Óptico Passivo

28

Unidade

(roseta)
Fornecimento e instalação de cordão óptico com 2,5 m -

27

50

(DGO) para até 24 Fibras Completo

7.4. GRUPO 04 - DOS PROJETOS E APROVAÇÕES

7.4.1 PROJETO EXECUTIVO
O Projeto Executivo é o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a
realização dos serviços, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e
detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos mesmos.
Dessa forma, o Projeto Executivo deverá apresentar dimensionamento geral e específico,
melhor ponto de instalação de caixas, cabos e divisores ópticos, tanto no primeiro quanto no
segundo nível, indicar o método de transporte (aéreo ou subterrâneo), indicar metragem de
construção de canalização e de instalação de cabo óptico, cálculo de potência, atenuação,
funcionalidade, carga do cabeamento nos postes (concessionárias), desenho técnico – projeto e
“As Built”, entre outros.
Tal Projeto deverá ser constituído para cada ponto de distribuição – POP, sendo a primeira
atividade a ser realizada pela contratada, que, após aprovação interna, deverá encaminhar às
concessionárias.

O encaminhamento e aprovação junto às concessionárias serão de

responsabilidade da contratada.
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A contratada deverá desenvolver o Projeto Executivo para todos os POP individualmente,
incluindo site survey, mapas, projeto de implantação, memorial descritivo, memória de cálculo,
lista de materiais e condições técnicas para funcionalidade atual e futura, em documentação
própria e também em formato adequado para apresentação e aprovação junto à concessionária
permissionária de cada área abrangida.
O Projeto Executivo deverá considerar os atendimentos de clientes de cada POP utilizando
de no máximo 02 (duas) portas GPON da OLT, e apresentar a justificativa e observações quando
utilizada a 2ª porta para atendimento.
A equipe da CIJUN fará uma aprovação prévia do Projeto apresentado pela contratada e
poderá exigir uma análise da equipe de projetistas da Fabricante da Solução, esta que deverá ser
providenciada pela contratada, incluindo todos os custos para essa ação.
O Projeto Executivo deverá ser submetido, ainda, ao fabricante da solução ofertada para
sua validação técnica e garantia estendida (10 anos).
7.4.1.1. PROJETO DE REDE AÉREA DE FIBRA ÓPTICA
A contratada deverá apresentar lista de atividades a serem realizadas durante todo o
período de contrato.
A contratada deverá apresentar, à partir da lista de atividades, cronograma detalhado para
cada etapa/atividade, indicando a temporalidade, priorização e interdependência.
A elaboração de Projetos de Rede e As-Builts são aplicáveis a toda a solicitação de
implantação de acesso e/ou implantação de rede. O Projeto de Rede constitui-se no documento
inicial a ser apresentado pela contratada, com toda descrição da implantação do trajeto da rede ou
de acesso e suas condições de passagem.
Para este item de Elaboração de Projeto, há necessidade de vistoria em campo.
No caso de eventuais necessidades de retorno a campo para vistoria, os custos deverão
estar considerados no valor do item de Elaboração de Projeto.
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O projeto deve ser georreferenciado e estar em escala, ou seja, cada trecho representado
deve ter um tamanho proporcional ao que será efetivamente construído, mostrando o fator de
escala.
Deverá acompanhar o Projeto de Rede - componente do Projeto Executivo -, como parte
integrante do mesmo:
● Um Memorial Descritivo, o qual descreve de forma textual o projeto, indicando como
o

mesmo

será

implantado

e

detalhando

pontos

específicos

do serviço,

complementando assim os desenhos apresentados no Projeto de Rede, diagrama
unifilar e bastidores e/ou DGO’s;
● A planilha de materiais e serviços, correspondentes aos itens que serão utilizados na
implantação da respectiva rede, representando o dimensionamento orçamentário e
quantitativo de materiais e demais serviços previstos para sua execução;
● Um diagrama KMZ do projeto, indicando as redes ópticas;
● Plano de Emendas;
● Um Cronograma de Execução do Serviço deverá ser elaborado contemplando todas
as fases da construção, incluindo a confecção do As-Built e a certificação de
instalação da rede para avaliar a continuidade e qualidade das fibras ópticas;
● Bayface do posicionamento de bastidores, de DGO e acessórios em bastidores por
meio de representação gráfica com plantas, cortes, esquemas e detalhes
necessários, que possibilite visualizar a disposição dos DGO’s e acessórios a serem
instalados nos bastidores;
● Cálculo da Atenuação do Enlace Óptico.
Após a apresentação do Projeto de rede aérea de fibra óptica, a CIJUN, através de sua
equipe técnica, fará uma análise do trajeto, condições construtivas e de quantitativo de material,
manifestando ou não o seu de acordo. Caso não aceito a contratada deverá refazer o Projeto, sem
ônus adicional, contemplando as recomendações da CIJUN.
O fornecimento dos ativos corresponde: Instalação e Configuração de Terminal de Rede
Óptica (OLT – Optical Line Terminal e ONT - Optical Network Terminal).
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O primeiro Projeto Executivo a ser confeccionado e iniciado pela contratada será o do POP
ARGOS, e, após aprovação do Projeto, o mesmo será iniciado, somente após conclusão dos
atendimentos desse POP os demais serão liberados para aprovação e execução.
7.4.2. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DO BACKBONE
A contratada deverá efetuar a atualização do Projeto do Backbone da CIJUN que
compreende:
● Percorrer o trajeto do Backbone e seus segmentos implantados e analisar as
instalações;
● Identificar pontos de necessidades de correção ou adequação;
● Fazer os registros fotográficos necessário para compor a documentação de
aprovação junto às concessionárias;
● Atualizar documentos do As-built existente; e
● Outros serviços pertinentes para o perfeito funcionamento desta rede.
Quanto às possíveis correções e adequações identificadas no levantamento, a contratada
deverá apresentar as necessidades para essas correções, com planilha descritiva dos materiais e
serviços necessários. Após análise do responsável da CIJUN, essa poderá autorizar ou não essas
correções e adequações, se aprovado, a contratada poderá utilizar dos materiais e serviços
contidos na planilha de serviços do Grupo 03, quais sejam: Itens 19, 20 e 23.
7.4.3 DOCUMENTOS (DWG E DOC) COM POSICIONAMENTO DOS ELEMENTOS DO
PROJETO E DEMAIS DESENHOS DO PROJETO
A contratada deverá controlar toda a documentação que envolva as atividades de
recebimento, distribuição, controle e armazenamento referente ao projeto e implantação.
Os documentos do projeto e implantação estão descritos a seguir:
1. Projetos, Desenhos, Folha de Serviços Correlatos;
2. Especificações;
3. Cronograma;
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4. Solicitação de informações;
5. Relatórios de não conformidade;
6. Relatórios de acompanhamento;
7. Termos de Recebimento;
8. Termos de Aceitação Provisória; e
9. Controle do “AS-BUILT”.
O Projeto de Instalação deverá ser apresentado em 03 (três) vias impressas, utilizando-se
os formatos ABNT A1, A2, A3 ou A4, com desenhos em escala adequada, conforme a melhor
visualização. Deverá ser encadernado ou acomodado em pasta padronizada contendo
identificação e respectivas cópias digitalizadas via CAD, no formato DWG.
7.4.4 PLANILHA DOS PROJETOS E APROVAÇÕES
GRUPO 4 – Projetos e Aprovações
ITEM DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA

