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PROCESSO Nº 30/2021 

  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 86/2021  

 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PREFEITURA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE torna 

público, para ciência dos interessados que, por intermédio de seu Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, 

realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

A presente licitação, cujo tipo é o de MENOR PREÇO POR GLOBAL, será conduzida pelo(a) 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 

nº 7.014/03, pelo Decreto 10.024/19, pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/18, pela Lei 

Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores e por este Edital e seu(s) anexo(s), com aplicação 

subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. O provedor do sistema eletrônico adotado 

pela PREFEITURA para a realização deste certame é o COMPRASNET – www.gov.br/compras. 

 

Para participar deste pregão, dever-se-á observar os seguintes critérios: 

 

 Todos os horários estabelecidos neste Edital obedecerão, para todos os efeitos, o horário 

de Brasília – DF. 
 

 MODO DE DISPUTA: ABERTO 
 

 As PROPOSTAS COMERCIAIS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser enviados 

até as 09:00 horas do dia 11/08/2021, exclusivamente por meio eletrônico, conforme subitem 5.1 

deste edital. 

 

 A SESSÃO PÚBLICA, se iniciará às 09:00 horas do dia 11/08/2021, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

 Poderá ser apresentado PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e IMPUGNAÇÃO ao Edital deste 

Pregão até as 23:59 horas do dia 05/08/2021, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas 

Complementares por uma das formas a seguir: 

 Em meio físico, dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do(a) 

Pregoeiro(a), obrigatoriamente via Setor de Protocolo; 

 Via e-mail: pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br. 

 

1.  DO OBJETO: 

1.1 Contratação de mão de obra especializada para prestação de serviços técnicos com fornecimento 

de material, destinada a instalação de: infraestruturas de redes; ativos de comunicação de dados; e 

elétrica para microinformática todos por demanda e conforme necessidade, para todas as unidades de 

saúde e setores da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, em conformidade com as especificações 

prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passam a fazer parte integrante deste Edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 Poderão participar da presente licitação, Microempreendedores Individuais, Empresas, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante Lei Complementar 123/2006, legalmente 

constituídas no ramo de atividade do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital. 

2.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata, Recuperação 

Extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas para 

licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, de 

qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em 

imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 

2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura do 

http://www.gov.br/compras
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:pregaoeletronico2@lages.sc.gov.br
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Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais impedimentos 

constantes do art.9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

2.4 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e 

em seu(s) anexo(s).  

 

3. DO CADASTRO NO SICAF E CREDENCIAMENTO 

3.1 Para participar deste pregão o interessado deverá estar regularmente credenciado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018; 

3.2 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, 

deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações que seguem no 

link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o terceiro dia útil anterior da data do 

recebimento das propostas; 

3.3 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão; 

3.4 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica; 

3.5 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil; 

3.6 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão; 

3.7 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 

seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 

da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros; 

3.8 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados; 

3.8.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação; 

3.9 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

3.9.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

3.9.1.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

3.9.1.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte. 

3.9.2 Que está ciente e concorda com as condições descritas no Edital e seus anexos; 

3.9.3 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 

em conformidade com as exigências editalícias; 

3.9.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

3.9.5 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição;  

3.9.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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3.9.7 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

Federal; 

3.9.8 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem 

às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991; 

3.10 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

4. DO SISTEMA ELETRÔNICO 

4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances; 

4.2 Se o site do Compras Governamentais ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão 

de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado 

após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes; 

4.3 No caso de desconexão apenas do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) Pregoeiro(a), 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

4.3.1 Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e reiniciada após 24 (vinte e quatro) horas da comunicação aos participantes; 

4.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexão ou pelo(a) pregoeiro(a) via CHAT; 

4.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao COMPRASNET 

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

4.6 O credenciamento junto ao SICAF implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão a proposta comercial e todos os documentos de habilitação exclusivamente 

por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 6 deste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

5.3 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado no sistema, correspondente ao VALOR 

UNITÁRIO que consta da Proposta Comercial; 

5.4 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial deverão ser 

coincidentes; 

5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. Após a abertura, não será mais possível o envio dos 

documentos de habilitação, admitindo-se apenas o envio de documentos complementares, caso 

solicitados pelo(a) pregoeiro(a), nos termos do subitem 8.3; 

5.6 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema; 

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 

123, de 2006; 

5.8 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade do licitante, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
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5.9 A Proposta Comercial deve ser formulada constando nome e endereço completo (comercial e 

eletrônico), redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas, 

contendo a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação 

do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador) de preferência em papel 

timbrado da empresa, contendo os seguintes elementos: 

5.9.1 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s)por item, cujo somatório deverá coincidir com o valor total 

da proposta, em moeda nacional, com, no máximo, quatro casas decimais depois da vírgula e nele já 

deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao 

presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 

tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto 

deste Edital; 

5.9.2 O(s) produto(s) deverá(ão) ser cotado(s) e descrito(s) com as especificações necessárias para 

facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital;  

5.9.3 O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 

data definida para abertura do certame. Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta será 

considerada válida pelo referido período; 

 

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO: 

6.1 Para fins de habilitação no certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira e técnica, conforme abaixo:

  

 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 

alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado, em se tratando de Firma Individual, o 

Registro Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, o Ato Constitutivo/Estatuto  

acompanhado da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercício; 

6.1.2 Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 

Simplificada, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitação, 

expedida pela Junta Comercial do Estado, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 

123/06 e Alterações Posteriores. 

