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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH 

PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022 
 

PREÂMBULO: 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, através da 

Pregoeira Jussara Moscoso de Araújo, designada através da Portaria SAD nº 1.558, publicada no Diário Oficial 

do Estado de Pernambuco, edição do dia 11/06/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, e 

com a respectiva autorização do Diretor Presidente, que realizará a licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, sob o REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO 

UNITÁRIO, a ser realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, de 

acordo com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 12.986/06, Decreto Estadual nº 32.539/08, Lei 

Complementar nº 123/06, Lei Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual nº 45.140/17, Decreto Estadual nº 

42.530/15, e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 

e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir: 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE 
REDE ESTRUTURADO E CFTV PARA OS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DA REDE NO PRÉDIO 
ANEXO DA AGÊNCIA CPRH, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. 

Recebimento das Propostas Até: 09/08/2022 às 08:30 h  

Abertura das propostas: 09/08/2022 às 08:45 h  

Início da Sessão de disputa: 09/08/2022 às 09:00 h  

Sistema eletrônico utilizado: PE-INTEGRADO 
Endereço eletrônico: www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato 

Pregoeira: Jussara Moscôso de Araújo e-mail: cpl@cprh.pe.gov.br 
            cplcprh2021@gmail.com 

Fone: (81) 3182-8903  

Endereço: Rua Oliveira Góes, nº 395, 2º andar – Bairro Poço da Panela – Recife/PE – CEP: 52061-340 

Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília/DF. 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO 
DE CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADO E CFTV PARA OS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DA REDE 
NO PRÉDIO ANEXO DA AGÊNCIA CPRH, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. 
 
1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PE-INTEGRADO e as 
especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 
 
2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 O valor total estimado da contratação é de R$ 104.050,65 (cento e quatro mil, cinquenta reais e 
sessenta e cinco centavos), com base na média das propostas apresentadas, conforme quadro abaixo: 

mailto:cpl@cprh.pe.gov.br
mailto:cplcprh2021@gmail.com
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Item E-Fisco Descrição do Serviço Qtd Unid Valor Unitário Valor Total 

1  555175-7 

INSTALACAO ELETRICA DE CONDUTOR - 
DO TIPO CABEAMENTO DE REDE 
ESTRUTURADO E CFTV PARA OS 
EQUIPAMENTOS COMPONENTES DA 
REDE (ESTACOES DE TRABALHO, 
IMPRESSORAS, ACCESS POINTS E 
CAMERAS), COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL 

1 1  R$ 104.050,65  R$ 104.050,65 

 
2.2 Para fins de adjudicação, os valores unitário e global, MÁXIMOS, admitidos pela Agência CPRH são os 
constantes na Planilha Orçamentária e de Composição, ANEXO II do Termo de Referência, sob pena de 
desclassificação da proposta. 

2.3 Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta licitação estão programados em dotação 
orçamentária própria, na classificação abaixo: 

Programa de Trabalho – 18.126.0440.2443.0000  
Elemento de Despesa – 3.3.90  
Fonte – 0241  
Unidade Orçamentária – 00310 
 
2.4 Os recursos disponíveis para o presente objeto são compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. No(s) exercício(s) seguinte(s) as despesas correrão a conta de recursos próprios 
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de 
cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato. 

3.  DA VISTORIA TÉCNICA 

3.1 A empresa interessada em participar da licitação poderá realizar uma vistoria técnica no local onde o 
serviço será executado, tomando ciência de informações necessárias à elaboração da proposta. 

3.2 A vistoria deverá ser agendada até o dia anterior a abertura do certame, com o Gerente da Unidade 
de Redes e Suporte ao Usuário – URSU/CTIC, pelo telefone (81) 3182-8849, e deverá ocorrer de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h horas. 

3.3 Após a vistoria será emitida pelo Gerente da Unidade de Redes e Suporte ao Usuário – URSU/CTIC a 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA, de acordo com o modelo constante do Anexo IV do Termo 
de Referência.  

3.4 Caso a empresa opte em não realizar a vistoria, deve apresentar DECLARAÇÃO FORMAL, acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do local do serviço, a qual deverá ser entregue, 
juntamente com os documentos de Habilitação. 

 
4 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
4.1  Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e que 

estejam obrigatoriamente cadastradas no PE Integrado.  

4.1.1 O interessado deverá realizar o cadastramento junto ao sistema PE-INTEGRADO, no 

endereço www.peintegrado.pe.gov.br, através do link “Cadastre-se no sistema”; 

4.1.2 Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por 

meio do e-mail suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, para dar continuidade ao processo de 
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credenciamento com envio eletrônico dos documentos comprobatórios descritos no site citado e 

recebimento do login pessoal de acesso ao sistema; 

4.1.3 O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas 

por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente justificado; 

4.1.4 Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que as 

licitantes utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância desta disposição; 

4.1.5 Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalização do sistema, as licitantes 

deverão entrar em contato com a Gerência de Sistemas Integrados de Gestão - GESIG pelo telefone: 

(81) 3183-7721. 

 

4.2 A participação nesta licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado. 

 

4.2.1 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo à Administração 

a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros; 

4.2.2 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

 
4.3 Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências previstas neste Edital. 

 

4.4  A licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 

Microempreendedor individual - MEI deverá declarar-se no sistema eletrônico como tal, informando que 

cumpre os requisitos de habilitação, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na 

documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

 
4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 

ou ao enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual 

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

4.6 Não poderão participar deste Pregão: 

 

4.6.1 Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com o órgão, 
nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.6.2 Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do art. 7º da Lei 
nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.6.3 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

4.6.4 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.6.5 Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
 
4.6.5.1 Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no 

certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como 



4 
PROCESSO PE INTEGRADO  0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH 

sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a 
atuação no processo licitatório; 

 
4.6.6 Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação; 
4.6.7 Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por 

ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou pessoa 
jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, 
durante o prazo que apontar a decisão condenatória;  

4.6.8 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

5 DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

5.1 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

 

5.2 As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

 
5.2.1 Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e 

demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de funcionamento 

do órgão licitante. 

5.2.2 Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, a 

data e horário para retomada do pregão. 

5.2.3 Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados serão 

computados em horas úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

5.2.4 Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos por 

tempo igual ao que faltava para sua complementação. 

 
5.3 Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de adequação 

de horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 6.2 poderão ser alterados, 

cabendo ao pregoeiro informar previamente às licitantes a alteração e a nova data e horário para retomada 

do pregão, através do Sistema PE-INTEGRADO. 

 

6 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

6.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade, devendo 

protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, devendo 

o órgão licitante julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.2 Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar a petição, em campo 

próprio no sistema, até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública. 

 

6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

 

6.4 A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será disponibilizada eletronicamente, até 

a abertura do pregão, podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão, fazendo-se o registro na ata. 
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6.5 Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras estabelecidas neste 

item ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 

 

6.6 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail da Comissão, identificado no 

preâmbulo deste Edital. 

 

6.7 O Pregoeiro disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por e-mail e no Painel de 

Licitações (www.licitacoes.pe.gov.br), até um dia útil antes da data limite para abertura da sessão pública. 

 
7 DA PROPOSTA 
 

7.1 A licitante deverá encaminhar proposta de preços não identificada, expressa em moeda nacional, 

em algarismos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados no 

preâmbulo do Edital, quando então se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

8.2 Deverão estar incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes do 

fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de 

administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 
7.2 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado à licitante retirar ou substituir 

a proposta anteriormente encaminhada até a abertura da sessão. 

 

7.3 A licitante vencedora do certame deverá encaminhar, obrigatoriamente: 

 
7.3.1 Proposta de Preços conforme ANEXO V do Termo de Referência 

7.3.2 Planilha Orçamentária conforme ANEXO III do Termo de Referência 

 

7.3.2.1 Informar MARCA, MODELO (Part Number) de cada produto, acompanhado de folheto 

descritivo ou “Datasheet” de cada um dos produtos, exceto para materiais de infraestrutura, que 

deverão apenas ser apresentados os fabricantes e as espessuras/bitolas. 

 

7.3.3 Composição do BDI, conforme ANEXO VI do Termo de Referência. 

 

7.4 Caso os produtos/equipamentos ofertados não atendam às especificações apresentadas no Termo 

de Referência, especialmente o que dispõe os itens 7.1 e 7.2, a empresa terá sua proposta desclassificada. 

 

7.5 No momento da execução dos serviços os materiais e equipamentos a serem empregados deverão 

ser conferidos com s especificações constantes na planilha aprovada pela CPRH. 

 

7.6 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante.  

 

7.7 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 
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8 DA ABERTURA E DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

8.1 A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-

se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda o Decreto Estadual nº 32.539/2008, a Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais normas aplicáveis à espécie. 

 

8.2 A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

8.3 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
8.4 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

licitação, ficando responsável por eventuais ônus decorrentes da perda de negócios causada pela 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por motivo de desconexão. 

 
8.5 A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste instrumento convocatório, passando 

o Pregoeiro a examiná-las. 

 
8.6 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
8.7 Será desclassificada a proposta que contenha elementos que permitam a sua identificação. 

 

8.8 Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

9 DA FASE DE LANCES 

 
9.1 Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverão estar conectados 

ao sistema eletrônico e poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico. 

 

9.2 O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

9.3 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

 

9.4 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado. 

 

9.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor provenientes de licitantes distintas, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

9.6 Salvo se houver evidente erro material, não poderá haver desistência dos lances ofertados, 

sujeitando-se a licitante desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 
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9.7 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá, justificadamente, excluir lance oriundo de evidente 

erro material, alegado pelo respectivo licitante. 

 

9.8 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.9 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no endereço 

www.peintegrado.pe.gov.br. 

 
9.10 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 

lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de 0 (zero) segundo até 

30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
10 DA NEGOCIAÇÃO 

 
10.1 O Pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas licitantes, podendo encaminhar 

contraproposta diretamente àquela que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação. 

 

10.2 A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

 

10.3 O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação promovida pelo Pregoeiro.  

 

10.4 Após a fase de lances, se a proposta de menor preço não tiver sido apresentada por Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, e houver proposta de Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que seja igual ou até 5% (cinco por cento) 

superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.4.1 A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem 

classificado poderá, no prazo de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo 

sistema eletrônico, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 

10.4.2 Não sendo vencedora a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 

Individual mais bem classificado, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará 

as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

10.4.3 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 

sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

10.4.4 Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, a licitação prossegue com as 

demais licitantes. 

 



8 
PROCESSO PE INTEGRADO  0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH 

11  DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 
 

11.1 O Pregoeiro verificará se a licitante que apresentar o menor preço final se enquadra em uma das 

vedações previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 e 4.6.7 deste Edital, através de consulta aos sites 

http://www.portaltransparencia.gov.br,efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fingbp/PREmitirFornecedorPenalidade e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requeridophp. 

 

11.2 Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 11.1, a licitante será 

DESCLASSIFICADA, devendo o Pregoeiro repetir este procedimento conforme sejam procedidas as 

convocações, de acordo com a ordem de classificação. 

 

11.3 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a 

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE e os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A 

HABILITAÇÃO, DIGITALIZADOS, CONFORME ITENS 7 E 14 DESTE EDITAL, para fins de exame de 

aceitabilidade do preço e de sua habilitação, enviando-os para o e-mail da Comissão indicado no preâmbulo 

deste Edital, no prazo MÁXIMO de 02 (duas) horas úteis, contada a partir da solicitação do Pregoeiro. 

 

11.3.1 Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos 

necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados; 

11.3.2 A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras suas 

propostas, declarações e atestados; 

11.3.3 Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis; 

11.3.4 Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco) megabytes; 

11.3.5 Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão dos 

documentos encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

causada pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro no sistema; 

11.3.6 A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de 

habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 14.3, será desclassificada ou 

inabilitada do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

11.4 A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e dos documentos de habilitação, 

cabendo ao Pregoeiro informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação 

e divulgação da aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 

 

11.5 Ficam suspensas as exigências contidas neste instrumento convocatório, de apresentação de 

documentos que dependam de meios físicos, até o fim dos efeitos dos atos normativos publicados pelo 

Poder Executivo Estadual, para contenção do COVID-19, os quais deverão ser supridos ou substituídos por 

versões digitais ou digitalizadas, nos termos da Portaria SAD nº 705 de 25 de março de 2020. 

 

12  DA ANÁLISE DA PROPOSTA 
 
12.1 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e com as especificações técnicas do objeto. 

 
12.1.1  O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Estado de 

Pernambuco ou de pessoas físicas ou jurídicas com a expertise necessária, contratados para este fim. 
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12.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM. 

 

12.2.1 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido. 

12.2.2 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

12.2.3 Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 

12.2.3.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 

por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 

com os de mercado do objeto deste Pregão; 

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

de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da 

Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

 

12.2.4 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preços quando o 

preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o compõem necessitarem de ajustes para 

adequação aos valores estimados, conforme disposto no item 13.3 deste Edital. 

 
12.3 Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, assim consideradas aquelas que não impedem a 

caracterização do objeto e o fornecimento dos bens nos termos desta licitação, deverão ser corrigidas pela 

licitante. 

 

12.3.1 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global; 

12.3.2 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

 

12.4 Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante 

classificada em primeiro lugar, mediante a verificação da documentação exigida neste Edital. 

 

12.5 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro retomará a sessão pública para convocar a licitante 

detentora da melhor oferta subsequente a fim de apresentar a proposta de preços e os documentos de 

habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

 

13.  DA DILIGÊNCIA 

13.1 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços unitários 
dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 

13.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta. 

14.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO           

14.1 Para fins de habilitação neste processo, encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante 
classificada provisoriamente em primeiro lugar no certame deverá comprovar a situação de habilitação, 
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apresentando a documentação comprobatória abaixo discriminada, nos termos e prazos previstos neste 
edital. 

14.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

14.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 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;  
 
14.2.2 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, quando a 
atividade assim o exigir;  
 
14.2.3 Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 
8.666/93, conforme modelo constante no ANEXO II deste Edital. 
 
14.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

14.3.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos 
relativos à Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), , elas 
administradas, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
14.3.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada 
através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 
14.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
Considerando – se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de 
Pernambuco; 
 
14.3.4 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 
 
14.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

14.4.1 Apresentar Certidão de Registro emitida pelo CREA do responsável técnico. 
 
14.4.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito 
público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Atestado(s) Técnico(s) – CAT, 
demonstrando ter executado os serviços descritos no subitem  15.4.6 – Parcelas de maior relevância e valor 
significativo. 
 
14.4.3 Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico 
especializado, necessários à execução do objeto. 
 
14.4.4 Apresentar comprovante de participação em treinamento em NR-35 e NR-06, para pelo menos 2 
(dois) membros da equipe a ser alocada nos serviços a serem executados. 
 
14.4.5 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em 
desacordo com as exigências do edital. 
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14.4.6 Parcelas de maior relevância e valor significativo:  
 

14.4.6.1 Instalação de Rede de Cabeamento Estruturado Categoria 5e e 6; 

14.4.6.2 Instalação de NVRs 16 canais e Switches 24 portas 10/100/1000 L2 gerenciáveis; 

14.4.6.3 Instalação de Access Points e Câmeras: pelo menos 02(dois) Access Points e 08(oito) câmeras. 
 
14.4.7 Apresentar DECLARAÇÃO DE VISTORIA ou Declaração Formal de pleno conhecimento das condições, 
conforme item 8 do Termo de Referência e item 3 deste Edital. 

14.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

14.5.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de 
recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 
licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 
 
14.5.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo 
PJe (Processos Judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação judicial, 
certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o plano de 
recuperação concedido ou homologado em juízo. 
 

14.5.2.1 A certidão descrita no subitem 14.5.2 somente é exigível quando a Certidão 
Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante ou de seu 
domicílio contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 

14.5.3 Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de acordo com as 
disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante ou de seu domicílio. 
 
14.5.4  Comprovação de Patrimônio Líquido Mínimo, correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente a data da apresentação da 
proposta, conforme estabelecido no Art. 31, § 3º da Lei 8.666/93. 

a) Para fins de comprovação de Patrimônio Líquido, o licitante deverá apresentar Balanço 

Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na 

forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento); 

 

b) Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticações no órgão competente 

e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado 

junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de 

abertura e de encerramento; 

 

c) As empresas que possuam escrituração contábil digital (ECD) obrigatória, nos termos da 

Instrução Normativa RFB nº 2003/2021, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis, que foram inseridos no sistema 

SPED, acompanhados do Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Recibo de Entrega da 

Escrituração Contábil Digital junto à Receita Federal. 

 

14.5.5 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício por 
balancetes ou balanços provisórios. 
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14.5.6 Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial poderá ser atualizado pelo ÍNDICE 

NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).  

 

14.6 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação 
pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
14.7 Os documentos que não apresentarem prazo de validade fixado no próprio instrumento serão 
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso 
em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsável por juntar a respectiva comprovação, exceto 
quando se tratar de Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial que terá validade de 180 (cento e 
oitenta) dias da sua expedição. 
 
14.8 No caso de autenticação pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, esta será realizada em 
dias úteis, no período de 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min. 

14.9 Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os 

documentos/certidões  serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua 

emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá 

validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição. 

 
14.10 Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros estados da 

federação ou internacional, a licitante ficará responsável por juntar a respectiva comprovação. 

 
14.11 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital. 