31

Confecção de Projeto Executivo

8

Unidade

32

Atualização de Projeto Anel Óptico

1

Unidade

2

Unidade

13

Unidade

Obtenção de Aprovações da Atualização de Projeto Óptico 33

CPFL, AUTOBAN
Obtenção de Aprovações junto a prefeitura, CPFL,

34

AUTOBAN, DER, RFFSA.

7.5. GRUPO 05 - DA MANUTENÇÃO

7.5.1 COMPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO
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Para a precificação do Item 35 da contratação, qual seja, Manutenção preventiva e corretiva
24x7, a contratada deve levar em consideração a infraestrutura de Backbone já existente (Tabela
01) e a previsão estimada dos atendimentos conforme Tabela 02 - Rede de Atendimento FTXX, na
totalidade prevista, considerando os itens:
TABELA 1 - BACKBONE
CABOS ÓPTICOS AÉREOS AUTO SUSTENTADOS,

UNIDADE

QTDE.

Cabos de 24 Vias

metros

7.300

Cabos de 48 vias

metros

40.000

Total de Fibras instaladas no Backbone

metros

47.300

ESPINADO, COM INSTALAÇÃO DE CORDOALHA
DIELÉTRICA E EM CANALIZAÇÕES

O BACKBONE da CIJUN tem em sua totalidade 47.300 metros, entre cabos de 24 e 48
Vias.
TABELA 2 - REDE DE ATENDIMENTO FTTX
UNIDADE

QTDE.

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-06 - Fornecimento e Instalação

metros

100000

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-12 - Fornecimento e Instalação

metros

50000

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-24 - Fornecimento e Instalação

metros

40000

Cabo Drop - Fornecimento e instalação aérea vão 80 m 2 fibras

metros

80000

Cabo Drop CFOI- Fornecimento e instalação interna 2 fibras

metros

30000

Total de fibras prevista para implantação dos atendimentos

metros

300.000,00

FTTX
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Para atendimento da implantação da rede de atendimento FTTX, considera-se a utilização
de aproximadamente 300.000 metros, entre fibras de 6, 12 e 48 vias e cabos DROP.
7.5.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A Manutenção Preventiva tem as seguintes finalidades:
● Manter em perfeitas condições a rede, garantindo sua funcionalidade;
● Prolongar a vida útil dos equipamentos;
● Apontar melhorias;
● Ajustar o projeto original as características práticas da instalação; e
● Ficar de acordo com as recomendações de cuidados colocadas pelo fabricante.
A Manutenção Preventiva deverá ser realizada conforme Quadro 01 e 02 do subitem 7.5.5
adiante, em horário a ser definido.
A Manutenção Preventiva será mensal e deverá contar com pessoal técnico especializado,
de forma a manter a rede GPON em perfeito estado de funcionamento e perfeitas condições de
segurança.
Esta manutenção deverá seguir um Plano de Manutenção Preventiva – PMP que atendam,
no mínimo, às demandas descritas no Quadro 02 do subitem 7.5.5.
Para isso, deverá ser montado cronograma de atendimento, em comum acordo com a
CIJUN, que permita vistoriar toda infraestrutura e equipamentos ao longo do ano.
No curso dos trabalhos de assistência técnica preventiva, a rede GPON deverá permanecer
operacional pelo maior tempo possível da manutenção.
A CIJUN deve ser informada previamente sobre eventuais janelas de indisponibilidade para
emitir comunicados aos clientes da rede GPON, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Os serviços relacionados no Quadro 02 do subitem 7.5.5, deverão obrigatoriamente ser
executados, não se tornando, entretanto, fator impeditivo ou restritivo para a realização de outros
trabalhos, verificações, testes etc., que a empresa julgue necessários para propiciar a perfeita
operação e segurança da rede, desde que acordada com a CIJUN.
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7.5.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA
O atendimento da Manutenção Corretiva será de acordo com o nível de serviço (SLA)
definido no Quadro 01 do subitem 7.5.5 adiante.
Todos os materiais necessários para correção da rede óptica e sua total regularização e
ativação, deverão ser fornecidos e instalados pela contratada.
Este atendimento deverá ser on-site, com tempo de resposta conforme Quadro 01 do
subitem 7.5.5, contado a partir da abertura do chamado técnico.
A empresa deverá utilizar peças originais novas quando houver necessidade de
substituição ou conserto das partes defeituosas dos equipamentos, exclusivamente dentro das
especificações técnicas do fabricante.
Quando houver necessidade de enviar algum equipamento ao fabricante para troca ou
reparo, a empresa deverá substituí-lo por outro idêntico ou com características idênticas ou
superiores até seu retorno.
Fornecimento das atualizações de correção de softwares, necessários para o reparo de
eventuais problemas que vierem a ser detectados, sem qualquer custo adicional à CIJUN.
Fornecimento de atualizações e de novas versões dos programas (softwares) adquiridos
que vierem a ser lançadas no período coberto pelo contrato, sem qualquer custo adicional à
CIJUN.
7.5.4 NÍVEL DE SERVIÇO
Os serviços de manutenção serão realizados pela contratada de acordo com as SLAs
representadas nos Quadros 01 e 02 do subitem 7.5.5 adiante descrito.
Os tempos máximos para atendimento e solução do problema por parte da contratada
serão contados a partir do registro de abertura do chamado técnico feito pela CIJUN.
O tempo máximo para o atendimento ao chamado deverá ser conforme o indicado nos
Quadros 01 e 02 do subitem 7.5.5 adiante.
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Define-se como “Tempo de atendimento ao chamado” o período compreendido entre o
horário de comunicação do chamado feito pela CIJUN à contratada ao local do atendimento.
Define-se como “Tempo de solução do problema” o período compreendido entre o horário de
chegada do técnico da contratada ao local de atendimento e o horário do término da solução,
devidamente registrado no sistema, deixando o equipamento e correções de fibras em condições
normais de operação.
Entende-se por “Solução do problema”, a identificação e adoção de medidas corretivas a
serem implementadas para sanar o problema que resultou a abertura do chamado.
Caso a contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido no presente
Termo e as partes constatarem que a utilização do equipamento é inviável, a contratada deverá
substituí-lo por outro de sua propriedade, da mesma marca e modelo do anterior, com
características iguais ou superiores, devendo retornar com o original em até 05 (cinco) dias úteis.
7.5.5 METODOLOGIA DE TRABALHO
a) Atendimento a chamados de emergência:
● A contratada deverá prever estrutura de atendimento compatível com os prazos
máximos estabelecidos no Quadro 01 (SLA) abaixo.
b) Atendimento a rotinas periódicas:
● As rotinas periódicas a serem executadas deverão ser pré-estabelecidas e
apresentadas pela contratada em proposta;
c) Supervisão técnica e engenharia:
● Deve ser previsto pela contratada um supervisor plenamente capacitado para
coordenação e acompanhamento dos trabalhos realizados no município;
d) Estrutura organizacional da equipe:
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● A contratada deve prever para execução dos serviços propostos equipe fixa, mais
equipe volante para chamados emergenciais considerando profissionais com
experiência em sistemas similares.
QUADRO 01 - PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA
PRIORIDADE PRAZO MÁXIMO DE
ATENDIMENTO E
SOLUÇÃO
NÍVEL I