6.1.3 Comprovação da condição de Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado, mediante 

apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), emitido por meio 

do Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br), para fins de aplicação dos 

procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

 

 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.1.4 Comprovante de inscrição no CNPJ; 

6.1.5 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 

6.1.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do licitante; 

6.1.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

6.1.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária,  

compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional; 

6.1.9 Prova de Regularidade com FGTS; 

6.1.10 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 

 

 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.1.11 Atestado de Visita ao local dos serviços, realizada por Técnico habilitado pela empresa, para 

inteirar-se das reais condições e peculiaridades inerentes a sua natureza. A visita deverá ser 

previamente agendada com na Secretaria da Saúde de Lages; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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6.1.12 Caso o licitante não se predisponha a realizar a visita, deverá apresentar, em substituição ao 

Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as 

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições inerentes a natureza dos trabalhos, que 

assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos 

futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o município. 

 

 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL: 

6.1.13 Comprovar, através de Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado, em nome do Licitante, a execução de serviços semelhantes ao objeto da presente licitação. 

 

 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
6.1.14 Certidão Negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, em vigência, acompanhada da certidão de registro no sistema Eproc, se exigida. 
 

Notas: 

- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, contados 

da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet;  

- Para instruir e complementar o Processo Licitatório fica facultado ao Pregoeiro consultar o site oficial 

disponibilizado para confirmar e ou extrair via de certidão indispensável para regularizar documento 

apresentado com insuficiência, desde que não altere a sua validade jurídica;  

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar 

em nome desta; 

- Se o licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em  

- nome desta; 

- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e 

filiais, serão aceitos pelo(a) Pregoeiro(a) para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do 

CNPJ do Proponente. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o(a) Pregoeiro(a) verificará as 

propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste edital; 

7.1.1 Também será desclassificada a proposta de preço (eletrônica) que identifique o licitante; 

7.1.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes; 

7.1.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação; 

7.2 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão de lances, podendo 

fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme item 

10 deste edital; 

7.3 O sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem 

crescente de preços; 

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes; 

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro; 

7.6 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital; 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema; 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real); 
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7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de 

duração da sessão pública; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários; 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço; 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; 

7.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta; 

7.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015; 

7.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada; 

7.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 

7.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 

do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

7.22 No caso de Propostas com valores iguais, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 36 e 37 do Decreto 

10024/19; 

7.23 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou 

se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance 

subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da 

habilitação e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do 

Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção 

de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 

7.24 No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 

participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação; 

7.25 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro negociará com o licitante que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital; 

7.26 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes; 

7.27 O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados; 
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7.28 A bem dos serviços, o(a)Pregoeiro(a), se julgar conveniente, reserva-se ao direito de suspender a 

licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as 

diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar 

da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail; 

7.29 Se todas as propostas forem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o prazo de 

08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da 

desclassificação, consoante art. 48 da Lei 8.666/93 e diplomas complementares. 

 

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF; 

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

8.1.1 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação; 

8.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

8.2 Caso atendidas as condições de participação, o(a) Pregoeiro(a) verificará o atendimento das de 

habilitação do licitante detentor do melhor preço, mediante a análise da documentação  

encaminhada na forma do item 6; 

8.3 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, 

os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, 

após solicitação do(a) pregoeiro(a), observado o prazo disposto no § 2º do art. 38, do Decreto 10024/19; 

8.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que as certidões apresentem 

alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

mediante comunicação eletrônica a todos os participantes, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 

8.5 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao(à) Pregoeiro(a), convocar a ME/EPP 

remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 

8.6 Constatado o atendimento pleno pelo licitante das exigências de habilitação previstas neste Edital, 

este será declarado vencedor do certame, iniciando-se, por conseguinte, o prazo recursal; 

8.7 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 

substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação; 

8.8 Se, todos os licitantes forem inabilitados, fica facultado ao(à) Pregoeiro(a) a aplicação das disposições 

do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

9. DOS RECURSOS: 

9.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema; 

9.2 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo(a) pregoeiro(a) será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar Razões de Recurso, facultando-se aos demais licitantes 

a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses; 