 
14.12 Na fase de habilitação, nos termos do da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição. 
 
14.12.1 Havendo restrição na regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 
14.12.2 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração 
quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o 
empenho, devidamente justificado. 
14.12.3 A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará a decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo 
facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 
14.13 O Certificado de Registro de Fornecedores – CRF emitido pela Gerência de Cadastro de Fornecedores, 
Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco substitui os documentos de 
habilitação enumerados nos itens 14.3.1 a 14.3.4 e 14.5.1 deste Edital quanto às informações 
disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria Executiva de Administração no sitio 
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www.sad.pe.gov.br/seadm, podendo a Comissão de Licitação/Pregoeiro consultar o banco de dados do 
CADFOR/PE para apuração da situação do licitante, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos 
dados nele constantes. 
 
14.14 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los 
em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
15 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, devendo a 
Administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

15.2 Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar, eletronicamente, o 
pedido até o segundo dia útil que anteceder a abertura das propostas, no horário das 08:00 às 12:00 e das 
13:00 às 16:30:00 horas (horário local). 

15.3  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

15.4  A decisão do(a) Pregoeiro(a) sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante 
interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das propostas, podendo tal 
comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no “chat”. 

15.5 Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformado com o resultado poderá 
manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública virtual, a intenção de recorrer contra 
decisões do Pregoeiro, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da motivação do 
recurso, sendo-lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar memoriais contendo as razões do 
recurso, que devem ser enviados para o Pregoeiro. 

15.5.1 As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10 (dez) 
minutos após a declaração do vencedor. 
15.5.2 Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 
 
15.6 A falta de manifestação imediata e motivadamente, importará a decadência do direito de recurso, e a 
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

15.7 As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro que, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo fazê-lo subir, 
devidamente informado para decisão final. 

15.8 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.9 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 
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15.10 Não serão conhecidos recursos e impugnações apresentados fora do prazo e horário legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente. 

15.11 Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 
competente para a homologação. 

15.12 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo definido neste Edital. 

16 DO CONTRATO 

16.1 DA FORMALIZAÇÃO 

16.1.1 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 
convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, de acordo com o que 
dispõe os artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93. 

16.1.2  A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades 
estabelecidas pela Administração Pública. 

16.1.3 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por 
representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com 
firma reconhecida em cartório.  

16.1.4 A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR e da emissão de nota de 
empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato. 

16.1.5 A fiscalização do contrato ficará a cargo do Gerente  da Unidade de Rede e Suporte ao Usuário - 
USUR e a gestão a cargo do Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
CTIC. 

16.2  DA GARANTIA CONTRATUAL 

16.2.1 Para execução do objeto desta licitação, a CONTRATADA prestará garantia fixada em favor da 
CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 3º da Lei 
nº 12.525/03 c/c o artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das 
modalidades de garantia previstas na lei geral de licitações;  

16.2.2 Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser comprovada no 
momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a comprovação poderá ser realizada em até 
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contados da assinatura 
do contrato; 

16.2.3 A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO; 

16.2.4 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 56, §4º, da Lei nº 8.666/93; 

16.2.5 A atualização mencionada será feita pelo mesmo Índice utilizado para reajuste do contrato; 

16.2.6 Só serão aceitas a prestação de seguros-garantia e cartas de fiança bancária de agentes 
devidamente registrados e autorizados pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelo Banco 
Central do Brasil, respectivamente. 
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16.3 DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

16.3.1 O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua assinatura. 

16.3.2 O valor do contrato apenas será reajustado se decorrer mais de 12 (doze) meses da data de 
apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo), fornecido pelo IBGE, nos termos do art. 1º, III, da Lei Estadual nº 12.525/2003.  

16.3.3 Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá 
pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não 
o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 

16.3.4 Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na ocorrência de 
fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de acordo com a Lei Nº 8.666/93.  

16.4 DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.4.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

16.4.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16.4.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do 
artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

16.4.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

16.5 DO PAGAMENTO 

16.5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 

16.5.2 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato: 
16.5.3 O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista 
neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor estiver inscrito no Cadastro de Fornecedores do 
Estado de Pernambuco – CADFOR e no Sistema E-fisco da Secretaria da Fazenda. 

16.5.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da 
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo órgão entre o prazo 
referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP  
 
Onde:  
EM = Encargos Moratórios  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela a ser paga  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
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I = (TX/100)/365 = (6/100)/365 = 0,0001644 
 
16.5.5 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte 
ao da ocorrência. 

17. DO LOCAL, PRAZO  E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  DO OBJETO 
 
17.1 O local, prazo e a execução dos serviços serão de acordo com o contido no Termo de Referência e 
respectivos anexos, ANEXO I deste Edital e observando-se as disposições contratuais, conforme minuta 
anexa a este Edital. 
 
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1 O objeto será recebido:  

18.1.1 De forma provisória, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante a 
emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da 
comunicação escrita do contratado quanto à finalização da obra/serviço.  
18.1.2 De forma definitiva, por servidor ou comissão designada para este fim, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias.  

18.2  A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários.  

18.3 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, relatando eventuais pendências 

verificadas e o prazo de que dispõe a Contratada para saná-las.  

18.3.1  Em caso de serem apontadas pendências no referido Termo de Recebimento Provisório, a 

Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam todas elas devidamente sanadas.  

18.3.2  Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisório e após o atendimento das 

pendências apontadas, a Contratada deve realizar comunicação escrita ao Contratante, solicitando a 

realização de nova vistoria, a fim de comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais.  

18.4  O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados somente será lavrado após o 

atendimento de eventuais exigências da fiscalização quanto às pendências relatadas no Termo de 

Recebimento Provisório.  

18.4.1  Na hipótese de o Termo de Recebimento Provisório ser lavrado sem a indicação de pendências, 
transcorrido o prazo de observação, a que se refere o art.73, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, será lavrado o Termo 
de Recebimento Definitivo pela Contratante.  
18.4.2  Se não for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputar-se-á 
como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fato à Administração 
nos quinze dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.  
18.4.3  Até a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, a Contratada fica 
responsável pela guarda do bem imóvel, equipamentos, objetos, móveis e utensílios, zelando pelo 
Patrimônio Público do Estado, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e administrativa, por 
quaisquer danos e/ou prejuízos que diretamente venha causar ao Estado ou a terceiros decorrentes de sua 
culpa ou dolo.  
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18.4.4 O Termo de Recebimento Definitivo não isenta a Contratada das responsabilidades cominadas no 
art. 618 do Código Civil Brasileiro.   
 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação 
pertinente, as seguintes: 

19.1 Informar à fiscalização, por escrito, o nome e o documento pessoal de identificação civil de todos os 
representantes e/ou prepostos da licitante vencedora que terão qualquer tipo de vinculação com o serviço. 
Para os membros da equipe alocada ao serviço objeto da presente licitação, deverá ser apresentado cópia 
da carteira de trabalho e do livro de registro de empregados. Informamos que os serviços em altura 
somente poderão ser realizados por membros da equipe alocada detentores do treinamento NR-35; 

19.2 A Contratada assumirá a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. Em hipótese alguma, os encargos sociais poderão estar 
incompatíveis com a situação trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao objeto 
contratual; 

19.3 Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam 
inteiramente concluídos e acabados; 

19.4 Manter durante toda a execução do projeto contratado, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

19.5 Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos 
de quitação; 

19.6 Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, 
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que 
venham a incidir sobre o presente Contrato; 

19.7 Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do Contrato; 

19.8 Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no Termo de 
Referência. 

19.9 Registro da obra no CREA-PE e demais instituições necessárias ocorrerá por conta da CONTRATADA, 
sem ônus para a CONTRATANTE; 

19.9.1 Caberá à contratada o respectivo registro e obtenção das ART’s correspondentes, junto ao CREA/PE. 

19.9.2 Apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da data de emissão da O.S. (Ordem 
de Serviço), a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA/PE, referente ao objeto desta 
licitação, conforme Art. 28°, § 1º da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA; 

19.10 Atualização e/ou elaboração do “AS BUILT” pertinentes ao objeto do Termo de Referência, bem 
como fornecer à CPRH o arquivo eletrônico em CD ROM, em programa AutoCAD, acompanhado de 02 
(duas) cópias plotadas; 

19.11 Será por conta da CONTRATADA toda a mão-de-obra, obrigações sociais, seguros contra acidentes 
de trabalho específicos aos serviços, equipamentos de segurança, equipamentos técnicos, ferramentas, 
bem como tudo o que for necessário à boa e eficaz execução dos serviços; 

19.12 A CONTRATADA será responsável pela administração dos serviços, bem como pela mobilização, 
desmobilização e deslocamentos de pessoal, dentre outras ações de logística que tornem possível a 
execução dos serviços de engenharia citados no objeto do Termo de Referência; 
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19.13 Toda a retirada de material proveniente de serviços de demolição, bem como, a remoção de 
entulhos será de total responsabilidade da CONTRATADA; 

19.14 Após o término dos serviços, o local deverá ser entregue pela CONTRATADA, completamente limpo, 
sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou equipamentos utilizados; 

19.15 A empresa contratada para a execução dos serviços deverá alocar equipe técnica composta de 
engenheiro(s) e técnicos pertencentes ao seu quadro permanente ou da subcontratada, devidamente 
habilitados, corretamente uniformizados, utilizando crachás de identificação e com equipamentos de 
proteção individual e coletiva – EPI’s e EPC’s, respectivamente -, quando em trabalho. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

20.1 Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a apresentação dos 

documentos hábeis para prática de tal ato; 

20.2 Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções complementares, 

suficientes e necessários à respectiva execução; 

20.3 Acompanhar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, determinando o que 

for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente o 

que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

 
21. DAS PENALIDADES 

 
21.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar 

com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

 

21.1.1 Apresentar documentação falsa;  
21.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
21.1.3 Falhar na execução do contrato;  
21.1.4 Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;  
21.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  
21.1.6 Não mantiver a proposta; 
21.1.7 Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
21.1.8 Cometer fraude fiscal;  
21.1.9 Fizer declaração falsa. 
 

21.2 Para condutas descritas nos subitens 21.1.1, 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7, 21.1.8 e 21.1.9, será aplicada 

multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

 

21.2 O retardamento da execução previsto no subitem 21.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA: 

 

21.2.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, 
contados da data constante na ordem de serviço; 

 

21.2.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 
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21.4  Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o 

subitem 22.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 21.7.  

 

21.5 A falha na execução do contrato prevista no subitem 21.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA 

se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 21.7 desta cláusula, 

respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, 

cumulativamente. 

 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 8 

6 10 

 

21.6 O comportamento inidôneo previsto no subitem 21.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA 

executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

21.7 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato  

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato  

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato  

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato  

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato  

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por tarefa 
designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em 

1 Por item e por 
ocorrência 
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contrato, sem autorização prévia. 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 
termos e prazos estipulados. 

1 Por dia 

   
21.8 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e 

contratar estabelecida no item 21.1 desta cláusula. 

 

21.9 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 

aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 

multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

 

21.10 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade 

- PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015; 

 

21.11 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 

efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando 

esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro; 

 

21.12 Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será 

descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 

 

21.13 Caso a faculdade prevista no item 21.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da 

garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de 

pagamentos devidos ao contratado; 

 

21.14 Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 21.12 e 21.13 

acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do recebimento da comunicação oficial; 

 

21.15 Decorrrido o prazo previsto no item 21.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial; 

 

21.16 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 

pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a 

contar da solicitação da contratante; 
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21.17 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 

cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-
la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

22.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o 
tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis; 

22.3 A participação do licitante nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.  

22.4 Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos, sempre 
por escrito dirigindo-se ao Pregoeiro, por meio do e-mail cpl@cprh.pe.gov.br, em até 02 (dois) dias úteis, 
antes da abertura do certame.  

22.5 O Pregoeiro responderá através de comunicado eletrônico, via sistema, até um dia útil antes da data 
limite de envio de proposta, definido no Edital.  

22.6  A Comissão de Licitação/Pregoeiro não se responsabilizará por informações que não lhe forem 
entregues ou que forem apresentadas em desacordo com este item. 

22.7  As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas por 
escrito e protocolada(s), diretamente à Comissão de Licitação/Pregoeiro, através do e-mail 
cpl@cprh.pe.gov.br e com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua disponibilização nos 
termos da lei que rege as licitações. 

22.8 Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I - Termo de Referência e Anexos 
ANEXO II -  Declaração de que não Emprega Menor de Idade 
ANEXO III - Minuta de Contrato 
 
22.9 Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e 
demais normas que regem a matéria. 

23 DO FORO 

23.1 Fica eleito o foro do Recife - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste 
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Recife, 20 de junho de 2022 

 
JUSSARA MOSCOÔSO DE ARAÚJO 

Pregoeira 
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ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 Contratação de empresa especializada para instalação de cabeamento de rede 
estruturado e CFTV para os equipamentos componentes da rede no prédio anexo da 
Agência CPRH, incluindo o fornecimento dos materiais.   

 CÓDIGO DO E-FISCO 

Item E-Fisco Descrição do Serviço Qtd Unid Valor Unitário Valor Total 

1  555175-7 

INSTALACAO ELETRICA DE 
CONDUTOR - DO TIPO 
CABEAMENTO DE REDE 
ESTRUTURADO E CFTV PARA OS 
EQUIPAMENTOS COMPONENTES 
DA REDE (ESTACOES DE 
TRABALHO, IMPRESSORAS, 
ACCESS POINTS E CAMERAS), COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 

1 1  R$ 104.050,65  R$ 104.050,65 

 

1.1 DETALHAMENTO DO OBJETO 

 A instalação do cabeamento de rede estruturada deve ser na categoria 5E, com certificação 

e documentação da mesma.  

 Deverá ser instalada rede elétrica destinada exclusivamente à alimentação dos 

componentes da rede. 

 A sede da Agência CPRH está situada na Rua Oliveira Góes, nº 395 - Poço da Panela, Recife - 

PE, CEP: 52061-340 e o prédio auxiliar na Rua Professor Edgar Altino, nº 145, Poço da 

Panela, Recife – PE. 

 O prédio auxiliar onde será realizado o serviço possui 02(dois) pavimentos, com 
área total construída detalhada em planta do projeto, Anexo I deste TR. 

1.1.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 A rede de cabeamento estruturado deverá atender aos pontos de dados, voz e 
imagem (CFTV-IP) cujos quantitativos estão descritos na tabela abaixo:  

 
Tabela 1 – Quantidade de pontos do Cabeamento Estruturado 

PRÉDIO PAVIMENTO DADOS VOZ CÂMERAS WI-FI 
TOTAL DE 
PONTOS 

Principal  Térreo 13 03 08 02   26 

Principal 1º andar 04 02 04 01   11 

Anexo Térreo 03 01 01 01   06 

Anexo 1º andar 07 02 03 01   13 

TOTAIS   27   08   16   05   56 



23 
PROCESSO PE INTEGRADO  0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH 

 Os materiais e serviços a serem fornecidos para a execução do objeto 
estão especificados no Anexo II – Planilha Orçamentária. 

1.1.2 REDE ELÉTRICA 

 A rede elétrica será destinada exclusivamente aos componentes da rede 
de cabeamento estruturado, a saber, estações de trabalho, servidores, switches, 
access points e câmeras; 

 A CONTRATADA deverá montar um quadro de distribuição de sobrepor, 
conforme especificações contidas neste Termo de Referência; 

 Deverá ser montada uma malha de aterramento nos padrões normativos 
vigentes; 

 Está prevista a instalação de 30(trinta) pontos elétricos, com capacidade 
de 10A cada; 

 As câmeras serão do tipo PoE e não necessitarão de alimentação Elétrica; 

2. JUSTIFICATIVA  

 Considerando a mudança de endereço da CPRH, e que o novo prédio não permitiu a alocação 
dos setores de forma adequada, foi alugado um prédio na Rua Professor Edgar Altino, nº 
145, Poço da Panela, Recife – PE que receberá a biblioteca e alguns setores; 

 Considerando que tal edificação não possui infraestrutura de voz e de dados para receber os 
setores relacionados; 

 Considerando que as atividades a serem desenvolvidas pelos setores citados necessitam do 
acesso aos sistemas da CPRH como também à internet, para pesquisas e consultas, 
sobretudo na biblioteca; 

 Considerando a necessidade de contato telefônico entre setores da CPRH bem como para 
contatos externos; 

 Considerando a necessidade de colocação de câmeras de monitoramento, internas e 
externas, sobretudo com o objetivo de preservação do acervo bibliográficos e segurança 
dos servidores,  

Torna-se necessário a contratação de uma empresa para a execução deste serviço conforme 
especificação neste Termo de Referência e de especificações e quantitativo detalhado no 
Anexo II – Planilha Orçamentária. 

3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

3.1 Pregão Eletrônico, do tipo Menor preço, global. 

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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4.1 Regime de execução indireta: empreitada por preço unitário. Critério de julgamento: menor 
preço global. 

5. DAS NORMAS TÉCNICAS 

5.1 Os materiais a serem fornecidos e os serviços a serem executados deverão obedecer às 
normas e procedimentos enumerados a seguir: 

5.2 ANSI/TIA/EIA–568B Comercial Building Wiring Standard, e ABNT/NBR 5410/97, 14566, 
EM/ANSI 11801, IEC 61935-1, EM 50173, 50174, 50310, 50346, que regulamentam o 
planejamento, instalação e testes de um sistema de cabeamento estruturado para suportar 
independentemente do provedor e sem conhecimento prévio, os serviços e dispositivos de 
telecomunicações que serão instalados durante a vida útil do edifício. 

5.3 EIA/TIA 568B.1 – No sentido de especificar cabeamento estruturado Genérico, 
respaldando em ambientes de produtos variados, independente da aplicação e estabelecendo 
padrões de desempenho. 

5.4 EIA/TIA 568B.2 – Esta norma especifica os componentes do cabeamento, desempenho 
de transmissão e procedimentos de teste para verificação. 