4 horas
(8 horas por dia e 5
dias na semana,
on-site)

8 horas
NÍVEL II

TIPOS DE OCORRÊNCIAS

Ocorrências de hardware que deixem sem sinal ONTs,
uma ou mais, colocando em risco a segurança e o
funcionamento do Sistema da Rede GPON.
Ocorrências de software que coloque em risco a
segurança e/ou desempenho do Sistema da Rede
GPON requerendo atualização e/ou correções de
versão.
Ocorrências de rompimento de fibra, do BACKBONE, e
da rede de atendimento FTTX;

(24 horas por dia e 7
dias na semana)
NÍVEL III

24 horas
(24 horas por dia e 7
dias na semana)

Ocorrências pré agendadas de adequações de fibra, do
BACKBONE, da rede de atendimento FTTX,
instalações e configurações de ativos da rede, desde
que não tenhamos serviço indisponível;

QUADRO 02 - SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

Atestar o funcionamento de todos os equipamentos e periféricos da Rede GPON
nas condições contratadas.

2

Inspecionar todos os equipamentos e suas instalações, inclusive cabos,
conectores e caixas de proteção.
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3

Limpar equipamentos instalados nos ambientes outdoor e indoor, inclusive caixas
de proteção.

4

Esgotar

caixas

subterrâneas,

quando

necessário,

para

verificação

de

componentes da rede GPON nelas instalados.
5

Atualização de firmware de equipamentos, bem como atualização de versão de
software de gerenciamento.

6

Outras atividades que se façam necessárias, desde que acordadas entre as
partes.

7

Correções de fibras soltas, suportes e cordoalhas rompidos

8

Identificação dos cabos com placas e espiraflex

7.5.6 CONDIÇÕES GERAIS DA MANUTENÇÃO
A CIJUN disponibilizará acesso em aplicativo via WEB, em português à contratada, para
abertura e acompanhamento dos chamados técnicos realizados pelos funcionários designados
pela CIJUN, sendo possível a aferição do horário da abertura do chamado e da solução final
(definitiva) da ocorrência.
A empresa contratada deverá executar serviços de assistência técnica, sem ônus de
qualquer espécie para a CIJUN, durante o tempo da vigência do contrato, podendo ser prorrogado
por igual período, abrangendo todos os seus elementos integrantes, bem como reposição de
peças, acessórios e equipamentos que apresentarem defeitos.
Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos ao reparo ou substituição, pela empresa
contratada, desde que comprovada a existência de defeito cuja verificação só se tenha tornado
possível no decorrer de sua utilização.
A manutenção corretiva das peças, acessórios, software e equipamentos, objeto desta
licitação, poderá ser efetuada, durante o período do contrato, por intermédio das Assistências
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Técnicas autorizadas da empresa contratada, cujos endereços deverão estar indicados no
contrato.
A empresa contratada deverá colocar à disposição, para seus técnicos especializados,
todos e quaisquer materiais, instrumentos e ferramentas necessários e suficientes para o
atendimento pactuado de manutenção preventiva e corretiva, incluindo material de EPI, bem como
materiais de teste da solução apresentada.
7.5.7 PLANILHA DA MANUTENÇÃO
GRUPO 5 – MANUTENÇÃO
ITEM
35

DESCRIÇÃO

QTD.