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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9.3 Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico, via sistema Comprasnet, 

em campo próprio; 

9.4 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 9.1, importará na 

decadência do direito de recurso ficando o(a) pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor; 

9.5 Da decisão em grau de recurso dar-se-á conhecimento através do sistema eletrônico e site da 

Prefeitura; 

9.6 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora  do  prazo  

legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo licitante; 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

10.1 Havendo interposição de recurso(s), o(s) mesmo(s) será(ao) analisado(s) pelo(a) pregoeiro(a) que 

o(s) submeterá ao Secretário de Administração, para decisão quanto à adjudicação do objeto e à 

homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios, decorrentes. Se, ao contrário, não houver 

interposição de recurso, caberá ao(à) pregoeiro(a) a adjudicação. 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) EMPRESA(S) CONTRATADA(S): 

11.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato, 

decorrente; 

11.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 

recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 

legalmente estabelecidas; 

11.3 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 

11.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 

 DO CONTRATANTE: 

11.11 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  

11.12 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados 

da data da sua emissão; 

11.13 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

11.14 Realizar a gestão dos Contratos através do servidor Paulo Robson Fernandes dos Santos, e-mail 

Paulo.fernandes@saudelages.sc.gov.br, tendo como substituta a servidora Aline Neves de Souza, e-mail 

aline.souza@saudelages.sc.gov.br. 

 

12. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS): 

12.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente; 

12.2 De Execução: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato; 

12.3 De Entrega(s)/Local(is): Em até 15 (quinze) dias, da data da solicitação da SMS Lages;; 

12.4 Do Recebimento: Provisoriamente, nos termos dispostos nos incisos I e II do art. 73 da Lei 8.666/93 

e Diplomas Complementares, no que couber, para posterior verificação da qualidade e em consequência 

a aceitação, para ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 

12.5 Do Contrato: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, 

se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e Itens da Lei 

8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

13. DO(S) PAGAMENTO(S): 

13.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
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13.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, estabelecidas 

no Contrato/Ata, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 

13.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização 

financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 

 

14. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

14.1 O objeto desta licitação, será contratado com recursos:  

60% da União, Provisionados nas contas: 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção Básica PAB, 

Elemento de Despesa 33904007, código de despesa 4; 20.004.2.410 – BLMAC FNS – Cerest – Centro 

Ref. Saúde Trabalhador, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 16; 20.004.2.411 – 

BLMAC FNS – RESME Rede Saúde Mental, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 

18; 20.005.2.421 – BLVIG FNS – Ações de Vigilância em Saúde, Elemento de Despesa 33904007, 

código de despesa 28; 

10% do estado, Provisionados na conta: 20.006.2.430 – ATB ESTADO – Ações de Atenção Básica 

a Saúde, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 30; 

30% do Município, Provisionados nas contas: 20.007.2.440 – MUNIC – Ações de Atenção Básica 

a Saúde, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 44; 20.007.2.443 – MUNIC – 

Informática, Telefonia, Impressão, Vigilância – SERV e MAT, Elemento de Despesa 33903026, 

código de despesa 48. 
14.2 Valor Total Estimado Máximo: R$ 460.650,23 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta 

reais e vinte e três centavos). 

 

15. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

15.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente requerido(s), 

demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 

15.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), desde que devidamente requerido(s), pelo Índice IGP-DI da 

Fundação Getúlio Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da proposta 

na licitação; 

 

16.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 

16.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a 

sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

16.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades 

previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 10% do 

fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

16.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais; 

16.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para 

a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de10% 

(dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se reserva 

ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o direito de preferência para 

ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

Licitante para obtenção de preço menor; 

16.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 

Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da indenização, 

nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 

16.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 12.846/2014, 
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ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

17. DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 

17.1 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

17.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário; 

17.3 É facultado ao(à) pregoeiro(a), em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originalmente da proposta e/ou da documentação de habilitação, com 

exceção das obtidas através de diligência; 

17.4 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação 

do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública 

do pregão; 

17.5 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no site oficial da prefeitura de Lages e no 

Diário oficial do Município; 

17.6 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as 

propostas porventura encaminhados continuam válidas; 

17.7 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, 

permanecendo válido apenas o credenciamento do(s) licitante(s); 

17.8 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como 

elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital; 

17.09 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na PREFEITURA; 

17.10 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a); 

17.11 O Edital encontra-se disponível no site: http://www.lages.sc.gov.br. 

 

18.  DO DIREITO DE RESERVA: 

18.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 

devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei 

de Licitações; 

18.2 O(s) produto(s)/serviço(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, 

as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de qualquer ônus ao 

Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

19. DA PUBLICIDADE: 

19.1 ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página da 

disponibilização dos editais; 

 Fly-Transparência; 

 

19.2 CONTRATOS 

 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site Oficial 

da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

 O espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 

detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s); 

 

20. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 

decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do licitante. 