5.5 ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and 
Spaces, e EM 14763-2, EM 50174, que padronizam práticas de projeto e construção dentro e 
entre edifícios, como são construídos os suportes de mídia e/ou equipamentos de 
telecomunicações nos espaços, tais como canaletas e guias, facilidades de entrada no edifício, 
ponto de demarcação, armários e/ou salas de telecomunicações e sala de equipamentos. 

5.6 ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecomunications Commercial 
Building, que instrui como nomear, marcar e administrar os componentes de um sistema de 
Cabeamento Estruturado. 

5.7 J-STD-607A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requeriments for 
Telecomunications, e ABNT/NBR 5410/97, 5419, 14039, 14306, 14565, IEC 60364-4-41, UTE C 
60-130, EM 50310, e NEC que descrevem os métodos de compatibilidade, equipotencialização, 
e vinculação a sistemas de aterramento para equipamentos ativos e passivos de 
telecomunicações através um edifício. 

5.8  EIA 310D Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment, IEC 297-x, 60297-1, e 
DIN41494 que descrevem a construção e dimensionam as capacidades mecânicas de “racks”, 
painéis, e equipamentos associados. 

5.9 UL 94 Standard da UL que prova a Resistência à Propagação de Chama nos produtos. 

5.10 NR 7 – Programa de Controle de Saúde Ocupacional;  

5.11 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

5.12 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade; 

5.13 NR 35 – Trabalho em Altura; 

5.14 NR 06 – Equipamento de Proteção Individual – EPI 

Outras Normas e Premissas: 

 Devem ser adotados Sistemas de Cabeamento Estruturado das marcas Furukawa, Legrand, 

AMP, ou similar; 
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 Todos os componentes passivos do Sistema de Cabeamento Estruturado devem ser do mesmo 

fabricante; 

6. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

6.1 OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA 

O sistema de cabeamento estruturado a ser instalado, será composto por eletrocalhas e 
eletrodutos.  

As eletrocalhas deverão ser fixadas em teto através de barra rosqueadas e suportes adequados, 
ou, em parede, através de mão-francesa. 

Os eletrodutos serão de PVC rígido de 1” e também serão aparentes, fixados em paredes. 

A distância máxima entre os apoios as eletrocalhas e eletrodutos deverá ser de no máximo 1,5m.  

Havendo trechos de 15m ou superior, será necessário a colocação de caixa de passagem. 

As tomadas do usuário (Work Area) deverão ser colocadas em Conduletes de Alumínio de 1”.  

Todo o entulho produzido deverá ser removido e colocado em locais apropriados (caçamba 
estacionária ou similar) e, ao final da obra, deverá ser executada uma limpeza geral dos pisos 
(varrição geral) para remoção de poeiras e partículas oriundas do serviço executado. 

6.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 

6.2.1 BACKBONE 

A interligação entre o prédio da Rua Professor Edgar Altino e sua estrutura anexa (vide plantas 
anexo I) se dará por um backbone de dados e um backbone de voz, o primeiro realizado através de 
2 links com cabo UTP categoria 6, envelopado, e o segundo através de um cabo CTP/APL 50/10P. 

6.2.2 CABEAMENTO HORIZONTAL 

Todos os componentes do sistema de cabeamento estruturado a serem fornecidos e instalados 
devem atender aos requisitos técnicos para categoria 5E, exceto os Voice Panels que são da 
categoria 3. O cabeamento deve ser da marca Furukawa, Legrand, ou similar. 

Deverá ser instalado um quadro telefônico de sobrepor(DG) com blocos do tipo Krone/Bargoa, 
destinados ao recebimento de linhas troncos convencionais e ramais (espelhamento dos ramais da 
central telefônica). Os blocos destinados às Linhas Troncos deverão ser instalados com fusíveis de 
proteção, de forma a proteger a central telefônica de eventuais surtos pelo cabo.  

O backbone de dados, interliga o Switch Core instalado no Rack da casa principal e o switch da casa 
anexa (1º pavimento). 

A distribuição horizontal dos cabos origina-se no rack e seguem até cada tomada na área do 
usuário (work area) através da infraestrutura a ser instalada. Nenhum link poderá ser lançado fora 
de infraestrutura.  

Os pontos dos usuários serão atendidos por conectores RJ-45 fêmea, Cat. 5E. 

Todo o sistema de cabeamento deverá ser identificado de acordo com a respectiva norma. 

Em cada rack deverá ser fixado na parte interna de qualquer uma das portas, a relação dos pontos 
contendo, pelo menos os códigos, os tipos e as localizações. 
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Todos os links da rede deverão ser certificados quanto às premissas da norma EIA/TIA 568B para a 
categoria 5E e 6(backbone).  O relatório da certificação dos links deverá ser entregue em formato 
PDF à CPRH. 

6.3 REDE ELÉTRICA 

Será da responsabilidade da CPRH a instalação dos pontos elétricos necessários aos equipamentos 
(Switch, NVR, AP, estações de trabalho, etc)  

6.4 EQUIPAMENTOS 

Deverão ser fornecidos e instalados os switches, Access Points, Câmeras e NoBreak, conforme 
especificações e quantitativos indicados neste documento. 

6.5 PADRÃO DE CÓDIGOS A SER ADOTADO 

6.5.1 ESTRUTURA DE CODIFICAÇÃO 

Os links deverão ser identificados com o seguinte padrão: 

PTaa.nnn onde: 
PT  - Prefixo 
aa - Andar 
nnn - Número de Ordem do Link no andar 

Os Patch Panels deverão ser identificados com o seguinte padrão: 

PPaa.nnn onde: 

PP  - Prefixo 
aa - Andar 
nnn - Número de Ordem do Patch Panel no andar 
 

Os Voice Panels deverão ser identificados com o seguinte padrão: 

VP  - Prefixo 
aa - Andar 
nnn - Número de Ordem do Link no andar 
 

Os Switches devem ter o seguinte padrão de identificação: 

SWaa.nn onde: 

SW  - Prefixo 
aa - Andar 
nn - Número de Ordem do switch no rack. 

6.5.2 TIPOS DE ETIQUETAS 

a) Para Switches, Patch Panels, Voice Panels e Espelhos das tomadas 

Devem ser identificados com etiquetas autoadesivas na cor branca com letras pretas com altura de 
12mm. As etiquetas devem ser coladas do lado esquerdo ou direito dos equipamentos. Como 
referência, recomenda-se a MK231-k da Brother, ou similar.      

b) Para os cabos UTP e CI 
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Os cabos devem ser identificados em cada uma das extremidades, com etiquetas de fundo branco 
e letras pretas, impressas na vertical, de modo que ao fixarem-se as etiquetas nos cabos, 
permitirão a visualização do código em qualquer posição do cabo, conforme mostrado na Figura 1 
a seguir. Como referência, recomenda-se a etiqueta Brady modelo TZe-241. 

 
Figura 1 – Modelo de etiqueta impressa 

6.6 DOCUMENTAÇÃO AS BUILT 

Concluídos os serviços, a empresa contratada deverá providenciar a atualização das plantas 
fornecidas de tal modo que reflitam fidedignamente a rede instalada. 

7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Especificações e requisitos mínimos dos principais componentes do sistema de cabeamento 
estruturado. 

7.1 MATERIAIS  

7.1.1 CABO UTP CATEGORIA 5E 

Deverão atender aos requisitos mínimos a seguir: 

• O cabo a ser fornecido deve atender aos requisitos da norma ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA/EIA 

568-C.2 Cat. 5e; 

• Possuir condutor de cobre sólido (monofilar) de diâmetro 24 AWG, com encapamento de 

polietileno; 

• Deve apresentar atenuação máxima de 22 dB/100m à 100MHz; 

• Deve apresentar NEXT “Crosstalk” mínimo de 35,3 dB/100m à 100MHz; 

• Deve apresentar PSNEXT “Power Sum Next” mínimo de 32,3 dB/100m à 100MHz; 

• Deve apresentar ACR “Attenuation Crosstalk Ratio” típico maior ou igual que 13,3 dB/100m à 

100MHz; 

• Deve apresentar PS-ACR “Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio” típico maior ou igual que 

10,3 dB/100m à 100MHz; 

• Deve apresentar ELFEXT ou ACR-F “Attenuation Crosstalk Ratio- F ” típico maior ou igual que 

23,8 dB/100m à 100MHz; 

• Deve apresentar PS-ELFEXT ou PS-ACR-F “Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio-F” típico 

maior ou igual que 20,8 dB/100m à 100MHz;  

• Deve apresentar perda por retorno “Return Loss” mínimo de 20,1 dB/100m à 100MHz; 

• Deve apresentar resistência linear operando em 20ºC (Celsius) de no máximo 95 Ohm/km; 

• Deve apresentar velocidade nominal de propagação operando em 20ºC (Celsius) de no mínimo 

65%; 

• Deve suportar aplicações Ethernet 100BaseTX, ATM155 Mb/s, ATM 622 Mb/s, FDDI/CDDI 

100Mb/s, 100Base VG; 1000BaseT 
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• Possuir certificado de performance elétrica emitido por laboratório independente, conforme 

especificações das características elétricas contidas nas normas ANSI/TIA/EIA-568-C.2 e ISO/IEC 

11801, para Cat. 5e; 

• Impedância característica de 100 Ohms; 

• Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, com gravação para 

rastreamento de lote, capa externa com possibilidade de fornecimento em pelo menos 2 cores; 

possuindo fácil identificação dos pares; 

• O cabo deverá ter impresso na capa o sequenciamento métrico, de metro em metro; 

• Deve ser fornecido com capa externa CM com diâmetro nominal de 5,0±0,5 mm 

• O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa externa e ser certificado 

para ISO 9001 e ISO 14001. 

• Fabricante: Furukawa, Legrand ou similar. 

7.1.2 CONECTOR RJ45 FÊMEA CATEGORIA 5E 

Os conectores RJ45 fêmea deverão ter padrão de encaixe universal Keystone, terminação IDC sem 
necessidade do uso de ferramentas de impacto, com possibilidade de conexão T568A/B, 
compatível com condutores de 26-22 AWG Deverão atender aos requisitos mínimos a seguir: 

• Atender às especificações de componentes da categoria 5E:  EIA/TIA 568-C2; ISO 11801 Edition 

2; CENELEC EN 50173-1 2007 e ISO/IEC series 60603-7 

• Devem permitir a montagem pela parte traseira em encaixe padrão Keystone: em patch panels 

descarregados, espelhos de montagem para linhas de canaletas, conduletes, caixas 4X2 e 4X4 

de tomadas, caixas de superfície, caixas de tomadas para piso, encaixes em mobiliário;. 

• Compatível com as categorias 3, 5 e 5e; 

• Estrutura fabricada com policarbonato de alto impacto; 

• Os circuitos impressos devem estar totalmente confinados dentro de cada módulo, ou seja, o 

painel deve conter proteção para os circuitos impressos dupla face, evitando danos ao mesmo 

durante e depois do processo de crimpagem; 

• Contatos modulares: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude do 

contato. Revestimento adicional de 1,27µm de ouro (50 micropolegadas) de na área de 

contato; 

• Contatos IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude do contato. 

Revestimento adicional de chumbo-estanho na área de contato com o cabo. Suportar 

terminações de condutores entre 22 e 26 AWG; 

• Compatíveis com ferramentas de impacto (punch down); 

• Suportar até 750 inserções do patch cord; 

• Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001 

• Compatível com ANSI/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801 

• A caixa de tomada deve ser do tipo sobrepor, em conduletes de alumínio, com suportes de 

fixação. 

• O Conector fêmea deve ser do mesmo fabricante dos demais componentes do sistema de 

cabeamento metálico. 

• Fabricante: Furukawa, Legrand ou similar. 
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7.1.3 PATCH PANEL CATEGORIA 5E 

Os patch panels para o cabeamento de distribuição horizontal deverão ser categoria 5E com 24 
portas em linha em “1U” de altura, 8P8C, tipo RJ45, compostos de 04 blocos de 6 conectores, os 
conectores podem ser trocados um a um, sem causar danos aos demais, terminação IDC com 
crimpagem sem a necessidade do uso de ferramentas de impacto, deve possibilitar que a execução 
das terminações do cabo possam ser efetuadas em padrão T568A ou T568B; as terminações devem 
ocorrer pela parte frontal do painel, compatível com condutores de 26-22 AWG, a fixação dos 
contatos traseiros IDC no circuito impresso deve ser livre de soldas, o circuito impresso deve ser 
plenamente encapsulado, cada conector deve possuir tampa plástica para proteção dos contatos 
traseiros. Corpo do painel construído em chapa de aço galvanizada para montagem em racks 
padrão 19”, com 01U de altura, deve possuir sistema de fixação rápida diretamente ao montante 
do Rack sem necessidade de porcas gaiolas e parafusos, deve possuir organizador de cabos traseiro 
com mecanismo de fixação individual dos cabos dispensando abraçadeiras e ou amarração dos 
cabos. 

Demais requisitos mínimos: 

• Apropriado para montagem em Racks e gabinetes padrão 19” ANSI/TIA 310D; 

• Cumprir com as especificações de categoria 5E ANSI/TIA 568C.2; 

• Possuir Contatos IDC – angulados para um maior contato elétrico e com crimpagem dos cabos 

livre de ferramentas de impacto; 

• Dispor de espaços próprios para colocação de etiquetas cambiáveis não autocolantes; 

• Possuir integrado ao corpo guia traseira modular de cabos, com sistema de fixação por encaixe 

sem ferramentas, suficiente para suportar os 24 cabos para alívio de solicitações mecânicas, 

possibilitando que seja feita a manutenção individual dos cabos sem a necessidade de separá-

la do patch panel, caso seja retirada, depois de feita a manutenção, a mesma possa retornar a 

posição original sem desfazer a organização dos demais cabos; 

• Permitir o encaixe e remoção individual dos conectores pela parte frontal do painel; 

• Plenamente compatível com as categorias anteriores 3 e 5 

• Lâmina metálica do patch panel: aço, com acabamento galvanizado eletrolítico; 

• Módulos de acabamento de 6 conectores: estrutura fabricada com plástico de alto impacto na 

cor preta;   

• Os circuitos impressos devem estar confinados, ou seja, as tomadas devem conter proteção 

para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante e depois do manuseio e 

processo de conectorização; 

• Contatos modulares dianteiros com revestimento de níquel em toda a longitude do contato. 

Revestimento adicional de ouro na área de contato; os conectores devem ser testados e 

garantidos para operação simultânea com energia nos padrões IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 

802.3at (PoE+). 

• Devem suportar até 2.500 conexões e desconexões do patch Cord, testes efetuados em carga 

PoE+; 

• Contatos Traseiros padrão IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude 

do contato. Devem suportar terminações de condutores sólidos entre 22 e 25 AWG e de 

condutores multifilares entre 23 e 26 AWG; 

• A conexão dos contatos IDC com a placa de circuito impresso não pode ser feita com solda; 
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• Os conectores RJ45 do patch panel devem ser equipados com tampa plástica traseira para 

proteção dos contatos IDC, que facilitem o posicionamento adequado dos pares antes da 

montagem do conector, assegurando que o decapamento do cabo seja inferior a 25mm e o 

destrançamento dos pares seja inferior a 13mm conforme especificações normativas. 

• A tampa traseira que equipa os conectores RJ45 do patch panel devem possuir uma alavanca 

de giro de ¼ de volta, possibilitando a crimpagem simultânea de todos os condutores do cabo 

aos contatos IDC sem o uso de ferramentas específicas ou ferramentas de impacto padrão 

(punch down). A alavanca deve possuir sistema de travamento ao final do curso que estabilize 

e protega a conexão e permita a reinstalação do cabo em caso de erro e possibilite o fácil 

reaproveitamento; 

• Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001 

• Compatível com ANSI/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801 

• Fabricante: Furukawa, Legrand ou similar. 

7.1.4 PATCH CORD CATEGORIA 5E 

Os patch cords deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos: 

• Componentes comprovados através de testes de canal executados por laboratório 

independente com reconhecimento internacional (ANSI/TIA–568-B.1, ASTM D4566-98 e 

ISO/IEC 11801 – category 5e); 

• Testados em fábrica para um rendimento categoria 5e; 

• Dever ser disponível nos comprimentos de 1m, 2m, 3m, 5m, 8m 

• Construído com cabos multifilares (flexível) de 4 pares; 

• Compatíveis com conectorizações de rede tipo T568A e T568B; 

• As capas plásticas do plug RJ45 (boot) devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos cabos, 

ser transparentes ou na mesma cor do cabo, injetadas ou montadas de forma permanente; 

• Compatíveis com as categorias 3, 5 e 5e; 

• Estrutura do plugue: policarbonato transparente; 

• Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de nas superfícies de contato; 

• Cabo: cabo multifilar categoria 5e, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC; 

• Classificados para 750 inserções; 

• Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001 

• Compatível com ANSI/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801 

• Ser do mesmo fabricante dos demais componentes do sistema de cabeamento metálico. 

• Fabricante: Furukawa, Legrand ou similar. 

7.1.5 VOICE PANEL 

Os Voice Panels deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

 Deve ser construído em painel de aço galvanizado; 

 Chapa de 1,2mm; 

 Conectores padrão RJ45; 

 Deve possuir contatos com ouro/níquel com espessura do ouro de 0,15μm; 

 Ser adequado para cabos par trançado com condutor de bitola entre 22-26 AWG  
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 Suportar 750 inserções/remoções 

 Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001 

7.1.6 ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÃO (RACK) 

Os Racks deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

 Padrão 19” com pelo menos 24U e profundidade mínima de 450mm; 

 Devem ter estrutura em chapa de aço nas cores grafite ou preta, com pés niveladores; 

 Porta frontal com visor em vidro ou acrílico; 

 Portas laterais e de fundo, removíveis e com chave, devendo possuir também aletas ou 
venezianas para circulação do ar; 

 Possibilidade de colocação de ventilação forçada no teto; 

 Possuir dois planos de montagem; 

 Estrutura deve possuir pontos para aterramento; 

 Suportar carga de 3kg/U; 

 Possuir furação inferior para permitir a passagem de cabos; 

 Os perfis devem possuir furação para porca gaiola de ½ em½U; 

 Fabricante deve possuir ISO 9001 e ISO 14001. 