Manutenção preventiva e corretiva 24x7

12

MEDIDA
Meses

7.6 DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS ITENS DE CONTRATAÇÃO

Com a finalidade de manter a padronização e garantir a funcionalidade do sistema, todos os
materiais e equipamentos, do item 17 ao item 30, constantes do GRUPO 03, deverão ser do
mesmo fabricante.
Os equipamentos devem vir acompanhados de todos os módulos e/ou dispositivos
necessários para seu perfeito funcionamento e operação, em conformidade com as especificações
técnicas aqui apresentadas, mesmo que esses não constem desta especificação.
A versão dos equipamentos deve ser a mais atual, na entrega dos mesmos.
Os equipamentos devem possuir manual em português.
Os acessórios ópticos (conectores, acopladores, cordões, etc) tanto para ambiente interno
quanto para externo serão fornecidos pela contratada.
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A instalação de cabos ópticos em ambiente externo será efetuada na

infraestrutura

existente. Na impossibilidade de uso dessa infraestrutura, a construção de novas alternativas
ficará a cargo da contratada, sob supervisão da CIJUN.
Caberá à contratada a configuração, instalação, adequação, e atualizações de firmware de
cada equipamento de rede para configuração no ambiente.
A contratada deverá auxiliar na configuração do software de gerenciamento dos
equipamentos e definições de permissão de acesso, de acordo com as demandas fornecidas pela
CIJUN.
A contratada deverá atender às seguintes normas padrões e procedimentos
aplicáveis, responsabilizando-se pela correta aplicação dos mesmos, incluindo-se, mas não se
limitando às seguintes:
● ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
● NBR 14160 Especificação de cabo óptico dielétrico auto-sustentado;
● NBR 14104 Procedimento de amostragem e inspeção em fábrica de cabos e cordões
Ópticos
● NBR 13975 Método de ensaio para determinação da força de extração do
revestimento das fibras ópticas
● NBR 14706 Cabos ópticos, fios e cabos telefônicos – Determinação do coeficiente de
absorção de ultravioleta – Método de ensaio
● NBR 9148 Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos – Ensaio de envelhecimento
acelerado – Método de ensaio
● Normas: ISO4427 e DIN8074;
● ITU-T G.650: Definition and test methods for the relevant parameters of 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;
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● 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.
Sem prejuízo, as execuções dos serviços objeto da contratação 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/publicacoe
s-tecnicas/normastecnicas/GED-270.pdf
A contratada deverá se utilizar das versões mais recentes das normas citadas em toda esta
especificação.
No intuito de garantir a aplicabilidade da solução por um longo período, bem como
adaptação às mais recentes e exigentes tecnologias de comunicação de dados, voz e imagem, a
solução proposta atenderá às normas internacionais que regem as instalações de cabeamento
estruturado, em especial as elaboradas pela EIA/TIA. (Electronic Industries Association /
Telecommunication Industry Association): 568, 568-A, 568-A-1, 568-A-2, 568-B.1, 568-B.1-1,
568-B.1-3, 568-B.1-4, 568-B.2, 568-B.2-1, 568-B.2-2, 568-B.2-3, 568-B.2-5, 568-B.3, 569, 570,
606, 607, ISO/IEC 11801. Para a rede elétrica, a solução deverá atender aos padrões ABNT
NBR5410.
Para rede óptica aérea sua topologia será FTTx com tecnologia GPON em fibra óptica
monomodo otimizada de baixa pico d`água e cabos ópticos FTTx. Os serviços disponibilizados
deverão atender Voz, Vídeo e Dados baseados em protocolos Ethernet. Deverá atender as
normas de arquitetura PON – ITU G.984.2 (Gibabit Capable Passive Optical Network) e GPON
(IEEE 802.3ah).
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Para os ativos da rede FTTx será utilizado OLT (Termination Line Optical) na Central Office
onde sairá o cabo de fibra óptico e para as terminações será utilizado ONU (Unit Network Optical).
Será utilizada a infraestrutura de posteamento existente para lançamento dos cabos ópticos
auto sustentável com os devidos acessórios de ancoragem.

8. DAS CONDIÇÕES DO CERTAME

8.1. PLANILHA DE PROPOSTA
A empresa licitante deverá apresentar na proposta de preço a identificação do fabricante,
da marca e do modelo dos produtos cotados.
Com a finalidade de manter a padronização e garantir a funcionalidade do sistema, e obter
uma garantia estendida junto ao fabricante, todos os materiais e equipamentos, do item 17 ao item
30, do Grupo 03, devem ser do mesmo fabricante.
A contratada deverá estar ciente de que os quantitativos previstos nas planilhas que
descrevem os itens objeto deste Termo de Referência se referem a quantitativos estimados, sendo
que a CIJUN não se obriga a contratação da integralidade dos mesmos, e somente efetuará o
pagamento dos itens efetivamente fornecidos e prestados pela contratada, conforme medições e
aceite.
8.1.1 MODELO DAS PLANILHAS DE PROPOSTA
GRUPO 1 - Ativos GPON
ITEM

DESCRIÇÃO

OLT
1

LIGHTDRIVE

LD2504S

MEDIDA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

GPON

LD2504
OLT

2

LIGHTDRIVE

QTD.

1

Unidade

R$ -

R$ -

2

Unidade

R$ -

R$ -

GPON
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3

SFP GE LX20 1310nm (20km)

4

Unidade

R$ -

R$ -

4

SFP GE LX10 1310nm (10Km)

8

Unidade

R$ -

R$ -

5

SFP GE LX40 1310nm (40km)

4

Unidade

R$ -

R$ -

6

SFP GPON OLT Classe B+

16

Unidade

R$ -

R$ -

7

XFP 10GE LR 1310nm (10Km)

4

Unidade

R$ -

R$ -

8

XFP 10GE ER 1550nm (40Km)

2

Unidade

R$ -

R$ -

9

MODEM OPTICO GPON LD580

5

Unidade

R$ -

R$ -

5

Unidade

R$ -

R$ -

5

Unidade

R$ -

R$ -

350

Unidade

R$ -

R$ -

6

Unidade

R$ -

R$ -

MODEM ÓPTICO ONT GPON
10

LD111-21R
MODEM

11

ÓPTICO

GPON

ONT100
MODEM ÓPTICO GPON ONT

12

1102W
FONTE

DE

ALIMENTACAO

AC/DC PARA OLT LIGHTDRIVE
13

(OLTFNT)
VALOR TOTAL:

R$ -

GRUPO 2 – Serviços de Infraestrutura
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

R$ -

R$ -

Instalação De Infraestrutura Interna
14

Em Prédios

8000
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15

Linha de duto de PEAD método não

3000

Metros

R$ -

R$ -

20

Unidade

R$ -

R$ -

destrutivo (MND) - (Construção de
linha com 02 subdutos singelos, 2 x
Φ 40 mm)
Construção de caixa subterrânea
16

tipo R2

VALOR TOTAL:

R$ -

GRUPO 3 – Serviços com fornecimento de Materiais
ITEM DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA VALOR