7.1.7 GUIA DE CABO HORIZONTAL 19” 

Deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

 Devem ser de 1U do tipo estendido (Profundidade mínima de 68mm); 

 Os organizadores deverão contar com um sistema que garanta controle dos raios de curvatura 

para a inserção e saída dos cabos e dos patch cords; 

 Possuir tampa frontal para proteger os cabos de eventuais golpes ou esmagamentos 

7.1.8 CABO CI 

Deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

• Serem fabricados com até 100 Pares; 

• Atender à NBR 10501 / Norma Aplicável SDT 235-310-702 

• Condutores de cobre eletrolítico estanhado isolados com polietileno de alta densidade; 

• Os condutores devem possuir diâmetro externo de 50mm ou superior. 

7.1.9 CABO CTP-APL 

Deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

• Possuir pelo menos 30(trinta) Pares; 

• Atender a norma ABNT NBR 9124 

• Condutores de cobre eletrolítico estanhado isolados com polietileno de alta densidade; 

• Os condutores devem possuir diâmetro de 50mm ou superior; 

 Possuir capa  APL: Fita de Alumínio recoberta nos dois lados por copolímero; 

 Capa externa em termoplástico preto resistente aos raios U.V. e intempéries; 

 Resistência elétrica Máxima individual do condutor em C.C a 20° de até C  94 Ω/km; 

 Atenuação do sinal de transmissão média máxima de 9,3 db/km a 150khz e de 23,5 db/km a 
1024 khz. 
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7.1.10 QUADRO TELEFÔNICO 

Deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

• Dimensões: Altura: 400mm, Largura: 400mm e Profundidade: 100mm (dimensões mínimas); 

• Deve ser fornecida em aço com pintura eletrostática; 

• Deve possuir porta com fecho ou chave e ranhuras para ventilação 

• Fundo de madeira e com pelo menos 08(oito) anéis guia médios. 

7.1.11 BLOCO DE CONEXÃO NORMALMENTE ABERTO (NA) 

Os blocos de corte são produtos destinados à conexão da rede externa (Operadoras) e devem ter 
as seguintes características: 

 Tecnologia de engate rápido – IDC;  

 Normalmente Aberto; 

 Permitir a conexão de condutores com diâmetro entre 0,40mm e 0,65mm; 

 Deve permitir a colocação de elementos protetores contra sobrecorrentes e sobretensões; 

 Possuir capacidade para pelo menos 10(dez) pares; 

 Devem ter encaixes para montagem em bastidores. 

7.1.12 BLOCO DE CONEXÃO NORMALMENTE FECHADO (NF) 

Os blocos de corte são produtos destinados à interconexão entre a rede externa e a rede interna 
do assinante e devem ter as seguintes características: 

 Tecnologia de engate rápido – IDC; 

 Normalmente Fechado; 

 Permitir a conexão de condutores com diâmetro entre 0,40mm e 0,65mm; 

 Possuir capacidade para pelo menos 10(dez) pares; 

 Devem ter encaixes para montagem em bastidores. 

7.1.13 MÓDULO DE PROTEÇÃO 

São elementos destinados à proteção da rede interna. Devem ser colocados nos blocos 
(normalmente aberto) destinados às linhas das operadoras e devem ter as seguintes 
características: 

 Os módulos de proteção devem ser montados com pastilhas de estado sólido; 

 Serem adequados à colocação em blocos do tipo Normalmente Aberto; 

 Devem proteger a instalação interna contra sobrecorrentes e sobretensões. 

7.1.14 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 

As eletrocalhas constituem-se na principal infraestrutura do projeto, a partir das quais se derivam 
as estruturas secundárias (eletrodutos) e devem atender, pelo menos aos seguintes requisitos: 

 As eletrocalhas deverão ser galvanizados e deverão ser equipadas com todos os acessórios 
necessários. Todas as eletrocalhas usadas na vertical, deverão possuir tampas; 

 As transições entre eletrocalhas e acessórios deverão ser efetuados por meio de acessórios 
adequados adquiridos no mercado, não sendo admitido à confecção em campo; 

 Está previsto neste projeto o uso de eletrocalhas nas dimensões 150x50mm e 100x50mm, do 
tipo perfurada, com chapa #24 ou mais grossa (#20). 
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 Não haverá compartilhamento de encaminhamentos entre os cabos lógicos e elétricos. 

 Nos casos aqui omissos, deverão ser seguidos os critérios das normas EIA/TIA 569-B e NBR 
14565. 

7.1.15 ELETRODUTOS 

Os eletrodutos constituem-se na infraestrutura secundária, destinada ao trajeto final de um 
percurso de um ou mais link de cabo UTP e devem atender, pelo menos aos seguintes requisitos: 

 Os eletrodutos deverão ser de PVC rígido e deverão ser usados com todos os acessórios 
(curvas, luvas, etc.) necessários adquiridos no mercado, não sendo admitida a confecção em 
campo; 

 A cada 15 metros de percurso deverá ser inserida uma caixa de passagem; 

 Não será permitida a abertura de rosca nos tubos, devendo ser usadas luvas sem roscas 
(unidut reto) ou box reto (unidut cônico); 

 Será permitido o uso de eletrodutos flexíveis de alma metálica em comprimentos até 1m, nas 
transições entre infraestruturas e/ desvios nas interferências. As emendas deverão ser 
efetuadas por meio de acessórios adequados supramencionados. 

7.2 EQUIPAMENTOS 

7.2.1 NO BREAK 1200VA 

Deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

 Monofásico; 

 Potência de mínima de 1200VA, com fator de potência >= 50%, ou potência efetiva de pelo 
menos 600W; 

 Topologia UPS interativo com regulação on-line; 

 Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; 

 Processador: Microprocessador Risc; 

 Interativo com regulação online; 

 Possuir Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); 

 Possuir funções de: Autoteste, Autodiagnóstico de bateria; 

 Tensão de Entrada: Bi-volt (220VAC ou 115 VAC); 

 Tensão de Saída: 115VA; 

 Autonomia: >= 20 minutos a plena carga; 

 Possuir alarme audiovisual; 

 Possuir pelo menos 06(SEIS) tomadas de saída; 

 Proteções do nobreak: Potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito do inversor, 
sobreaquecimento no transformador; 

 Proteções para a carga: Queda de rede, Ruído na rede elétrica, Sobretensão e subtensão na 
rede elétrica, surtos, correção de variação da rede elétrica por degrau. 

7.2.2 SWITCH GIGABIT - PRINCIPAL 

O Switch principal/Core da rede, receberá o link de dados proveniente da sede da CPRH ou da ATI, 
e deverá atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 
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 Possuir 24 portas 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX; 

 Possuir 2 portas Gigabit 10/100/1000Mbps SFP; 

 Possuir 1 porta Console; 

 Tamanho do buffer de Memória: 4MB; 

 Capacidade de switching  (Tx. encam. de pacotes) > 30 Gbps; 

 Tamanho da Tabela de endereços MAC: Pelo menos 8000 registros 

 Possuir memória Flash de pelo menos 128Mbit; 

 Autenticação Radius; 

 Multicast: 256 grupos; 

 Capacidade de VLAN:  
- 4k VLANs ativas 
- 802.1Q VLAN Tagging 

 QoS 
- Filas de prioridade 802.1p, 4 filas por porta 

 Gestão de tráfego 
- Controle de fluxo 802.3x 
- Port mirroring 
- Controle de perturbações na Transmissão/Multicast/Unicast 
- Agregação de ligação 802.3ad (até 8 grupos, 8 portas por grupo) 
- IGMP Snooping  

 GERENCIAMENTO 
- Utilitário SmartConsole 
- Suporta a gestão de rede SNMP  

 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
- Fonte 100 a 240 VAC – 50/60 Hz 
- Consumo máximo: Até 24W. 

7.2.3 SWITCH 08 PORTAS  

Atender pelo menos aos seguintes requisitos mínimos: 

 Possuir 08 portas 10/100/1000 Mbps autosensing; 

 Tamanho do buffer de pacotes: 160KB 

 Capacidade de switching: >=16 Gbps 

 Throughput: >= 11 Mpps  

 Tamanho da Tabela de endereços MAC: Pelo menos 4k registros 

 Alimentação Elétrica: 100 a 240 VAC – 50/60 Hz 

7.2.4 GRAVADOR DE IMAGEM (NVR) – 08 canais 

O NVR deverá possuir pelo menos as seguintes características: 

 Suportar 16 câmeras IP; 

 Alimentação PoE em todas as portas 

 Suportar até 16 conexões remotas 

 Largura de Banda de entrada e de saída de pelo menos 60 Mbps; 

 Ter capacidade de pelo menos 01(um) HDD Sata com capacidade de até 6T no total; 

 Ser fornecido com um HDDs de 2TB; 

 Suportar formatos de codificação/decodificação vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264; 
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 Possibilidade de gravação até 8MP; 

 Suportar imagens ao vivo, gravação e reprodução de imagens a 4 MP de resolução 

 Saídas 

- Possibilidade de saídas independentes VGA e HDMI 

 Interface de rede 10/100: pelo menos 01(uma); 

 Fonte de alimentação Elétrica: 110 – 240 VAC; 

 Outras funcionalidades necessárias: 

- Pesquisa inteligente da área selecionada no vídeo e reprodução inteligente para melhorar a 

eficiência de reprodução; 

- Suportar Detecção cruzamento de linha e de intrusão; 

7.2.5 GRAVADOR DE IMAGEM (NVR) – 16 canais 

O NVR deverá possuir pelo menos as seguintes características: 

 Suportar 16 câmeras IP; 

 Alimentação PoE em todas as portas 

 Dispor de pelo menos 1(um) canal de entrada de áudio two-way com  RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ); 

 Suportar até 64 conexões remotas 

 Largura de Banda de entrada de pelo menos 160 Mbps e pelo menos 80 Mbps de saída; 

 Ter capacidade de até 02(dois) HDDs Sata com capacidade de 8T no total; 

 Ser fornecido com dois HDDs de 2TB cada um; 

 Suportar formatos de codificação/decodificação vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264; 

 Possibilidade de gravação em até 8MP; 

 Saídas 

- Possibilidade de saídas independentes VGA e HDMI 

- Saída de vídeo HDMI com resolução de até 4k (3840 × 2160); 

 Interface de rede 10/100/1000: pelo menos 01(uma); 

 Fonte de alimentação Elétrica: 110 – 240 VAC; 

 Outras funcionalidades necessárias: 

- Pesquisa inteligente da área selecionada no vídeo e reprodução inteligente para melhorar a 

eficiência de reprodução; 

- Suportar Alarme de Detecção VCA; 

- Suportar funcionalidade de Detecção de movimento, cruzamento de linha, intrusão, etc.; 

- Suportar quotas de HD, podendo ser atribuídas capacidades distintas por canal; 

- Gerenciamento centralizado de câmeras IP, incluindo configuração, importação/exportação 

de informações, exibição em tempo real e áudio bidirecional. 

7.2.6 CÂMERA IP PoE TIPO “DOME” - Lente 2.8mm e 4.0mm) 

As câmeras devem ser IP, PoE, com pelo menos as seguintes características: 

 Dados Gerais 

- Sensor de imagem 1/4" CMOS com escaneamento progressivo 

- Min. Iluminação Colorido: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON); 
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- Velocidade do Obturador 1/3 s a 1/100.000s 

- Encaixe das lente M12 

- Dia & Noite Filtro de corte IR com chaveamento automático/manual 

- Ajuste de 2 Eixos Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70° 

- DNR (Redução digital de ruído) 3D DNR 

- WDR (Ampla faixa dinâmica): 60DBI ou Digital WDR 

 Padrão de compressão 

- Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 

- Sub stream: H.265/H.264/MJPEG 

- Tipos de H.264 Baseline profile/Main profile 

- Taxas de Bit Rate 32 Kbps a 8 Mbps 

 Imagem 

- Max. Resolução 1920 x 1080 

- Main Stream Max. Frame Rate 

 50Hz: 25fps @(1920 x 1080, 1280 X 960, 1280 × 720) 

 60Hz: 30fps @(1920 x 1080, 1280 X 960, 1280 × 720) 

- Sub-stream Max. Frame Rate 

 50Hz: 25fps @(640 × 480, 640 X 360, 320 × 240) 

 60Hz: 30fps @(640 × 480, 640 X 360, 320 × 240) 

- Ajustes de Imagem: Brilho, saturação, contraste, nitidez ajustáveis via web browser ou 

software cliente 

- Alternar Dia/Noite: Suportar alteração automática, manual e agendada 

 Rede e Alarmes 

- Detecção de movimentos 

- Alarmes de Tamponamento da lente, login ilegal; 

- Protocolos suportados: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, 

IGMP, QoS e UDP; 

- Padrões: ONVIF, ISAPI 

- Funções gerais Anti-flicker, heartbeat, espelhamento, proteção por senha, Máscara de 

privacidade, Marca d’água 

 Interface 

- Interface de comunicação: 1 RJ45 Ethernet 10M/100M Auto-adaptável 

- Reset: Suporta 

 Outras características necessárias: 

- Alimentação 12 VDC ±25%, PoE (IEEE 802.3af) 

- Níveis de proteção: IP67 

- IR 30 m Auto-adaptável 

Todos os materiais e equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos e sem uso anterior. 
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7.3 GARANTIA 

Todos os materiais e equipamentos fornecidos e instalados e todos os serviços prestados terão 
garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data da entrega dos mesmos. 

8. DA VISTORIA TÉCNICA 

8.1. A empresa interessada em participar da licitação poderá realizar uma vistoria técnica no local 
onde o serviço será executado, tomando ciência de informações necessárias à elaboração da 
proposta; 

8.2 A vistoria deverá ser agendada até o dia anterior a abertura do certame, com o Gerente da 
Unidade de Redes e Suporte ao Usuário – URSU/CTIC, pelo telefone (81) 3182-8849, e deverá 
ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h horas; 

8.3 Após a vistoria será emitida pelo Gerente da Unidade de Redes e Suporte ao Usuário – 
URSU/CTIC a DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA, de acordo com o modelo constante 
do Anexo IV.  

8.4 Caso a empresa opte em não realizar a vistoria, deve apresentar DECLARAÇÃO FORMAL, acerca 
do conhecimento pleno das condições e peculiaridades do local do serviço, a qual deverá ser 
entregue, juntamente com os documentos de Habilitação. 

9. DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1 DOCUMENTAÇÃO 

A qualificação técnica deve ser apresentada junto com os demais documentos de habilitação e far-
se-á de acordo com o que se segue: 

9.1.1 Apresentar Certidão de Registro emitida pelo CREA do responsável técnico; 
9.1.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Atestado(s) Técnico(s) – CAT, demonstrando ter executado os serviços 
descritos no subitem  9.1.7 – Parcelas de maior relevância e valor significativo. 

9.1.3 Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico 
especializado, necessários à execução do objeto. 

9.1.4 Apresentar comprovante de participação em treinamento em NR-35 e NR-06, para pelo 
menos 2 (dois) membros da equipe a ser alocada nos serviços a serem executados. 

9.1.5 Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, ou pelo pregoeiro ou membro da 
equipe de apoio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, não sendo admitidas cópias 
ilegíveis, que dificultem ou impossibilitem a análise pela COMISSÃO. 

9.1.6 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer 
outro em desacordo com as exigências do edital. 

9.1.7 Parcelas de maior relevância e valor significativo:  

9.1.7.1 Instalação de Rede de Cabeamento Estruturado Categoria 5e e 6; 

9.1.7.2 Instalação de NVRs 16 canais e Switches 24 portas 10/100/1000 L2 gerenciáveis; 
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9.1.7.3 Instalação de Access Points e Câmeras: pelo menos 02(dois) Access Points e 08(oito) 
câmeras 

10. PROPOSTA 

10.1 As empresas deverão apresentar, obrigatoriamente: 

10.1.1 Proposta de preços conforme ANEXO V;  

10.1.2 Planilha orçamentária, conforme Anexo III; 

10.1.2.1 Informar Marca, o Modelo (part number) de cada 
produto, acompanhado de folheto descritivo ou 
“Datasheet” de cada um dos produtos, exceto para 
materiais de infraestrutura, que deverão apenas ser 
apresentados os fabricantes e as espessuras/bitolas.; 

10.1.3 Composição do BDI, conforme ANEXO VI; 

10.1.4 A proposta terá validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da abertura do certame. 

10.2 Caso os produtos/equipamentos ofertados não atendam às especificações apresentadas 
neste Termo de Referência, especialmente o que dispõe os itens 7.1 e 7.2, a empresa terá 
sua proposta desclassificada. 

10.3 No momento da execução dos serviços os materiais e equipamentos a serem 
empregados deverão ser conferidos com as especificações constantes na planilha aprovada 
pela CPRH. 

10.4 A Planilha Orçamentária deverá ser datada e assinada pelo Responsável Técnico da 
LICITANTE com a indicação do número do seu registro no Conselho de Classe.  

 

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

11.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários para as obrigações decorrentes da 
contratação do objeto deste TR correrão por conta da existência e previsão de Dotação 
Orçamentária, conforme reserva informada pela Coordenadoria de Gestão – CGE: 

 

 Programa de Trabalho – 18.126.0440.2443.0000 

 Natureza da Despesa – 3.3.90  

 Fonte – 0241 (Recursos Próprios)  

 Unidade Orçamentária – 00310 - CPRH  

 UG: 610801 
 
 

11.2 Os recursos disponíveis para o presente objeto são compatíveis com o Plano Plurianual e 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No(s) exercício(s) seguinte(s) as despesas correrão a conta de 
recursos próprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita 
mediante apostilamento no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato. 
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12. DO VALOR ESTIMADO 

12.1 O valor estimado para a referida contratação será de R$ 104.050,65 (Cento e quatro mil, 
cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme ANEXO II; 

12.2 Para fins de adjudicação, só serão aceitos os valores unitários e global, MÁXIMOS, 
admitidos pela Agência CPRH, conforme o Anexo II do Termo de Referência, sob pena de 
desclassificação da proposta. 

12.3 Os valores unitários foram obtidos baseados em tabelas oficiais (SINAPE e ORSE) e 
cotações de preços para os itens que não possuem valores explicitados nas tabelas 
oficiais citadas. 

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

13.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados pela empresa 
contratada em até 30(trinta) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Serviço que se 
dará em até 10(dez) dias após a assinatura do contrato. 

14. SUBCONTRATAÇÃO 

14.1 Não será admitida a subcontratação dos serviços objeto da licitação. 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1 O objeto será recebido:  

15.1.1 De forma provisória, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante a emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo de 
5 (cinco) dias da comunicação escrita do contratado quanto à finalização da obra/serviço.  

15.1.2 De forma definitiva, por servidor ou comissão designada para este fim, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias.  

15.2  A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por 
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.  

15.3 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, relatando eventuais 
pendências verificadas e o prazo de que dispõe a Contratada para saná-las.  

15.3.1  Em caso de serem apontadas pendências no referido Termo de Recebimento 
Provisório, a Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam todas elas devidamente 
sanadas.  

15.3.2  Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisório e após o 
atendimento das pendências apontadas, a Contratada deve realizar comunicação escrita ao 
Contratante, solicitando a realização de nova vistoria, a fim de comprovar a adequação do 
objeto aos termos contratuais.  
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15.4  O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados somente será lavrado após o 
atendimento de eventuais exigências da fiscalização quanto às pendências relatadas no 
Termo de Recebimento Provisório.  

15.4.1  Na hipótese de o Termo de Recebimento Provisório ser lavrado sem a indicação de 
pendências, transcorrido o prazo de observação, a que se refere o art.73, I, “b”, da Lei nº 
8.666/93, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante.  

15.4.2  Se não for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, 
reputar-se-á como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha 
comunicado o fato à Administração nos quinze dias anteriores à exaustão dos respectivos 
prazos.  

15.4.3  Até a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, a 
Contratada fica responsável pela guarda do bem imóvel, equipamentos, objetos, móveis e 
utensílios, zelando pelo Patrimônio Público do Estado, assumindo inteira responsabilidade 
civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuízos que diretamente venha 
causar ao Estado ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.  

15.4.4 O Termo de Recebimento Definitivo não isenta a Contratada das responsabilidades 
cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro.   

16. DO PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva dos serviços, 
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC/CPRH; 

16.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação 
da obrigação; 

16.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da 
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo órgão 
entre o prazo referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos Moratórios  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  

VP = Valor da parcela a ser paga  

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  

I = (TX/100) I/365 = (6/100) I/365 = 0,0001644 

17. DO CONTRATO 

17.1 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ASSINATURA DO CONTRATO 

17.1.1 O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contado a partir da data 
de sua assinatura.  
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17.1.2 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da 
convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, de 
acordo com o que dispõe os artigos 64 e 81 da Lei 8.666/93. 

17.1.3 O Fiscal Técnico do contrato é o Gerente da Unidade de Rede e Suporte ao Usuário – 
URSU/CTIC/CPRH 

17.1.4 O Gerente do Contrato é o Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da 
Informação CTIC/CPRH; 

17.1.5 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer 
representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes 
expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.  

17.2 DA GARANTIA CONTRATUAL 

17.2.1 Para execução do objeto deste TR, a CONTRATADA prestará garantia fixada em favor 
da CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termo 
do Art. 3º da Lei 12.525/03 c/c o Art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, podendo a CONTRATADA 
optar por uma das modalidades de garantia previstas na lei geral de licitações. 

17.2.2 Se a modalidade escolhida for a caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá 
ser comprovada no momento da assinatura do contrato. Nas demais modalidades, a 
comprovação poderá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério do órgão contratante, contados da assinatura do contrato. 

17.2.3 A garantia contratual deverá ter validade durante a vigência do contrato. 

17.2.4 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após execução do 
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação 
pertinente, as seguintes: 

18.1 Informar à fiscalização, por escrito, o nome e o documento pessoal de identificação civil de 
todos os representantes e/ou prepostos da licitante vencedora que terão qualquer tipo de 
vinculação com o serviço. Para os membros da equipe alocada ao serviço objeto da 
presente licitação, deverá ser apresentado cópia da carteira de trabalho e do livro de 
registro de empregados. Informamos que os serviços em altura somente poderão ser 
realizados por membros da equipe alocada detentores do treinamento NR-35; 

18.2 A Contratada assumirá a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Em hipótese alguma, os encargos 
sociais poderão estar incompatíveis com a situação trabalhista dos empregados da 
Contratada que estejam vinculados ao objeto contratual; 

18.3 Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços 
sejam inteiramente concluídos e acabados; 

18.4 Manter durante toda a execução do projeto contratado, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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18.5 Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia 
dos documentos de quitação; 

18.6 Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 
pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 

18.7 Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do 
Contrato; 

18.8 Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no 
Termo de Referência. 

18.9 Registro da obra no CREA-PE e demais instituições necessárias ocorrerá por conta da 
CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE; 

18.9.1 Caberá à contratada o respectivo registro e obtenção das ART’s correspondentes, 
junto ao CREA/PE. 

18.9.2 Apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da data de emissão 
da O.S. (Ordem de Serviço), a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo 
CREA/PE, referente ao objeto desta licitação, conforme Art. 28°, § 1º da Resolução nº 
1.025/2009 do CONFEA; 

18.10 Atualização e/ou elaboração do “AS BUILT” pertinentes ao objeto deste Termo de 
Referência, bem como fornecer à CPRH o arquivo eletrônico em CD ROM, em programa 
AutoCAD, acompanhado de 02 (duas) cópias plotadas; 

18.11 Será por conta da CONTRATADA toda a mão-de-obra, obrigações sociais, seguros contra 
acidentes de trabalho específicos aos serviços, equipamentos de segurança, equipamentos 
técnicos, ferramentas, bem como tudo o que for necessário à boa e eficaz execução dos 
serviços; 

18.12 A CONTRATADA será responsável pela administração dos serviços, bem como pela 
mobilização, desmobilização e deslocamentos de pessoal, dentre outras ações de logística 
que tornem possível a execução dos serviços de engenharia citados no objeto desse Termo 
de Referência; 

18.13 Toda a retirada de material proveniente de serviços de demolição, bem como, a remoção 
de entulhos será de total responsabilidade da CONTRATADA; 

18.14 Após o término dos serviços, o local deverá ser entregue pela CONTRATADA, 
completamente limpo, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou equipamentos 
utilizados; 

18.15 A empresa contratada para a execução dos serviços deverá alocar equipe técnica composta 
de engenheiro(s) e técnicos pertencentes ao seu quadro permanente ou da subcontratada, 
devidamente habilitados, corretamente uniformizados, utilizando crachás de identificação e 
com equipamentos de proteção individual e coletiva – EPI’s e EPC’s, respectivamente -, 
quando em trabalho. 

19.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
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19.1 Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a apresentação dos 
documentos hábeis para prática de tal ato; 

19.2 Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções 
complementares, suficientes e necessários à respectiva execução; 

19.3 Acompanhar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, 
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, 
submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo 
hábil, para adoção das medidas convenientes; 

20. DAS PENALIDADES 

20.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e 
contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado 
para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

20.1.1 Apresentar documentação falsa;  
20.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
20.1.3 Falhar na execução do contrato;  
20.1.4 Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;  
20.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  
20.1.6 Não mantiver a proposta; 
20.1.7 Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
20.1.8 Cometer fraude fiscal;  
20.1.9 Fizer declaração falsa. 

20.2 Para condutas descritas nos subitens 20.1.1, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7, 20.1.8 e 20.1.9, 
será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

20.3 O retardamento da execução previsto no subitem 20.1.2, estará configurado quando a 
CONTRATADA: 

20.3.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, 
contados da data constante na ordem de serviço; 
20.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. 

20.4 Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de 
que trata o subitem 20.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 20.7.  

20.5 A falha na execução do contrato prevista no subitem 20.1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do 
item 20.7 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, 
e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

Tabela 1 

GRAU DA 
INFRAÇÃO 

PONTOS DA 
INFRAÇÃO 

1 2 

2 3 

3 4 
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4 5 

5 8 

6 10 

 

20.6 O comportamento inidôneo previsto no subitem 20.1.5 estará configurado quando a 
CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, 
parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

20.7 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 

 

Tabela 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% sobre o valor mensal do contrato  

3 0,8% sobre o valor mensal do contrato  

4 1,6% sobre o valor mensal do contrato  

5 3,2% sobre o valor mensal do contrato  

6 4,0% sobre o valor mensal do contrato  

 
 
 
 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO 
GRA

U 
INCIDÊNCIA 

1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar. 

2 Por ocorrência 

2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por 
tarefa designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato, 
sem autorização prévia. 

1 Por item e por 
ocorrência 

 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 
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9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 
pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos 
termos e prazos estipulados. 

1 Por dia 

 

20.8 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento 
de licitar e contratar estabelecida no item 20.1 desta cláusula. 

20.9 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 
da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

20.10 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015; 

20.11 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do 
pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia 
contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em 
dinheiro; 

20.12 Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual eventualmente exigida; 

20.13 Caso a faculdade prevista no item 20.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência 
da garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente 
será descontado de pagamentos devidos ao contratado; 

20.14 Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 20.12 
e 20.13 acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 
15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

20.15 Decorrido o prazo previsto no item 20.14, o contratante encaminhará a multa para 
cobrança judicial; 

20.16 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, a contar da solicitação da contratante; 

20.17 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a 
retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

 
Recife,  30 de maio de 2022  

 
Romildo Bezerra Porto 

Coordenador de TIC/CPRH 
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ANEXO I 
PLANTAS DA BIBLIOTECA 
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ANEXO II 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DE COMPOSIÇÃO 

ITEM FONTE COMP. DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QUANT  
 PREÇO 
MÉDIO 
UNIT  

 VALOR TOTAL  

01      
INFRAESTRUTURA - ELETROCALHA E 
ACESSÓRIOS 

      
               

7.881,72  

01.001  ORSE/0765 jun/21 
eletrocalha metálica  50x50x3000 
mm 

un 
         

29,00  
           

59,02  
                 

1.711,58  

01.002  ORSE/8686 jun/21 
Tê horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica 

un 
           

4,00  
           

30,45  
                    

121,80  

01.003  ORSE/8689 jun/21 
Curva horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

un 
           

2,00  
          

20,22  
                      

40,44  

01.004  ORSE/11287 jun/21 
Curva vertical 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

un 
           

3,00  
           

20,18  
                      

60,54  

01.005  ORSE/7880 jun/21 
Curva de inversão 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica 

un 
           

2,00  
           

39,52  
                      

79,04  

01.006  COTAÇÃO set/21 
Tê vertical descida lateral 50 x 50 xx 
para eletrocalha metálica 

un 3,00  
           

57,57  
                    

172,71  

01.007  COTAÇÃO set/21 Junção Integral 50 x 50 un 
         

60,00  
             

8,95  
                    

537,00  

01.008  ORSE/12500 jun/21 
Cantoneira "ZZ" para fixação de  
perfilado, ref. Mopa ou similar 

un  58,00  
             

6,64  
                    

385,12  

01.009  COTAÇÃO set/21 BARRA ROSQUEADA 1/4x3000mm un 
         

17,00  
           

35,73  
                    

607,41  

01.010  ORSE/7881 jun/21 
Suporte vertical 50 x 50mm para 
fixação de eletrocalha metálica 

un 
         

58,00  
           

10,84  
                    

628,72  

01.011  ORSE/0723 jun/21 saída horizontal para eletroduto 3/4" un 
         

31,00  
             

5,42  
                    

168,02  

01.012  ORSE/8351 jun/21 parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" un 
       

302,00  
             

3,51  
                 

1.060,02  

01.013  ORSE/9832 jun/21 Porca sextavada zincada 1/4" un 
       

534,00  
             

1,08  
                    

576,72  

01.014  ORSE/9816 jun/21 Arruela lisa zincada d=1/4" un 
       

534,00  
             

0,37  
                    

197,58  

01.015  COTAÇÃO set/21 Pino com rosca 1/4" un 
       

116,00  
             

6,74  
                    

781,84  

01.016  COTAÇÃO set/21 Finca Pino un 
       

116,00  
             

6,27  
                    

727,32  

01.017  COTAÇÃO set/21 TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm PÇ 
           

1,00  
           

25,86  
                      

25,86  

02      
INFRAESTRUTURA - ELETRODUTOS E 
ACESSÓRIOS 

     
               

8.130,21  

02.001  ORSE/353 jun/21 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 
diâm = 25mm (3/4") 

m 
       

165,00  
           

10,58  
                 

1.745,70  

02.002  SINAPI/91914 jun/21 
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, 
roscável, dn 25 mm (3/4") 

un 
         

31,00  
           

10,82  
                    

335,42  
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02.003  SINAPI/91884 jun/21 
Luva para eletroduto, pvc, roscável, 
dn 25 mm (3/4") 

un 
         

86,00  
             

6,68  
                    

574,48  

02.004  COTAÇÃO set/21 UNIDUT CÔNICO 3/4" UN 
       

119,00  
             

7,34  
                    

873,46  

02.005  COTAÇÃO set/21 
LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 
P/ELETROD 1" 

UN 
         

10,00  
           

11,86  
                    

118,60  

02.006  SINAPI/95901 jun/21 
Condulete de alumínio, tipo x, 
p/eletroduto dn 20 mm (3/4'') 

un 
         

43,00  
      35,68  

                 
1.534,24  

02.007  COTAÇÃO set/21 
TAMPÃO PLÁSTICO PARA 
CONDULETE 3/4" 

un 
         

86,00  
             

0,86  
                      

73,96  

02.008  ORSE/8441 jun/21 
Abraçadeira metálica tipo "D" de 
3/4" 

un 
         

42,00  
             

4,38  
                    

183,96  

02.009  ORSE/10620 jun/21 Parafuso com bucha S-8 un 
       

136,00  
             

3,68  
                    

500,48  

02.010  COTAÇÃO set/21 ARRUELA DE ALUMÍNIO  3/4" un 
       

119,00  
             

0,74  
                      

88,06  

02.011  COTAÇÃO set/21 BUCHA DE ALUMÍNIO  3/4" un 
       

119,00  
             

1,40  
                    

166,60  

02.012  ORSE/12890 jun/21 
Caixa de Passagem de Alumínio para 
piso 30x30x12cm 

un 
           

2,00  
        

251,11  
                    

502,22  

02.013  ORSE/356 jun/21 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 
diâm = 50mm (1 1/2") 

m 
         

12,00  
           

19,07  
                    

228,84  

02.014  ORSE/1259 jun/21 
Curva de 90º de pvc rígido roscável  
diâm = 1 1/2" 

un 
           

3,00  
           

45,29  
                    

135,87  

02.015  ORSE/1306 jun/21 
Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1 
1/2" 

un 
         

12,00  
           

15,26  
                    

183,12  

02.016  COTAÇÃO set/21 UNIDUT CÔNICO ø=1.1/2 " un 
           

6,00  
           

12,69  
                      

76,14  

02.017  COTAÇÃO set/21 
Arruela de alumínio p/ eletroduto 
d=1 1/2" 

un 
           

6,00  
             

2,27  
                      

13,62  

02.018  COTAÇÃO set/21 BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" un 
           

6,00  
             

3,66  
                      

21,96  

02.019  COTAÇÃO set/21 
TAMPA C/ 01 POSTO P/RJ45 
P/CONDULETE 1" 

un 
         

34,00  
           

17,02  
                    

578,68  

02.020  COTAÇÃO set/21 
TAMPA C/ 02 POSTOS P/RJ45 
P/CONDULETE 1" 

un 
         

10,00  
           

19,48  
                    

194,80  

03      CABEAMENTO METÁLICO       
            

26.404,87  

03.001  ORSE/697 jun/21 
Fornecimento e lançamento de cabo 
utp 4 pares cat 5e 

m 
   

1.220,00  
             

8,06  
                 

9.833,20  

03.002  COTAÇÃO set/21 
RACK FECHADO 24U x 600 
FIBRACEM 

UNID 
           

2,00  
     

2.599,25  
                 

5.198,50  

03.003  ORSE/11417 jun/21 
Bandeja para rack 19", 400mm de 
profundidade 

UN 
           

2,00  
        

165,95  
                    

331,90  

03.004  COTAÇÃO set/21 
Patch panel 24 portascategoria 5e, 
Soho Plus 

un 
           

2,00  
        

620,78  
                 

1.241,56  

03.005  COTAÇÃO set/21 CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.5E UN                                      
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37,00  32,02  1.184,74  