VALOR MARCA

MODELO

UNITÁRIO TOTAL
17

Cabo

100000 Metros

R$ -

R$ -

50000

Metros

R$ -

R$ -

40000

Metros

R$ -

R$ -

6000

Metros

R$ -

R$ -

CFOA-SM-AS-80-S/G
-06 - Fornecimento e
Instalação
18

Cabo
CFOA-SM-AS-80-S/G
-12 - Fornecimento e
Instalação

19

Cabo
CFOA-SM-AS-80-S/G
-24 - Fornecimento e
Instalação

20

Cabo
CFOA-SM-AS-80-S/G
-48 - Fornecimento e
Instalação
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21

Cabo Drop -

80000

Metros

R$ -

R$ -

30000

Metros

R$ -

R$ -

360

Unidade

R$ -

R$ -

220

Unidade

R$ -

R$ -

300

Unidade

R$ -

R$ -

50

Unidade

R$ -

R$ -

750

Unidade

R$ -

R$ -

Fornecimento e
instalação aérea vão
80 m 2 fibras
22

Cabo Drop CFOIFornecimento e
instalação interna 2
fibras

23

CEO - Caixa De
Emenda Óptica

24

CTO - Caixa De
Atendimento Óptico
Fttx para até 16
Fibras - Fornecimento
e Instalação

25

Caixa de terminação
FTTx com 1 conector
SC simplex (roseta)

26

Caixa de terminação
FTTx com 1 conector
SC duplex (roseta)

27

Fornecimento e
instalação de cordão
óptico com 2,5 m SC/APC – SC/APC
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28

Fornecimento e

250

Unidade

R$ -

R$ -

2

Unidade

R$ -

R$ -

8

Unidade

R$ -

R$ -

instalação de Divisor
Óptico Passivo
(SPLITTER) 1xN (N=
2,4,8,16)

29

Fornecimento e
Instalação de
Distribuidor Geral
Óptico (DGO) para
até 12 Fibras
Completo

30

Fornecimento e
Instalação de
Distribuidor Geral
Óptico (DGO) para
até 24 Fibras
Completo
VALOR TOTAL:

R$

GRUPO 4 – Projetos e Aprovações
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

31

Confecção de Projeto Executivo

8

Unidade R$ -

R$ -

32

Atualização de Projeto Anel Óptico

1

Unidade R$ -

R$ -

2

Unidade R$ -

R$ -

33

Obtenção

de

Atualização

de

Aprovações

da

Projeto Óptico -

CPFL, AUTOBAN

Anexo de Edital (0051431)

SEI CIJ.00225/2018 / pg. 131

Obtenção de Aprovações junto a
prefeitura, CPFL, AUTOBAN, DER,
34

RFFSA.

13

Unidade R$ -

VALOR TOTAL:

R$ R$ -

GRUPO 5 – Manutenção
ITEM

35

DESCRIÇÃO

QTD. MEDIDA

Manutenção preventiva e corretiva 24x7 12

Meses

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

R$ -

VALOR TOTAL:

R$ R$ -

8.2 VISITA TÉCNICA
A visita técnica não é obrigatória, mas é fortemente recomendada, correspondendo a 02
(duas) etapas distintas, sendo elas:
PRIMEIRA ETAPA: Visita no trajeto do anel principal, sem acesso interno aos POPs, sendo
dispensável o acompanhamento de um técnico da CIJUN, e poderá ser realizada a qualquer
momento pela empresa, já que este trajeto não contempla nenhuma área restrita ou de acesso
monitorado.
SEGUNDA ETAPA: A visita será acompanhada por um técnico ou equipe designada pela CIJUN,
sendo que a empresa licitante deverá proporcionar sua locomoção aos locais de visita. O
agendamento será realizado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data pretendida para
visita, devendo as empresas solicitar pelo e-mail st_infraestrutura@cijun.sp.gov.br ou pelo telefone
(11) 4589-8956 A/C de Alexandre Forti ou Marcos Roberto Zamana.
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Não será emitido atestado de vistoria, por parte dos técnicos da CIJUN, devendo a empresa
declarar, em conformidade com modelo constante de anexo próprio do edital, que tomou
conhecimento das condições locais necessárias à correta execução do presente objeto.
8.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E REQUISITOS DA EQUIPE DE
TRABALHO DAS LICITANTES
As empresas licitantes deverão apresentar, como condição de participação no certame:
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 empresa tenha realizado serviços com características semelhantes ao objeto
deste Termo de Referência e seus anexos, com quantitativo mínimo conforme tabela
do item 10. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA, deste Termo.
2) Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia, e
Agronomia – CREA da jurisdição da empresa, comprovando atividade relacionada com
o objeto, no qual conste como Responsável Técnico 01 (um) engenheiro.
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.
a) A comprovação de que o Responsável Técnico pertence ao quadro de
pessoal da licitante deverá ser feita mediante apresentação do contrato
social (se sócio), CTPS (Carteira de Trabalho) ou ficha de registro de
funcionário, ou mediante Contrato de Prestação de Serviços.
8.3.1. QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
A vencedora do certame deverá apresentar, os catálogos de todos os produtos
ofertados no GRUPO 1 e GRUPO 3 para avaliação e validação do atendimento dos
requisitos deste termo, como condição à assinatura do contrato.
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Para assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame deverá apresentar:
1) Relação explícita e declaração formal da sua disponibilidade de equipamentos,
ferramental, instalações físicas apropriadas e específicas, bem como pessoal técnico
especializado para realização dos serviços que são objeto deste Termo.
2)

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

3) Declaração expressa de que possui certificador óptico OTDR, equipado com kit para
fibras monomodo.
4)

Em virtude de que o serviço pode ocorrer em postes com transformadores e trabalho
em altura, entre outros, 02 (dois) membros da equipe técnica da contratada deverão
possuir o Certificado NR-10 e Certificado de Trabalho em Altura NR-35. Em ambos
os casos, a empresa deverá apresentar cópia dos certificados.

5)

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

6)

A empresa deverá possuir pelo menos 01 profissional com certificação do fabricante
da solução em FTTX comprovando a capacitação técnica em Projeto e Rede Externa
de FTTX, apresentando a comprovação, (Certificado).