03.006  COTAÇÃO set/21 
PATCH CORD CAT5E 2M UTP AZUL - 
LEGRAND 

UNID 
         

49,00  
           

27,68  
                 

1.356,32  

03.007  COTAÇÃO set/21 PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP AZUL UNID 
         

21,00  
           

32,97  
                    

692,37  

03.008  COTAÇÃO set/21 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO KIT 
       

144,00  
             

2,50  
                    

360,00  

03.009  COTAÇÃO set/21 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CABO UTP CAT. 6 CM 

m 
         

90,00  
           

10,21  
                    

918,90  

03.010  COTAÇÃO set/21 
PATCH PANEL 24P MODULAR SL-STP 
DESCARREGADO - COMMSCOPE 

un 
           

2,00  
        

291,58  
                    

583,16  

03.011  COTAÇÃO set/21 
TOMADA SIMPLES RJ45 CAT. 6 - P/ 
P.PANEL DESCARREGADO 

UN 
           

2,00  
           

35,43  
                      

70,86  

03.012  COTAÇÃO set/21 
PATCH CORD CAT6 2M UTP AZUL - 
LEGRAND, FURUKAWA OU SIMILAR 

UNID 
           

2,00  
           

39,76  
                      

79,52  

03.013  COTAÇÃO set/21 
GUIA DE CABOS HORIZ. 1U 
FECHADO, prof=80mm-TRIUNFO OU 
SIMILAR 

un 
         

20,00  
           

41,21  
                    

824,20  

03.014  COTAÇÃO set/21 PAINEL DE FECHAMENTO 19" UN 
         

18,00  
           

18,89  
                    

340,02  

03.015  COTAÇÃO set/21 
CALHA DE 10 TOMADAS FIBERSUL 19 
POL. NBR 14136 10 A - LANSOL OU 
SIMILAR 

PÇ 
           

2,00  
120,13  

                    
240,26  

03.016  COTAÇÃO set/21 
QUADRO TELEFÔNICO 40X40 COM 
FUNDO DE MADEIRA, PADRÃO 
TLEBRAS 

un 
           

1,00  
367,16  

                    
367,16  

03.017  COTAÇÃO set/21 
TELEFONIA - BASTIDOR PARA 05 
BLOCOS BARGOA 10 PARES 

UN 
           

1,00  
           

18,56  
                      

18,56  

03.018  COTAÇÃO set/21 BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10B un 
           

1,00  
           

37,26  
                      

37,26  

03.019  COTAÇÃO set/21 BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10A un 
           

1,00  
           

38,28  
                      

38,28  

03.020  COTAÇÃO set/21 
Fusível de proteção para bloco 
Bargoa M10A 

un 
         

10,00  
           

30,40  
                    

304,00  

03.021  ORSE/8643 jun/21 Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P m 
         

48,00  
           

12,83  
                    

615,84  

03.022  98286/SINAPI jun/21 Cabo telefônico ci-50 10 pares m 
         

12,00  
           

12,44  
                    

149,28  

03.023  COTAÇÃO jul/21 
VOICE PANEL CATEGORIA 3 - 30 
Portas 

un 
           

2,00  
        

549,61  
                 

1.099,22  

03.024  COTAÇÃO set/21 Certificação de Link Categoria 5E un 
         

37,00  
           

13,26  
                    

490,62  

03.025  COTAÇÃO set/21 Certificação de Link Categoria 6 un 
           

2,00  
           

14,57  
                      

29,14  

04      EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE       
               

8.714,64  

04.001  COTAÇÃO set/21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - un                                  
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SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 + 
4p SFP 

2,00  2.855,54  5.711,08  

04.002  COTAÇÃO set/21 
ATIVO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - SWITCH 08 PORTAS 
HPE 1420 ou similar 

PÇ 
           

1,00  
        

581,02  
                    

581,02  

04.001  COTAÇÃO set/21 NO BREAK 1200KVA PÇ 
           

2,00  
     

1.211,27  
                 

2.422,54  

05      EQUIPAMENTOS WIFI       
               

4.339,24  

05.001  COTAÇÃO set/21 
ACCESS POINT HPE ARUBA AP11 ou 
sumilar 

un 
           

4,00  

     
1.084,81  

  

                 
4.339,24  

06      EQUIPAMENTOS CFTV-IP     
                      

-    
            

17.149,59  

06.001  COTAÇÃO set/21 NVR PoE 08 CANAIS HIKVISION PÇ 
           

1,00  
     

1.911,78  
                 

1.911,78  

06.002  COTAÇÃO set/21 HD 2T SKYHAWK ou similar PÇ 
           

1,00  
        

833,27  
                    

833,27  

06.003  COTAÇÃO set/21 NVR PoE 16 CANAIS HIKVISION PÇ 
           

1,00  
     

3.412,73  
                 

3.412,73  

06.004  COTAÇÃO set/21 HD 2T SKYWALK ou similar PÇ 
           

2,00  
        

833,27  
                 

1.666,54  

06.005  COTAÇÃO set/21 CÂMERA IP POE 2MP 2,8MM IR 30 un 
         

13,00  
        

503,46  
                 

6.544,98  

06.006  COTAÇÃO set/21 CÂMERA IP POE 2MP 4,00MM IR 30 un 
           

3,00  
        

599,83  
                 

1.799,49  

06.007  COTAÇÃO set/21 
TREINAMENTO DA OPERAÇÃO DO 
SISTEMA ACCESS POINT 

SERV 
           

1,00  
        

980,80  
                    

980,80  

07      
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E 
TREINAMENTO 

      
               

3.224,47  

07.001  COTAÇÃO set/21 
POSICIONAMENTO/AJUSTES DE 
CÂMERAS CFTV PoE 

UN 
         

16,00  
           

34,97  
                    

559,52  

07.002  COTAÇÃO set/21 

CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA 
CFTV-IP (NOMEAR CÂMERAS, 
ATIVAR PADRÃO DE GRAVAÇÃO, 
ATIVAR WDR 

un 
           

1,00  
     

1.567,63  
                 

1.567,63  

07.003  COTAÇÃO set/21 
TREINAMENTO ESPECIALIZADO DE 
OPERAÇÃO DE SOFTWARE DE 
VIDEOMONITORAMENTO 

un 
           

1,00  
        

475,83  
                    

475,83  

07.004  COTAÇÃO set/21 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA DE 
ACCESS POINT 

un 
           

1,00  
        

621,49  
                    

621,49  

08      ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO       4.853,34 

08.001  COTAÇÃO set/21 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART 

TAXA 
           

1,00  
---  

                             
-    

08.002  34783/SINAPI jun/21 Engenheiro eletricista h 
         

12,00  
        

125,06  
                 

1.500,72  

08.003  4083/SINAPI jun/21 Encarregado geral de obras h                                      
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80,00  26,45  2.116,00  

08.004  COTAÇÃO set/21 
DOCUMENTAÇÃO AS BUILT - ÁREAS 
MÍNIMAS 

serv 
           

1,00  

             
1.236,62  

 

                 
1.236,62   

      TOTAL DO ORÇAMENTO             80.698,08  

 TOTAL 
GERAL 

    
% DO BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas) 

    28,9382% 104.050,65 
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Anexo II-a - Composição analítica das cotações 

ITEM FONTE COMP. DESCRIÇÃO DO ITEM UNID  QUANT  Cotação I Cotação II Cotação III 
 PREÇO 
MÉDIO 
UNIT  

 VALOR TOTAL  

01      
INFRAESTRUTURA - ELETROCALHA E 
ACESSÓRIOS 

    
   

                 7.881,72  

01.001  ORSE/0765 jun/21 eletrocalha metálica  50x50x3000 mm un          29,00  --- --- ---            59,02                   1.711,58  

01.002  ORSE/8686 jun/21 
Tê horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica 

un            4,00  --- --- ---            30,45                      121,80  

01.003  ORSE/8689 jun/21 
Curva horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

un            2,00  --- --- ---           20,22                        40,44  

01.004  ORSE/11287 jun/21 
Curva vertical 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

un            3,00  --- --- ---            20,18                        60,54  

01.005  ORSE/7880 jun/21 
Curva de inversão 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica 

un            2,00  --- --- ---            39,52                        79,04  

01.006  COTAÇÃO set/21 
Tê vertical descida lateral 50 x 50 xx 
para eletrocalha metálica 

un 3,00  55,56 60,20 56,96            57,57                      172,71  

01.007  COTAÇÃO set/21 Junção Integral 50 x 50 un          60,00  9,37 8,50 8,99              8,95                      537,00  

01.008  ORSE/12500 jun/21 
Cantoneira "ZZ" para fixação de  
perfilado, ref. Mopa ou similar 

un  58,00  --- --- ---              6,64                      385,12  

01.009  COTAÇÃO set/21 BARRA ROSQUEADA 1/4x3000mm un          17,00  37,61 34,40 35,19            35,73                      607,41  

01.010  ORSE/7881 jun/21 
Suporte vertical 50 x 50mm para fixação 
de eletrocalha metálica 

un          58,00  --- --- ---            10,84                      628,72  

01.011  ORSE/0723 jun/21 saída horizontal para eletroduto 3/4" un          31,00  --- --- ---              5,42                      168,02  

01.012  ORSE/8351 jun/21 parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" un        302,00  --- --- ---              3,51                   1.060,02  

01.013  ORSE/9832 jun/21 Porca sextavada zincada 1/4" un        534,00  --- --- ---              1,08                      576,72  

01.014  ORSE/9816 jun/21 Arruela lisa zincada d=1/4" un        534,00  --- --- ---              0,37                      197,58  

01.015  COTAÇÃO set/21 Pino com rosca 1/4" un        116,00  6,76 7,05 6,40              6,74                      781,84  

01.016  COTAÇÃO set/21 Finca Pino un        116,00  5,92 6,72 6,18              6,27                      727,32  

01.017  COTAÇÃO set/21 TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm PÇ            1,00  30,11 26,83 20,64            25,86                        25,86  

02      
INFRAESTRUTURA - ELETRODUTOS E 
ACESSÓRIOS 

    
   

                8.130,21  

02.001  ORSE/353 jun/21 
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 25mm (3/4") 

m        165,00  --- --- --- 10,58                  1.745,70  

02.002  SINAPI/91914 jun/21 
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, 
roscável, dn 25 mm (3/4") 

un          31,00  --- --- --- 10,82                     335,42  

02.003  SINAPI/91884 jun/21 
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 
25 mm (3/4") 

un          86,00  --- --- --- 6,68                     574,48  
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02.004  COTAÇÃO set/21 UNIDUT CÔNICO 3/4" UN        119,00            8,45  7,56 6,01 7,34                     873,46  

02.005  COTAÇÃO set/21 
LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 
P/ELETROD 1" 

UN          10,00          10,93  12,92 11,72 11,86                     118,60  

02.006  SINAPI/95901 jun/21 
Condulete de alumínio, tipo x, 
p/eletroduto dn 20 mm (3/4'') 

un          43,00  --- --- --- 35,68                  1.534,24  

02.007  COTAÇÃO set/21 
TAMPÃO PLÁSTICO PARA CONDULETE 
3/4" 

un          86,00            0,79  0,90 0,89 0,86                       73,96  

02.008  ORSE/8441 jun/21 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un          42,00  --- --- --- 4,38                     183,96  

02.009  ORSE/10620 jun/21 Parafuso com bucha S-8 un        136,00  --- --- --- 3,68                     500,48  

02.010  COTAÇÃO set/21 ARRUELA DE ALUMÍNIO  3/4" un        119,00            0,54  0,97 0,72 0,74                       88,06  

02.011  COTAÇÃO set/21 BUCHA DE ALUMÍNIO  3/4" un        119,00            1,07  1,72 1,42 1,40                     166,60  

02.012  ORSE/12890 jun/21 
Caixa de Passagem de Alumínio para 
piso 30x30x12cm 

un            2,00  --- --- --- 251,11                     502,22  

02.013  ORSE/356 jun/21 
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 50mm (1 1/2") 

m          12,00  --- --- --- 19,07                     228,84  

02.014  ORSE/1259 jun/21 
Curva de 90º de pvc rígido roscável  
diâm = 1 1/2" 

un            3,00  --- --- --- 45,29                     135,87  

02.015  ORSE/1306 jun/21 
Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1 
1/2" 

un          12,00  --- --- --- 15,26                     183,12  

02.016  COTAÇÃO set/21 UNIDUT CÔNICO ø=1.1/2 " un            6,00          13,45  12,47 12,15 12,69                       76,14  

02.017  COTAÇÃO set/21 
Arruela de alumínio p/ eletroduto d=1 
1/2" 

un            6,00            2,43  2,19 2,18 2,27                       13,62  

02.018  COTAÇÃO set/21 BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" un            6,00            3,13  4,19 3,66 3,66                       21,96  

02.019  COTAÇÃO set/21 
TAMPA C/ 01 POSTO P/RJ45 
P/CONDULETE 1" 

un          34,00          20,42  18,23 12,40 17,02                     578,68  

02.020  COTAÇÃO set/21 
TAMPA C/ 02 POSTOS P/RJ45 
P/CONDULETE 1" 

un          10,00          24,08  19,91 14,44 19,48                     194,80  

03      CABEAMENTO METÁLICO                      26.404,87  

03.001  ORSE/697 jun/21 
Fornecimento e lançamento de cabo 
utp 4 pares cat 5e 

m    1.220,00  --- --- --- 8,06                  9.833,20  

03.002  COTAÇÃO set/21 RACK FECHADO 24U x 600 FIBRACEM UNID            2,00  2.540,89 3.017,81 2.239,06 2.599,25                  5.198,50  

03.003  ORSE/11417 jun/21 
Bandeja para rack 19", 400mm de 
profundidade 

UN            2,00  --- --- --- 165,95                     331,90  

03.004  COTAÇÃO set/21 
Patch panel 24 portascategoria 5e, Soho 
Plus 

un            2,00  538,01 697,28 627,05 620,78                  1.241,56  

03.005  COTAÇÃO set/21 CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.5E UN          37,00  32,48 33,09 30,48 32,02                  1.184,74  

03.006  COTAÇÃO set/21 
PATCH CORD CAT5E 2M UTP AZUL - 
LEGRAND 

UNID          49,00  28,68 27,52 26,83 27,68                  1.356,32  
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03.007  COTAÇÃO set/21 PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP AZUL UNID          21,00  34,20 33,26 31,44 32,97                     692,37  

03.008  COTAÇÃO set/21 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO KIT        144,00  1,99 3,09 2,42 2,50                     360,00  

03.009  COTAÇÃO set/21 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE 
CABO UTP CAT. 6 CM 

m          90,00  9,78 10,81 10,03 10,21                     918,90  

03.010  COTAÇÃO set/21 
PATCH PANEL 24P MODULAR SL-STP 
DESCARREGADO - COMMSCOPE 

un            2,00  299,15 307,43 268,15 291,58                     583,16  

03.011  COTAÇÃO set/21 
TOMADA SIMPLES RJ45 CAT. 6 - P/ 
P.PANEL DESCARREGADO 

UN            2,00  35,27 34,69 36,32 35,43                       70,86  

03.012  COTAÇÃO set/21 
PATCH CORD CAT6 2M UTP AZUL - 
LEGRAND, FURUKAWA OU SIMILAR 

UNID            2,00  39,53 40,79 38,96 39,76                       79,52  

03.013  COTAÇÃO set/21 
GUIA DE CABOS HORIZ. 1U FECHADO, 
prof=80mm-TRIUNFO OU SIMILAR 

un          20,00  46,30 35,34 42,00 41,21                     824,20  

03.014  COTAÇÃO set/21 PAINEL DE FECHAMENTO 19" UN          18,00  18,30 19,62 18,76 18,89                     340,02  

03.015  COTAÇÃO set/21 
CALHA DE 10 TOMADAS FIBERSUL 19 
POL. NBR 14136 10 A - LANSOL OU 
SIMILAR 

PÇ            2,00  120,82 124,28 115,30 120,13                     240,26  

03.016  COTAÇÃO set/21 
QUADRO TELEFÔNICO 40X40 COM 
FUNDO DE MADEIRA, PADRÃO TLEBRAS 

un            1,00  325,67 423,50 352,30 367,16                     367,16  

03.017  COTAÇÃO set/21 
TELEFONIA - BASTIDOR PARA 05 
BLOCOS BARGOA 10 PARES 

UN            1,00  21,80 18,53 15,34 18,56                       18,56  

03.018  COTAÇÃO set/21 BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10B un            1,00  38,75 38,05 34,98 37,26                       37,26  

03.019  COTAÇÃO set/21 BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10A un            1,00  39,20 40,65 34,98 38,28                       38,28  

03.020  COTAÇÃO set/21 
Fusível de proteção para bloco Bargoa 
M10A 

un          10,00  31,02 30,43 29,76 30,40                     304,00  

03.021  ORSE/8643 jun/21 Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P m          48,00  --- --- --- 12,83                     615,84  

03.022  98286/SINAPI jun/21 Cabo telefônico ci-50 10 pares m          12,00  --- --- --- 12,44                     149,28  

03.023  COTAÇÃO jul/21 VOICE PANEL CATEGORIA 3 - 30 Portas un            2,00  519,22 572,58 557,04 549,61                  1.099,22  

03.024  COTAÇÃO set/21 Certificação de Link Categoria 5E un          37,00  12,55 14,99 12,24 13,26                     490,62  

03.025  COTAÇÃO set/21 Certificação de Link Categoria 6 un            2,00  13,89 15,63 14,18 14,57                       29,14  

04      EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE        
 

               8.714,64  

04.001  COTAÇÃO set/21 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 + 4p 
SFP 

un            2,00  2.795,39 3.240,54 2.530,68 2.855,54                  5.711,08  

04.002  COTAÇÃO set/21 
ATIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
- SWITCH 08 PORTAS HPE 1420 ou 
similar 

PÇ            1,00  527,75 636,90 578,42 581,02                     581,02  

04.001  COTAÇÃO set/21 NO BREAK 1200KVA PÇ            2,00  1.200,62 963,19 1.470,00 1.211,27                  2.422,54  

05      EQUIPAMENTOS WIFI        
 

               4.339,24  
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05.001  COTAÇÃO set/21 
ACCESS POINT HPE ARUBA AP11 ou 
sumilar 

un            4,00  1.018,72 1.193,32 1.042,38 1.084,81                  4.339,24  