8.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

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

A empresa licitante que apresentar resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um
dos índices acima, deverá comprovar capital social ou patrimônio líquido, mínimos, de 10% (dez
por cento) do valor da Proposta Comercial apresentada pela licitante.
A empresa licitante deverá, ainda, apresentar Certidão Negativa de Falência ou de
Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
emitida com antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação dos
documentos no certame.
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 homologado pelo juízo competente e em pleno vigor.

9. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

9.1 PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENTREGAS
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A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato no prazo de 10 (dez)
dias, prorrogáveis por igual período, desde que devidamente justificado e aceito pela CIJUN.
O prazo de início dos serviços deve ser, no máximo, de 05 (cinco) dias corridos após a
assinatura do contrato.
O prazo de atualização do Projeto Executivo do BACKBONE deve ser de, no máximo, de
30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato.
O prazo de elaboração do Projeto Executivo do POP ARGOS é, no máximo, de 45
(quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura do contrato.
Não havendo restrições no projeto apresentado pela contratada, as atividades de
lançamentos devem iniciar em até 30 (trinta) dias da aprovação final do Projeto pela equipe da
CIJUN.
9.2 OBSERVAÇÕES, DEFEITOS E REPAROS
Durante a execução dos serviços e até o aceite definitivo, o representante da CIJUN
comunicará por escrito (original e cópia) à contratada as observações, defeitos e reparos
detectados durante o desenvolvimento do Serviço ou Controle de Qualidade, mediante o impresso
correspondente ao Termo de Início do Serviço. Neste impresso se refletirão as anomalias e
defeitos observados e a data limite que, segundo as características e transcendência destas,
deverão estar corrigidas.
Igualmente, quando da assinatura da entrega do documento de “Aceite dos Serviços”, as
observações, defeitos e reparos detectados durante a execução dos serviços, deverão estar
integralmente corrigidos.
9.3 DA GARANTIA
A garantia mínima dos equipamentos - ATIVOS - objeto deste Termo de Referência será de
12 (doze) meses, a partir do Termo de Recebimento Definitivo.
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A garantia dos equipamentos - PASSIVOS - objeto deste Termo de Referência deverá ser
de 10 (dez) anos homologados pelo fabricante da solução, a ser obtido pela contratada, a contar
de cada medição/entrega realizada pela contratada e aceita pela CIJUN.
A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação, implantação, projeto, má
funcionamento, dentre outros, inclusive vícios ocultos não passíveis de verificação no momento do
aceite dos serviços e recebimento dos equipamentos, nos termos da lei.
9.4 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS OBJETO
DESTE TERMO
Para o recebimento dos materiais e serviços por parte da CIJUN serão efetuados a
conferência do material e os testes de aceite, que serão executados por funcionários da CIJUN,
previamente designados e que será denominada Comissão de Inspeção, conforme a seguir
descrito.
Estando os materiais e serviços recebidos de acordo com o edital, seus anexos e proposta
da licitante vencedora, será emitido o Termo de Aceite desses produtos, condição necessária para
que a CIJUN efetue o pagamento.
O recebimento definitivo não exime a contratada de quaisquer de suas responsabilidades,
na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos bens fornecidos.
O aceite (testes de qualidade e comprovação das especificações e demais características
técnicas informadas pela contratada em sua proposta) dos produtos ocorrerá nas dependências
da CIJUN ou no local onde foram executados os serviços, conforme o caso.
Todos os materiais e serviços deverão atender rigorosamente às especificações técnicas do
edital e seus anexos, incluindo este Termo de Referência, e da proposta apresentada pela
contratada.
A entrega dos mesmos fora das especificações aqui indicadas implicará a recusa por parte
da CIJUN, que os colocará à disposição da contratada para substituição ou reparo.
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Não sendo possível ou tecnicamente viável o reparo ou a substituição pretendida pela
contratada, a CIJUN poderá rescindir o contrato, incorrendo a contratada nas penalidades legais e
contratuais.
A previsão de duração da inspeção para os itens do fornecimento é de, no máximo, 07
(sete) dias úteis, para cada medição e/ou recebimento do material.
9.4.1 TERMO DE RECEBIMENTO
O Termo de Recebimento dependerá da Inspeção visual dos materiais fornecidos e testes
com verificações de desempenho e funcionais de compatibilidade, na parte da rede instalada e
apresentada para tais fins, quando se verificará as características especificadas no edital e na
proposta da contratada.
Quando os testes de aceite forem finalizados, o Termo de Aceite será emitido no dia da sua
finalização. Caso os mesmos estejam fora das especificações do edital, deste Termo e proposta
da contratada, o material e/ou serviço será recusado.
Se houver recusa, a CIJUN elaborará um relatório da realização dos testes, devendo o item
ser reavaliado pela contratada que o reapresentará à CIJUN para os procedimentos de re-teste do
item.
É de responsabilidade da Contratada, comunicar, por escrito, à CIJUN, com pelo menos 05
(cinco) dias úteis de antecedência, para entrega dos materiais e serviços.
9.4.2 PLANO DE INSPEÇÃO
São os seguintes os passos e tarefas que deverão ser cumpridos pela Comissão de
Inspeção durante a recepção dos materiais e serviços:
1) Inspeção visual de todos os itens do fornecimento, observando:
a) As condições das embalagens;
b) A homogeneidade do lote de cada item;
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c) As condições mecânicas de cada item (pintura, integridade do item, dimensões e etc.); e
d) As condições de identificação de cada item (número de série, part number e etc.).
2) Verificação das funcionalidades e características indicadas no edital, neste Termo e na
proposta da contratada, para todos os itens do fornecimento.
a) Teste de funcionalidade dos materiais instalados, conforme roteiro que será fornecido
pela CIJUN à contratada;
b) Conformidade dos serviços com os procedimentos indicados neste Termo, no edital e
com as boas normas da engenharia.
3)

Emissão de Termos de Aceite para fins de medição e pagamento.

Eventuais atrasos na execução dos testes pelo não cumprimento das presentes regras serão
de inteira responsabilidade da Contratada.
9.5 DOS PAGAMENTOS
9.5.1 DOS PROJETOS
Tanto os Projetos de atualização como os executivos serão faturados pela contratada após
a aprovação expressa dos mesmos pela CIJUN, dentro da medição mensal.
9.5.2 DOS ATIVOS DE REDE GPON, MATERIAIS E SERVIÇOS
Os Ativos de Rede GPON, Materiais e Serviços serão liberados por ponto de atendimento,
ou seja, todo o trajeto do atendimento confeccionado, conforme Projeto Executivo, e o
equipamento devidamente configurado e ativado será liberado para faturamento na medição
mensal.
9.5.3 DAS APROVAÇÕES NAS CONCESSIONÁRIAS
O pagamento dos serviços de aprovações perante as concessionárias será liberado após
aprovação total do projeto pelas concessionárias, o qual a empresa contratada deverá corrigir e
atualizar até sua devida aprovação, sem custos adicionais para a CIJUN.
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9.5.4 DA MANUTENÇÃO
O valor apresentado pela contratada em sua proposta corresponderá ao total de 347.300
(trezentos e quarenta e sete mil e trezentos) metros.
Após atualização do Projeto Anel Óptico do item 32 do Grupo 4 deste Termo, ser
devidamente validado pela CIJUN, estará autorizado o faturamento da manutenção mensal,
composto das medições conforme item 7.5.1 deste termo (“COMPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO”),
nos termos a seguir:
Manutenção =

Valor Mensal da Proposta
347.300

Com o valor obtido nessa fração, o mesmo será contabilizado pela unidade de cabos
lançados e ativados, conforme itens correspondentes;
Manutenção do Backbone = Manutenção * (Medição do Projeto Executivo Atualizado)
Após cada medição mensal aprovada, para os lançamentos devidamente ativados, o trecho
correspondente passa a incorporar a manutenção, sendo liberado seu faturamento, para o mês
subsequente. Não havendo ativações o trecho lançado não entrará na manutenção.
Mediante cada ativação, os cabos lançados serão medidos conforme projeto executivo,
para compor a manutenção do novo trecho e compor o valor mensal relativo à manutenção.
9.5.5 PRAZO DE PAGAMENTO
A CIJUN realizará os pagamentos à Contratada mensalmente, conforme segue:
(i) execução dos serviços de implantação do objeto contratado: em até 15 (quinze) dias
após a ativação do trecho correspondente, mediante Aceite da CIJUN;
(ii) para a manutenção, durante a execução dos serviços de implantação, o valor será
calculado nos termos do item 9.5.4 acima e integrará a fatura prevista no item (i) do mês
subsequente ao da medição, ou, não havendo, será objeto de faturamento apartado; e
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(iii) após o término da implantação, a manutenção será faturada mensalmente e paga até o
15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à sua execução.
9.5.6 DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO
A contratada deverá apresentar Nota Fiscal (que deverá constar a descrição conforme as
medições acima indicadas) mensalmente após a execução dos serviços e correspondente Aceite
pela CIJUN, acompanhada das certidões do FGTS, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
dos Tributos Federais e Dívida Ativa da União - que inclui INSS - devidamente atualizadas, que
deverão ser entregues no setor Financeiro da CIJUN, sem qualquer correção monetária.
9.6 RESPONSABILIDADES DA CIJUN
Além das demais obrigações, previstas neste Termo e no contrato, constituem
responsabilidades da CIJUN:
a)

Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento
dos serviços que são objeto deste Termo de Referência.

b)

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em
especial os itens sobre os serviços de implantação e sobre as obrigações da contratada;

c)

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um fiscal qualificado
tecnicamente, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao
contrato;

d) Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados.
9.7 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Além das demais obrigações previstas neste Termo e no contrato, constituem
responsabilidades da contratada:
a)

todas as providências necessárias para o licenciamento dos serviços junto às companhias
de distribuição de energia elétricas, inclusive junto aos órgãos Federais, Estaduais,
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Municipais, com vistas à realização do serviço de lançamento e fixação das fibras ópticas a
fim de atender as demandas do Projeto de Instalação;
b)

recolhimento da ART, para a realização do serviço de lançamento e fixação das fibras
óticas nos seus dutos e postes a fim de atender os acessos e ou adequações no backbone;

c)

para a execução dos serviços, o Projeto Executivo deverá ser confeccionado em
conformidade as normas da CPFL e outras concessionárias. Para apresentação e
aprovação por essa, a ART será recolhida e assinada pelo Engenheiro da contratada;

d) 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 da contratada,
isentando a CIJUN;
e) 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
relatório de serviço entregue semanalmente ao fiscal da execução do contrato;
f)

aceitar as determinações da CIJUN, efetuadas por escrito, para a substituição imediata dos
empregados cuja atuação, permanência ou comportamento forem, a seu critério,
considerados prejudiciais e inconvenientes à execução dos serviços;

g)

não veicular publicidade ou qualquer informação quanto à prestação do objeto desta
contratação sem prévia e expressa autorização da CIJUN;
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h)

arcar, exclusivamente, com todos os custos relativos à viagem, como passagens aéreas,
estadia, alimentação e deslocamento necessários para a execução dos serviços e
fornecimentos previstos neste Termo;

i)

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

j)

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

k)

providenciar a contratação do Seguro de Engenharia para cobrir danos à propriedade de
terceiros e eventuais interferências não previstas na execução dos serviços;

l)

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

m) cumprir todas as obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e acidentárias, pagando
regularmente os salários e demais encargos de seus funcionários, observadas todas as
disposições legais incidentes;
n)

fornecer uniformes e equipamentos necessários aos seus funcionários, inclusive os EPI’s
(Equipamento de Proteção Individual) nos padrões estabelecidos por lei e/ou pela CIJUN
em quantidade suficiente para a boa apresentação nos locais de prestação de serviços e
responsabilizar-se por quaisquer consequências decorrentes do não uso ou uso indevido
dos EPI’s, isentando a CIJUN;

o) disponibilizar para a CIJUN, em tempo hábil para liberação do pagamento da fatura, que
deverá ser emitida dentro do mês correspondente ao da prestação de serviços,
comprovantes da regular situação trabalhista, fiscal e previdenciária, através de cópias
autenticadas das guias de INSS, FGTS, do documento da folha de pagamento,
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contracheque devidamente assinado, do livro ou ficha de registro e CTPS dos empregados
destacados para a execução dos serviços objeto deste Termo.
p)

a ocorrência de trabalho noturno ou nos fins de semana, em razão de demanda ou fato
que o justifique, tais como antecipação de prazos de entrega entre outros, não poderão
implicar nenhuma forma de acréscimo ou majoração nos valores dos serviços, razão pela
qual