06      EQUIPAMENTOS CFTV-IP        -             17.149,59  

06.001  COTAÇÃO set/21 NVR PoE 08 CANAIS HIKVISION PÇ            1,00  1.949,76 2.139,25 1.646,34 1.911,78                  1.911,78  

06.002  COTAÇÃO set/21 HD 2T SKYHAWK ou similar PÇ            1,00  871,33 794,43 834,05 833,27                     833,27  

06.003  COTAÇÃO set/21 NVR PoE 16 CANAIS HIKVISION PÇ            1,00  3.540,67 3.663,54 3.033,99 3.412,73                  3.412,73  

06.004  COTAÇÃO set/21 HD 2T SKYWALK ou similar PÇ            2,00  871,33 794,43 834,05 833,27                  1.666,54  

06.005  COTAÇÃO set/21 CÂMERA IP POE 2MP 2,8MM IR 30 un          13,00  472,19 556,28 481,92 503,46                  6.544,98  

06.006  COTAÇÃO set/21 CÂMERA IP POE 2MP 4,00MM IR 30 un            3,00  596,17 672,69 530,64 599,83                  1.799,49  

06.007  COTAÇÃO set/21 
TREINAMENTO DA OPERAÇÃO DO 
SISTEMA ACCESS POINT 

SERV            1,00  1.031,12 1.200,16 711,12 980,80                     980,80  

07      
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E 
TREINAMENTO 

       
 

               3.224,47  

07.001  COTAÇÃO set/21 
POSICIONAMENTO/AJUSTES DE 
CÂMERAS CFTV PoE 

UN          16,00  34,56 41,73 28,63 34,97                     559,52  

07.002  COTAÇÃO set/21 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA CFTV-
IP (NOMEAR CÂMERAS, ATIVAR PADRÃO 
DE GRAVAÇÃO, ATIVAR WDR 

un            1,00  1.478,70 1.728,74 1.495,45 1.567,63                  1.567,63  

07.003  COTAÇÃO set/21 
TREINAMENTO ESPECIALIZADO DE 
OPERAÇÃO DE SOFTWARE DE 
VIDEOMONITORAMENTO 

un            1,00  474,52 500,10 452,87 475,83                     475,83  

07.004  COTAÇÃO set/21 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA DE 
ACCESS POINT 

un            1,00  514,10 738,34 612,02 621,49                     621,49  

08      ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO        
 

4.853,34 

08.001  COTAÇÃO set/21 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ART 

TAXA            1,00  --- --- --- ---                 ---                 

08.002  34783/SINAPI jun/21 Engenheiro eletricista h          12,00  --- --- --- 125,06                  1.500,72  

08.003  4083/SINAPI jun/21 Encarregado geral de obras h          80,00  --- --- --- 26,45                  2.116,00  

08.004  COTAÇÃO set/21 
DOCUMENTAÇÃO AS BUILT - ÁREAS 
MÍNIMAS 

serv            1,00  1.110,72 1.233,22 1.365,92 1.236,62                  1.236,62   

      TOTAL DO ORÇAMENTO                80.698,08  

 TOTAL 
GERAL 

    
% DO BDI (Benefícios e Despesas 
Indiretas) 

    
   

28,9382% 104.050,65 
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ANEXO III 
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

    
 

    

ITEM FONTE COMP. DESCRIÇÃO DO ITEM 
MARCA/
MODELO 

UNID  QUANT  
 PREÇO 

UNIT  
 VALOR TOTAL  

01      INFRAESTRUTURA - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS               SOMA1  

01.001  ORSE/0765 jun/21 eletrocalha metálica  50x50x3000 mm  un          29,00    

01.002  ORSE/8686 jun/21 Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica  un            4,00    

01.003  ORSE/8689 jun/21 
Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica, com ângulo 90° 

 
un            2,00    

01.004  
ORSE/1128
7 

jun/21 
Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, 
com ângulo 90° 

 
un            3,00    

01.005  ORSE/7880 jun/21 
Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica 

 
un            2,00    

01.006  COTAÇÃO set/21 
Tê vertical descida lateral 50 x 50 xx para eletrocalha 
metálica 

 
un            3,00    

01.007  COTAÇÃO set/21 Junção Integral 50 x 50  un          60,00    

01.008  
ORSE/1250
0 

jun/21 
Cantoneira "ZZ" para fixação de  perfilado, ref. Mopa 
ou similar 

 
un          58,00    

01.009  COTAÇÃO set/21 BARRA ROSQUEADA 1/4x3000mm  un          17,00    

01.010  ORSE/7881 jun/21 
Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de 
eletrocalha metálica 

 
un          58,00    

01.011  ORSE/0723 jun/21 saída horizontal para eletroduto 3/4"  un          31,00    

01.012  ORSE/8351 jun/21 parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2"  un        302,00    

01.013  ORSE/9832 jun/21 Porca sextavada zincada 1/4"  un        534,00    

01.014  ORSE/9816 jun/21 Arruela lisa zincada d=1/4"  un        534,00    

01.015  COTAÇÃO set/21 Pino com rosca 1/4"  un        116,00    

01.016  COTAÇÃO set/21 Finca Pino  un        116,00    

01.017  COTAÇÃO set/21 TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm  PÇ            1,00    

02      INFRAESTRUTURA - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS       SOMA2 

02.001  ORSE/353 jun/21 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  m        165,00    

02.002  
SINAPI/919
14 

jun/21 
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 
mm (3/4") 

 
un          31,00    

02.003  
SINAPI/918
84 

jun/21 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4") 
 

un          86,00    

02.004  COTAÇÃO set/21 UNIDUT CÔNICO 3/4"  UN        119,00    

02.005  COTAÇÃO set/21 LUVA DE EMENDA SEM ROSCA P/ELETROD 1"  UN          10,00    

02.006  
SINAPI/959
01 

jun/21 
Condulete de alumínio, tipo x, p/eletroduto dn 20 mm 
(3/4'') 

 
un          43,00    

02.007  COTAÇÃO set/21 TAMPÃO PLÁSTICO PARA CONDULETE 3/4"  un          86,00    

02.008  ORSE/8441 jun/21 Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"  un          42,00    

02.009  
ORSE/1062
0 

jun/21 Parafuso com bucha S-8 
 

un        136,00    

02.010  COTAÇÃO set/21 ARRUELA DE ALUMÍNIO  3/4"  un        119,00    

02.011  COTAÇÃO set/21 BUCHA DE ALUMÍNIO  3/4"  un        119,00    

02.012  
ORSE/1289
0 

jun/21 Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm 
 

un            2,00    

02.013  ORSE/356 jun/21 
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 
1/2") 

 
m          12,00    

02.014  ORSE/1259 jun/21 Curva de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2"  un            3,00    

02.015  ORSE/1306 jun/21 Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2"  un          12,00    

02.016  COTAÇÃO set/21 UNIDUT CÔNICO ø=1.1/2 "  un            6,00    

02.017  COTAÇÃO set/21 Arruela de alumínio p/ eletroduto d=1 1/2"  un            6,00    

02.018  COTAÇÃO set/21 BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"  un            6,00    

02.019  COTAÇÃO set/21 TAMPA C/ 01 POSTO P/RJ45 P/CONDULETE 1"  un          34,00    
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02.020  COTAÇÃO set/21 TAMPA C/ 02 POSTOS P/RJ45 P/CONDULETE 1"  un          10,00    

03      CABEAMENTO METÁLICO             SOMA3 

03.001  ORSE/697 jun/21 
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 
5e 

 
m    1.220,00    

03.002  COTAÇÃO set/21 RACK FECHADO 24U x 600 FIBRACEM  UNID            2,00    

03.003  
ORSE/1141
7 

jun/21 Bandeja para rack 19", 400mm de profundidade 
 

UN            2,00    

03.004  COTAÇÃO set/21 Patch panel 24 portascategoria 5e, Soho Plus 
 

un            2,00    
                         

-    

03.005  COTAÇÃO set/21 CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.5E 
 

UN          37,00    
                         

-    

03.006  COTAÇÃO set/21 PATCH CORD CAT5E 2M UTP AZUL - LEGRAND 
 

UNID          49,00    
                         

-    

03.007  COTAÇÃO set/21 PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP AZUL 
 

UNID          21,00    
                         

-    

03.008  COTAÇÃO set/21 PORCA GAIOLA COM PARAFUSO 
 

KIT        144,00    
                         

-    

03.009  COTAÇÃO set/21 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP CAT. 6 
CM 

 
m          90,00    

                         
-    

03.010  COTAÇÃO set/21 
PATCH PANEL 24P MODULAR SL-STP DESCARREGADO - 
COMMSCOPE 

 
un            2,00    

                         
-    

03.011  COTAÇÃO set/21 
TOMADA SIMPLES RJ45 CAT. 6 - P/ P.PANEL 
DESCARREGADO 

 
UN            2,00    

                         
-    

03.012  COTAÇÃO set/21 
PATCH CORD CAT6 2M UTP AZUL - LEGRAND, 
FURUKAWA OU SIMILAR 

 
UNID            2,00    

                         
-    

03.013  COTAÇÃO set/21 
GUIA DE CABOS HORIZ. 1U FECHADO, prof=80mm-
TRIUNFO OU SIMILAR 

 
un          20,00    

                         
-    

03.014  COTAÇÃO set/21 PAINEL DE FECHAMENTO 19" 
 

UN          18,00    
                         

-    

03.015  COTAÇÃO set/21 
CALHA DE 10 TOMADAS FIBERSUL 19 POL. NBR 14136 
10 A - LANSOL OU SIMILAR 

 
PÇ            2,00    

                         
-    

03.016  COTAÇÃO set/21 
QUADRO TELEFÔNICO 40X40 COM FUNDO DE 
MADEIRA, PADRÃO TLEBRAS 

 
un            1,00    

                         
-    

03.017  COTAÇÃO set/21 
TELEFONIA - BASTIDOR PARA 05 BLOCOS BARGOA 10 
PARES 

 
UN            1,00    

                         
-    

03.018  COTAÇÃO set/21 BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10B 
 

un            1,00    
                         

-    

03.019  COTAÇÃO set/21 BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10A 
 

un            1,00    
                         

-    

03.020  COTAÇÃO set/21 Fusível de proteção para bloco Bargoa M10A 
 

un          10,00    
                         

-    

03.021  ORSE/8643 jun/21 Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P  m          48,00    

03.022  
98286/SIN
API 

jun/21 Cabo telefônico ci-50 10 pares 
 

m          12,00    

03.023  COTAÇÃO jul/21 VOICE PANEL CATEGORIA 3 - 30 Portas 
 

un            2,00    
                         

-    

03.024  COTAÇÃO set/21 Certificação de Link Categoria 5E 
 

un          37,00    
                         

-    

03.025  COTAÇÃO set/21 Certificação de Link Categoria 6 
 

un            2,00    
                         

-    

04      EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE              SOMA4               

04.001  COTAÇÃO set/21 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SWITCH 24 PORTAS 
10/100/1000 + 4p SFP 

 
un            2,00    

                         
-    

04.002  COTAÇÃO set/21 
ATIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SWITCH 08 
PORTAS HPE 1420 ou similar 

 
PÇ            1,00    

                         
-    

04.001  COTAÇÃO set/21 NO BREAK 1200KVA 
 

PÇ            2,00    
                         

-    

05      EQUIPAMENTOS WIFI        SOMA5    

05.001  COTAÇÃO set/21 ACCESS POINT HPE ARUBA AP11 ou sumilar  un            4,00                             
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-    

06      EQUIPAMENTOS CFTV-IP 
 

    
                      

-    
SOMA6    

06.001  COTAÇÃO set/21 NVR PoE 08 CANAIS HIKVISION 
 

PÇ            1,00    
                         

-    

06.002  COTAÇÃO set/21 HD 2T SKYHAWK ou similar 
 

PÇ            1,00    
                         

-    

06.003  COTAÇÃO set/21 NVR PoE 16 CANAIS HIKVISION 
 

PÇ            1,00    
                         

-    

06.004  COTAÇÃO set/21 HD 2T SKYWALK ou similar 
 

PÇ            2,00    
                         

-    

06.005  COTAÇÃO set/21 CÂMERA IP POE 2MP 2,8MM IR 30 
 

un          13,00    
                         

-    

06.006  COTAÇÃO set/21 CÂMERA IP POE 2MP 4,00MM IR 30 
 

un            3,00    
                         

-    

06.007  COTAÇÃO set/21 
TREINAMENTO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA ACCESS 
POINT 

 
SERV            1,00    

                         
-    

07      SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO 
 

      
                 

SOMA7 

07.001  COTAÇÃO set/21 POSICIONAMENTO/AJUSTES DE CÂMERAS CFTV PoE 
 

UN          16,00    
                         

-    

07.002  COTAÇÃO set/21 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA CFTV-IP (NOMEAR 
CÂMERAS, ATIVAR PADRÃO DE GRAVAÇÃO, ATIVAR 
WDR 

 
un            1,00    

                         
-    

07.003  COTAÇÃO set/21 
TREINAMENTO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE 
SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO 

 
un            1,00    

                         
-    

07.004  COTAÇÃO set/21 CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA DE ACCESS POINT 
 

un            1,00    
                         

-    

08      ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO               SOMA8 

08.001  COTAÇÃO set/21 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 
 

TAXA            1,00    
                         

-    

08.002  
34783/SIN
API 

jun/21 Engenheiro eletricista 
 

h          12,00    

08.003  
4083/SINA
PI 

jun/21 Encarregado geral de obras 
 

h          80,00    

08.004  COTAÇÃO set/21 DOCUMENTAÇÃO AS BUILT - ÁREAS MÍNIMAS 
 

serv            1,00    
                         

-    

      TOTAL DO ORÇAMENTO 
 

      
∑(SOMA1..SO

MA8)      

 TOTAL 
GERAL 

    % DO BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 
 

    X% 
(1+X%) X       

∑(SOMA1..SOMA
8)      
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA  

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA 

 

 

 

Declaramos para fins de participação da licitação nº  PE xxx/2022 – CPL/CPRH, que a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.N.P.J.: n° XXXXXXXXXXXXX, 

compareceu a CTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

CPRH, representada por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF n° 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Carteira de Identidade n° 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e está ciente das características e da 

complexidade dos serviços a serem desenvolvidos.  

Recife, _____ de _______________ de _______. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Coordenadoria de Tecnologia da Informação 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

EMAIL: 

 

Item E-Fisco Descrição do Serviço Qtd Unid Valor Unitário Valor Total 

1  555175-7 

INSTALACAO ELETRICA DE 
CONDUTOR - DO TIPO 
CABEAMENTO DE REDE 
ESTRUTURADO E CFTV PARA OS 
EQUIPAMENTOS COMPONENTES 
DA REDE (ESTACOES DE TRABALHO, 
IMPRESSORAS, ACCESS POINTS E 
CAMERAS), COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL 

1 1   

 
Validade da proposta: mínimo 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de abertura do certame. 
Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os impostos; taxas; seguros; materiais; ferramentas, bem 
como todas as despesas e obrigações relativas a salários; assistência médica; compromissos fiscais; equipamentos 
de segurança individual e coletivo, BDI – Bonificações e Despesas Indiretas e tudo o mais que for necessário à 
completa execução do objeto contratual. 
 
 
 
Data,  
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ANEXO VI 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS 

 

 

 

DESCRIÇÃO TAXA (%) 
PARCELA DA 

FÓRMULA 

Administração Central 3,00 AC 

Seguros + Garantia 0,80 S + G 

Risco 0,97 R 

Despesas Financeiras 0,59 DF 

Lucro 6,16 L 
COFINS 3,00  

I PIS 0,65 

ISS 5,00 
TOTAL 22,47% 

 

 

 

O valor do BDI informado acima foi obtido por meio da seguinte fórmula: 
 

 

onde: 
 

AC = taxa de administração central (*) 

 S = taxa de seguros (*) 

R = taxa de riscos (*) 

G = taxa de garantias (*) 

DF = taxa de despesas financeiras (*)  

L = taxa de lucro/remuneração (*) 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS) (*) 

 

 

(*) Conforme Acórdão do ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU de 25 de Setembro de 2013.  

(**) Aliquota do ISS aplicada na Cidade do Recife. 
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ANEXO II DO EDITAL 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por intermédio do 
seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de identidade nº 
______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do 
artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 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 (   ). 
 
 
Local e data. 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO III DO EDITAL 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
CONTRATO N° /2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE –CPRH E A 
EMPRESA     PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 
CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADO E CFTV PARA 
OS EQUIPAMENTOS COMPONENTES DA REDE NO 
PRÉDIO ANEXO DA AGÊNCIA CPRH, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EM DECORRÊNCIA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2022 E DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 
0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH, NOS TERMOS DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666 DE 21.06.1993 E DEMAIS 
ALTERAÇÕES, NOS SEGUINTES TERMOS. 
 
 

O ESTADO DE PERNAMBUCO, através da AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.052.204/0001-52, com sede no Empresarial DA VINCI, sito à Rua Oliveira Góes, n° 
395, no bairro de Poço da Panela, nesta cidade, doravante designada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Sr. DJALMA SOUTO MAIOR PAES JUNIOR, no uso da competência conferida pelo Ato 
do Governador nº 170, publicado no DOE/PE no dia 17/01/2019 e a empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 
_______________________________, estabelecida na 
___________________________________representada neste ato pelo(a)  
Sr(a).__________________________________________, doravante designada CONTRATADA, têm 
entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e 
condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às disposições previstas na Lei 
Federal nº 10.520/2002, no Decreto Estadual nº 32.539/2008 e no Decreto Estadual nº 42.530/2015, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis, de acordo com 
o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH.  
  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
  
O presente instrumento contratual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADO E CFTV PARA OS EQUIPAMENTOS 

COMPONENTES DA REDE NO PRÉDIO ANEXO DA AGÊNCIA CPRH, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2022 e o PROCESSO LICITATÓRIO PE 

INTEGRADO Nº 0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH, descritas no anexo único deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO  
 
São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0007/2022 e o PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 
0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH e todos os seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
A execução do contrato, ora avençado, dar-se-á pelo regime de empreitada por preço unitário. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO  
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ ( ), estabelecido de acordo com a sua proposta 
contida no PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH e Planilha 
Orçamentária, Anexo Único. 
  