será

improcedente

a

reivindicação

de

restabelecimento

de

equilíbrio

econômico-financeiro, bem como horas extras ou adicionais noturnos;
q)

fornecer, instalar e certificar a infraestrutura de fibras óticas, conforme todas as
especificações deste Termo de Referência, obedecendo às seguintes etapas:
● Site Survey: realizar a avaliação das instalações físicas da rede de dutos e postes da
CPFL, por onde serão lançados os cabos de fibra ótica, a fim de iniciar o serviço;
● Projeto Executivo: confecção do projeto deste Edital e entregar à CIJUN, em mídia
eletrônica e cópias impressas, do Projeto Executivo plotado em CAD da implantação
do backbone e a atendimentos, contendo cronograma de atividades, detalhes
técnicos da execução dos serviços e lista de pessoas que trabalharão nas atividades
previstas nesse Projeto Executivo. Para cada acesso serão entregues 4 (Quatro)
cópias impressas distribuídas da seguinte forma: uma cópia ao administrativo da
CIJUN para arquivamento dos projetos de acesso, outra para a área de TIC da
CIJUN, outra para a área de engenharia/logística da Prefeitura Municipal de Jundiaí
e a última cópia ficará com a empresa contratada;
● ART: recolhimento da ART pela contratada;
● Entrega do As-Built: elaboração e entrega a CIJUN, em mídia eletrônica e cópias
impressas, da documentação As-Built plotada em CAD das instalações dos cabos
óticos para cada acesso realizado nos prédios abordados ou adequação do
backbone. Para os acessos deverão ser entregues 4 (quatro) cópias impressas que
serão distribuídas da seguinte forma: uma cópia ao administrativo da CIJUN para
arquivamento dos projetos de acesso, outra para a área de TIC da CIJUN, outra para
a área de engenharia/logística da Prefeitura Municipal de Jundiaí e a última cópia
ficará com a empresa contratada.
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r)

fornecer materiais novos (sem uso anterior, reforma ou recondicionamento) e que não
estarão fora de linha de fabricação, pelo menos nos próximos 90 (noventa) dias, contados
da data da assinatura do Contrato, de maneira a não prejudicar a execução dos objetos ora
contratados, sob pena de restar caracterizada inexecução parcial do contrato.
A contratada responderá integralmente por perdas e danos que vier a causar à CIJUN ou a

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos para a
execução deste Termo, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.
Os erros decorrentes de execução de serviços deverão ser corrigidos pela contratada, nos
prazos máximos previstos neste Termo a partir da comunicação feita pela CIJUN.
Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementação nos serviços
executados pela contratada, durante a vigência do contrato, deverão ser realizadas sem quaisquer
custos adicionais para a CIJUN.
A contratada deverá disponibilizar relatório semanal, que comprovem os serviços
executados, tempo de duração e reparo e as medições constatadas, e, anualmente, relatório
sobre condições gerais da rede GPON, assinado por engenheiro responsável.
Caso seja necessário executar alguma atividade fora do horário comercial (sábado,
domingo, Feriados, noturno) a contratada deve agendar com o responsável da CIJUN para não
atrapalhar o bom andamento dos serviços, sendo sempre de responsabilidade da contratada a
limpeza total do ambiente de trabalho, devendo este estar desimpedido e em condições de ser
utilizado para as atividades diárias de trabalho desenvolvido no local.
A contratada responsabilizar-se-á, 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 CIJUN, destacados pela contratada para a
execução do objeto deste Termo, 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
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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.
Na hipótese de a CIJUN 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 CIJUN 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 CIJUN, 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, sendo facultado à CIJUN compensar com quaisquer valores
devidos à contratada em decorrência do contrato.
9.8 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada estará sujeita às seguintes sanções além das demais eventualmente descritas
no Edital e Contrato:
(i) Multa moratória, por atraso injustificado na execução do objeto, de acordo com os seguintes
critérios e percentuais:
a) 0,25% sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, no caso de a contratada não entregar
algum item do projeto que seja pertinente ao atendimento do objeto até o final do prazo previsto no
contrato, até que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) quando a
CIJUN poderá considerar rescindido o contrato por inexecução total com a aplicação da
penalidade respectiva sem prejuízo da prevista neste item; e
b) 1% ao dia sobre o valor mensal dos serviços de manutenção com SLA de atendimento
atrasado, até que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) quando a
CIJUN poderá considerar como inexecução parcial, com a aplicação das penalidades respectivas
sem prejuízo da prevista neste item.
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9.9 DA GARANTIA FINANCEIRA DO CONTRATO
Visando a segurança da CIJUN quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a
contratada deverá providenciar garantia contratual no montante de 10% (dez) sobre o valor total
do contrato.
A garantia contratual deverá ser provida por meio de uma das modalidades relacionadas
abaixo, por ocasião da assinatura do contrato:
a) Caução em dinheiro;
b) Seguro garantia; ou
c) Fiança bancária.
A garantia contratual somente será liberada em favor da contratada após o término das
suas obrigações contratuais com a CIJUN, sendo de inteira responsabilidade da contratada a sua
renovação, quando couber.
10. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA
DESCRIÇÃO

QTD.

MEDIDA

Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G - Fornecimento e Instalação

10000

metros

Cabo Drop - Fornecimento e instalação aérea vão 80 m 2 fibras

10000

metros

Cabo Drop CFOI- Fornecimento e instalação interna 2 fibras

5000

metros

CEO - Caixa De Emenda Óptica

50

Unidade

CTO - Caixa De Atendimento Óptico Fttx para até 16 Fibras Fornecimento e Instalação

50

Unidade

Caixa de terminação FTTx com 1 conector SC simplex (roseta)

50

Unidade

Fornecimento e instalação de cordão óptico com 2,5 m - SC/APC –
SC/APC

100

Unidade

Fornecimento e instalação de Divisor Óptico Passivo (SPLITTER) 1xN
(N= 2,4,8,16)

100

Unidade

Fornecimento e Instalação de Distribuidor Geral Óptico (DGO) para até
24 Fibras Completo

2

Unidade

Anexo de Edital (0051431)

SEI CIJ.00225/2018 / pg. 147

Anexo de Edital (0051431)

SEI CIJ.00225/2018 / pg. 148