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega definitiva dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, o Coordenador da 
CTIC.  
 
5.2 O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista 
neste instrumento contratual, se a contratada estiver inscrita no Cadastro de Fornecedores do Estado 
de Pernambuco – CADFOR e no Sistema E-fisco da Secretaria da Fazenda.  
 

5.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da 
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida pelo órgão entre o 
prazo referido no Termo de Referência e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
  
EM = I x N x VP  
Onde:  
 
EM = Encargos Moratórios  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento  
VP = Valor da parcela a ser paga  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
I = (TX/100) I/365 = (6/100) I/365 = 0,0001644  
 
5.4 A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte 
ao da ocorrência.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 

O presente instrumento contratual terá vigência de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua 
assinatura. 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do contrato apenas será reajustado se decorrer mais de 12 (doze) 

meses da data de apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, nos termos do art. 1º, III, da Lei Estadual nº 12.525/2003. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, 
na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução, de acordo com a Lei 
Nº 8.666/93.  
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CLÁUSULA SÉTIMA: DOS SERVIÇOS  
 
 O local, prazo e a execução dos serviços serão de acordo com o contido no Termo de Referência e 
respectivos anexos, observando-se as disposições contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
Os recursos financeiros, destinados ao pagamento do objeto deste Contrato, são originários de Recursos 
Próprios da CPRH para o exercício 2022, conforme a seguir descrito:  
 
NOTA DE EMPENHO:   , datado de / /2022.  
PROGRAMA DE TRABALHO:  
FONTE DE RECURSOS:  
NATUREZA DA DESPESA:  
VALOR TOTAL: R$ ( )  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: No exercício seguinte, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para 
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de 
cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato. 
 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação 
pertinente, as seguintes: 

9.1 Informar à fiscalização, por escrito, o nome e o documento pessoal de identificação civil de 

todos os representantes e/ou prepostos da licitante vencedora que terão qualquer tipo de vinculação 

com o serviço. Para os membros da equipe alocada ao serviço objeto da presente licitação, deverá ser 

apresentado cópia da carteira de trabalho e do livro de registro de empregados. Informamos que os 

serviços em altura somente poderão ser realizados por membros da equipe alocada detentores do 

treinamento NR-35; 

9.2 A Contratada assumirá a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. Em hipótese alguma, os encargos sociais poderão estar 

incompatíveis com a situação trabalhista dos empregados da Contratada que estejam vinculados ao 

objeto contratual; 

9.3 Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam 

inteiramente concluídos e acabados; 

9.4 Manter durante toda a execução do projeto contratado, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

9.5 Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 

legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos 

documentos de quitação; 
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9.6 Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 

9.7 Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do Contrato; 

9.8 Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no Termo de 

Referência. 

9.9 Registro da obra no CREA-PE e demais instituições necessárias ocorrerá por conta da 

CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE; 

9.9.1 Caberá à contratada o respectivo registro e obtenção das ART’s correspondentes, junto ao 

CREA/PE. 

9.9.2 Apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da data de emissão da O.S. 

(Ordem de Serviço), a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA/PE, referente ao 

objeto desta licitação, conforme Art. 28°, § 1º da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA; 

9.10 Atualização e/ou elaboração do “AS BUILT” pertinentes ao objeto deste Termo de Referência, 

bem como fornecer à CPRH o arquivo eletrônico em CD ROM, em programa AutoCAD, acompanhado de 

02 (duas) cópias plotadas; 

9.11 Será por conta da CONTRATADA toda a mão-de-obra, obrigações sociais, seguros contra 

acidentes de trabalho específicos aos serviços, equipamentos de segurança, equipamentos técnicos, 

ferramentas, bem como tudo o que for necessário à boa e eficaz execução dos serviços; 

9.12 A CONTRATADA será responsável pela administração dos serviços, bem como pela mobilização, 

desmobilização e deslocamentos de pessoal, dentre outras ações de logística que tornem possível a 

execução dos serviços de engenharia citados no objeto do Termo de Referência; 

9.13 Toda a retirada de material proveniente de serviços de demolição, bem como, a remoção de 

entulhos será de total responsabilidade da CONTRATADA; 

9.14 Após o término dos serviços, o local deverá ser entregue pela CONTRATADA, completamente 

limpo, sem qualquer tipo de sobra de materiais e/ou equipamentos utilizados; 

9.15 A empresa contratada para a execução dos serviços deverá alocar equipe técnica composta de 

engenheiro(s) e técnicos pertencentes ao seu quadro permanente ou da subcontratada, devidamente 

habilitados, corretamente uniformizados, utilizando crachás de identificação e com equipamentos de 

proteção individual e coletiva – EPI’s e EPC’s, respectivamente -, quando em trabalho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

10.1 Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a apresentação dos 

documentos hábeis para prática de tal ato; 

10.2 Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções complementares, 

suficientes e necessários à respectiva execução; 
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10.3 Acompanhar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE, determinando o 

que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade 

competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas 

convenientes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES  
 
11.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e 
contratar com o Estado de Pernambuco e será descredenciada no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e 
demais cominações legais, nos seguintes casos:  
 
11.1.1 Apresentar documentação falsa;  

11.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.3 Falhar na execução do contrato;  

11.1.4 Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;  

11.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.6 Não mantiver a proposta;  

11.1.7 Deixar de entregar documentação exigida no certame;  

11.1.8 Cometer fraude fiscal;  

11.1.9 Fizer declaração falsa.  
 
11.2 Para condutas descritas nos subitens 11.1.1, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7. 11.1.8 e 11.1.9, será 
aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  
 

11.3 O retardamento da execução previsto no subitem 11.1.2, estará configurado quando a 
CONTRATADA:  
 
11.3.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da 
data constante na ordem de serviço;  
 
11.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigações definidos no contrato por 03 (três) dias 
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  
 
11.4 Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata 
o subitem 11.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 11.7.  
 
11.5 A falha na execução do contrato prevista no subitem 11.1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 11.7 desta 
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 
(vinte) pontos, cumulativamente.  
 

Tabela 1 

        GRAU DA 
   INFRAÇÃO 

 PONTOS DA 
 INFRAÇÃO 

1 2 
2 3 
3 4 
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4 5 
5 8 
6 10 

 

 
11.6 O comportamento inidôneo previsto no subitem 11.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA 
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 
8.666/1993.  
 
11.7 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:  

Tabela 2 

       GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

 
Tabela 3 

   ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
1 Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar 

2 Por ocorrência 

 2 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

 3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratados. 

6 Por dia e por 
tarefa designada 

4 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos 
do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

5 Recusar a execução de serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

5 Por ocorrência 

6 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 Retirar das dependências da Contratante quaisquer 
equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato, 
sem autorização prévia. 

1 Por item e por 
ocorrência 

 PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:   

8 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

9 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus funcionários. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 
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13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos 
e prazos estipulados. 

1 Por dia 

 

11.8 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de 
licitar e contratar estabelecida no item 11.1 desta cláusula;  
 
11.9 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da 
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das 
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
11.10 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;  
 
11.11 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 
efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, 
quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;  
 

11.12 Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual eventualmente exigida;  
 
11.13 Caso a faculdade prevista no item 11.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da 
garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será 
descontado de pagamentos devidos ao contratado;  
 
11.14 Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 11.12 e 11.13 
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial;  
 

11.15 Decorrido o prazo previsto no item 11.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança 
judicial;  
 
11.16 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o 
pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
a contar da solicitação da contratante;  
 
11.17 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 
cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FISCAL E DO GESTOR DO CONTRATO  
 
A fiscalização do contrato ficará a cargo do Gerente da Unidade de Rede e Suporte ao Usuário - USUR e 

a gestão a cargo do Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cabe ao fiscal do contrato: 
 
a) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento; 

b) Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, 
assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in 
concreto tanto da contratante quanto da contratada. 
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c) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (artigos 68 da Lei 8.666/93) com a finalidade de 
definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato. 

d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos 
estabelecidos. 

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das 
cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos, tais como planilhas, cronogramas etc. 

f) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da 
forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer 
a aderência contratual e seu efetivo resultado; 
g) Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no edital da licitação e respectivo contrato, assim como observar, para o correto 
recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e 
aceito pela Administração; 

h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela contratada; 
i) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, 
após os contatos prévios com a contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Cabe ao gestor do contrato: 
 
a) Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada; 

b) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 

c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, garantindo 
a defesa prévia à contratada; 

d) Emitir avaliação da qualidade do fornecimento; 

e) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

f) Analisar relatórios e documentos enviados pelo fiscal do contrato; 

g) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 
apontadas pelo fiscal do contrato; 

h) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela contratada, mediante a observância das 
exigências contratuais e legais; 

i) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja 
ultrapassado; 

j) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO  
 
13.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
13.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
 13.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do 
artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.  
13.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, e pelas 
regras do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2022 e o PROCESSO LICITATÓRIO PE INTEGRADO Nº 
0012.2022.CPL.PE.0007.CPRH, na Proposta de Preços, e nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios 
gerais do Direito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUCESSÃO 

 

O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na falta delas assumem 
a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO  
 
Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, o presente 
instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado na forma de extrato, como condição 
de sua eficácia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO  
 
Fica eleito o foro da comarca do Recife, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato ou de 
sua interpretação, com renúncia expressa a qualquer outro, por privilegiado que seja ou venha a ser.  
E, por estarem, assim, justas e contratadas firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de iguais 
teor e forma, para um mesmo efeito legal, juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.  
 
Recife,     de          de   2022. 

 

Diretor Presidente da CPRH 
Contratante 

 
Contratada 

 
Testemunhas:  
 

NOME: NOME: 

CPF: CPF: 

RG: RG: 
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ANEXO ÚNICO 

 

  
 

    

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
MARCA/
MODELO 

UNID  QUANT  
 PREÇO 

UNIT  
 VALOR TOTAL  

01  INFRAESTRUTURA - ELETROCALHA E ACESSÓRIOS        
 

01.001  eletrocalha metálica  50x50x3000 mm  un          29,00    

01.002  Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica  un            4,00    

01.003  
Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica, com ângulo 90° 

 
un            2,00    

01.004  
Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, 
com ângulo 90° 

 
un            3,00    

01.005  
Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica 

 
un            2,00    

01.006  
Tê vertical descida lateral 50 x 50 xx para eletrocalha 
metálica 

 
un            3,00    

01.007  Junção Integral 50 x 50  un          60,00    

01.008  
Cantoneira "ZZ" para fixação de  perfilado, ref. Mopa 
ou similar 

 
un          58,00    

01.009  BARRA ROSQUEADA 1/4x3000mm  un          17,00    

01.010  
Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de 
eletrocalha metálica 

 
un          58,00    

01.011  saída horizontal para eletroduto 3/4"  un          31,00    

01.012  parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2"  un        302,00    

01.013  Porca sextavada zincada 1/4"  un        534,00    

01.014  Arruela lisa zincada d=1/4"  un        534,00    

01.015  Pino com rosca 1/4"  un        116,00    

01.016  Finca Pino  un        116,00    

01.017  TAMPA DE ENCAIXE 050x3000mm  PÇ            1,00    

02  INFRAESTRUTURA - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS        

02.001  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  m        165,00    

02.002  
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 
mm (3/4") 

 
un          31,00    

02.003  Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4")  un          86,00    

02.004  UNIDUT CÔNICO 3/4"  UN        119,00    

02.005  LUVA DE EMENDA SEM ROSCA P/ELETROD 1"  UN          10,00    

02.006  
Condulete de alumínio, tipo x, p/eletroduto dn 20 mm 
(3/4'') 

 
un          43,00    

02.007  TAMPÃO PLÁSTICO PARA CONDULETE 3/4"  un          86,00    

02.008  Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"  un          42,00    

02.009  Parafuso com bucha S-8  un        136,00    

02.010  ARRUELA DE ALUMÍNIO  3/4"  un        119,00    

02.011  BUCHA DE ALUMÍNIO  3/4"  un        119,00    

02.012  Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm  un            2,00    

02.013  
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 
1/2") 

 
m          12,00    

02.014  Curva de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2"  un            3,00    

02.015  Luva de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2"  un          12,00    

02.016  UNIDUT CÔNICO ø=1.1/2 "  un            6,00    

02.017  Arruela de alumínio p/ eletroduto d=1 1/2"  un            6,00    

02.018  BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"  un            6,00    

02.019  TAMPA C/ 01 POSTO P/RJ45 P/CONDULETE 1"  un          34,00    

02.020  TAMPA C/ 02 POSTOS P/RJ45 P/CONDULETE 1"  un          10,00    
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03  CABEAMENTO METÁLICO        
 

03.001  
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 
5e 

 
m    1.220,00    

03.002  RACK FECHADO 24U x 600 FIBRACEM  UNID            2,00    

03.003  Bandeja para rack 19", 400mm de profundidade  UN            2,00    

03.004  Patch panel 24 portascategoria 5e, Soho Plus  un            2,00     

03.005  CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.5E  UN          37,00     

03.006  PATCH CORD CAT5E 2M UTP AZUL - LEGRAND  UNID          49,00     

03.007  PATCH CORD CAT5E 2,5M UTP AZUL  UNID          21,00     

03.008  PORCA GAIOLA COM PARAFUSO  KIT        144,00     

03.009  
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP CAT. 6 
CM 

 
m          90,00     

03.010  
PATCH PANEL 24P MODULAR SL-STP DESCARREGADO - 
COMMSCOPE 

 
un            2,00     

03.011  
TOMADA SIMPLES RJ45 CAT. 6 - P/ P.PANEL 
DESCARREGADO 

 
UN            2,00     

03.012  
PATCH CORD CAT6 2M UTP AZUL - LEGRAND, 
FURUKAWA OU SIMILAR 

 
UNID            2,00     

03.013  
GUIA DE CABOS HORIZ. 1U FECHADO, prof=80mm-
TRIUNFO OU SIMILAR 

 
un          20,00     

03.014  PAINEL DE FECHAMENTO 19"  UN          18,00     

03.015  
CALHA DE 10 TOMADAS FIBERSUL 19 POL. NBR 14136 
10 A - LANSOL OU SIMILAR 

 
PÇ            2,00     

03.016  
QUADRO TELEFÔNICO 40X40 COM FUNDO DE 
MADEIRA, PADRÃO TLEBRAS 

 
un            1,00     

03.017  
TELEFONIA - BASTIDOR PARA 05 BLOCOS BARGOA 10 
PARES 

 
UN            1,00     

03.018  BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10B  un            1,00     

03.019  BLOCO BARGOA DE 10 PARES M10A  un            1,00     

03.020  Fusível de proteção para bloco Bargoa M10A  un          10,00     

03.021  Cabo telefonico CTP-APL-G 50/10P  m          48,00    

03.022  Cabo telefônico ci-50 10 pares  m          12,00    

03.023  VOICE PANEL CATEGORIA 3 - 30 Portas  un            2,00     

03.024  Certificação de Link Categoria 5E  un          37,00     

03.025  Certificação de Link Categoria 6  un            2,00     

04  EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE         

04.001  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SWITCH 24 PORTAS 
10/100/1000 + 4p SFP 

 
un            2,00     

04.002  
ATIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SWITCH 08 
PORTAS HPE 1420 ou similar 

 
PÇ            1,00     

04.001  NO BREAK 1200KVA  PÇ            2,00     

05  EQUIPAMENTOS WIFI         

05.001  ACCESS POINT HPE ARUBA AP11 ou sumilar  un            4,00     

06  EQUIPAMENTOS CFTV-IP 
 

    
                      

-    
 

06.001  NVR PoE 08 CANAIS HIKVISION  PÇ            1,00     

06.002  HD 2T SKYHAWK ou similar  PÇ            1,00     

06.003  NVR PoE 16 CANAIS HIKVISION  PÇ            1,00     

06.004  HD 2T SKYWALK ou similar  PÇ            2,00     

06.005  CÂMERA IP POE 2MP 2,8MM IR 30  un          13,00     

06.006  CÂMERA IP POE 2MP 4,00MM IR 30  un            3,00     

06.007  
TREINAMENTO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA ACCESS 
POINT 

 
SERV            1,00     

07  SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO         

07.001  POSICIONAMENTO/AJUSTES DE CÂMERAS CFTV PoE  UN          16,00     
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07.002  
CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA CFTV-IP (NOMEAR 
CÂMERAS, ATIVAR PADRÃO DE GRAVAÇÃO, ATIVAR 
WDR 

 
un            1,00     

07.003  
TREINAMENTO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE 
SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO 

 
un            1,00     

07.004  CONFIGURAÇÃO BÁSICA SISTEMA DE ACCESS POINT  un            1,00     

08  ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO         

08.001  ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART  TAXA            1,00     

08.002  Engenheiro eletricista  h          12,00    

08.003  Encarregado geral de obras  h          80,00    

08.004  DOCUMENTAÇÃO AS BUILT - ÁREAS MÍNIMAS  serv            1,00     

  TOTAL DO ORÇAMENTO         

 TOTAL 
GERAL 

% DO BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) 
 

    X%  

 