 
 

http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.lages.sc.gov.br/
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Lages, 14 de Maio de 2021 

 

 

 

William Schoenardie 

Pregoeiro 

 

 

Antônio Cesar Alves de Arruda 

Secretário de Administração e Fazenda 

 

 

 

Fabiano Marcelino de Sá 

Diretor de Licitações e Contratos 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

REF.:  Pregão Eletrônico nº 72/2021 – PML 

 

OBJETO: Contratação de mão de obra especializada para prestação de serviços técnicos com 

fornecimento de material, destinada a instalação de: infraestruturas de redes; ativos de 

comunicação de dados; e elétrica para microinformática todos por demanda e 

conforme necessidade, para todas as unidades de saúde e setores da SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

 RELAÇÃO DE ITENS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD. 

VALOR 

UNITÁRIO 

ESTIMADO 

MÁXIMO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

MÁXIMO 

R$ 

1 

Patch Cord Cat. 6.  

Apresentação: Entre 1,5 e 2m. Gigalan.  

Características: Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UN 350 
 R$                 

36,88  

 R$                

12.908,00  

2 

Patch Cord Cat. 6.  

Apresentação: 2,5m. Gigalan.  

Características: Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 250 
 R$                 

44,57  

 R$                

11.142,50  

3 

Conector Fêmea Cat6 Rj45.  

Características: Corpo em termoplástico de alto impacto 

não propagante à chama. Garantia de 12 meses. Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 350 
 R$                 

52,73  

 R$                

18.455,50  

4 

Conector RJ45 CAT6 macho.  

Apresentação: Corpo em termoplástico de alto impacto 

não propagante à chama. Garantia de 12 meses. Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 150 
 R$                   

2,49  

 R$                     

373,50  

5 

Patch panel cat6 24 posições.  

Marca de referência: Gigalan.  

Apresentação: Na cor Preta.  

Características: Confeccionado em aço. Pintura Epóxi. 

Garantia de 12 meses. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas normas 

da ABNT no que couber. 

UND 15 
 R$               

579,42  

 R$                  

8.691,30  

6 

Guia de Cabo Horizontal Fechada 1U P50 19".  

Apresentação: Estrutura em chapa de aço de 0,90mm. 

Acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor 

preta. Características: Tampa com sistema de trava 

lateral. Garantia contra defeito de Fabricação. Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 50 
 R$                 

29,56  

 R$                  

1.478,00  
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7 

Régua 8 tomadas para Rack de parede 19" 6u linha TI.  

Características: Garantia de 12 meses. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 10 
 R$               

105,52  

 R$                  

1.055,20  

8 

Bandeja de 300mm para rack de 19" com fixação frontal 

na cor preta. Apresentação: Em aço SAE 1020. 

Acompanha 04 conjuntos de parafusos com porcas para 

fixação. 

UND 10 
 R$                 

59,87  

 R$                     

598,70  

9 

Bandeja de 450mm para rack de 19" com fixação frontal e 

traseira na cor preta.  

Apresentação: Em aço SAE 1020. Acompanha 04 

conjuntos de parafusos com porcas para fixação. 

UND 4 
 R$               

121,82  

 R$                     

487,28  

10 

Cabo de rede Cat6.  

Características: Cor vermelho, material termoplástica - 

dupla capa. Externo, blindado. Garantia contra defeito de 

Fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

M 
19.61

0 

 R$                   

5,25  

 R$              

102.952,50  

11 

Rack de parede 19" de 16US x 570mm na cor preto.  

Apresentação: Embalagem individual de papelão com kit 

de fixação. Características: Em aço pré galvanizado 

(espessura da chapa de 0,8 mm). Capacidade: 60 kg 

estático. Sistema de ventilação para 02 ventoinhas de 120 

mm (não acompanha as ventoinhas). Entrada de cabos: 

superior e inferior. Fechamento lateral lateral ou tampas 

removíveis e fecho de engate rápido. Fechamento frontal 

porta com visor de acrílico e chave. Pintura em pó com 

base híbrida. 

UND 10 
 R$               

791,61  

 R$                  

7.916,10  

12 

Disjuntor monofásico DIN 20A.  

Características: Curva de disparo tipo C, norma DIN, cor 

branca, modelo mini, material termoplástico e ligação por 

bornes de estribo. Garantia contra defeito da fabricação. 

Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber 

UND 10 
 R$                 

10,25  

 R$                     

102,50  

13 

Cabo PP 3x2,5mm  

Apresentação: Cabo em termoplástico polivinílico na cor 

preta em metro. Características: 03 vias numeradas ou 

diferenciadas por cores. Com isolação mínima de 750v. Em 

conformidade com as recomendações contidas nas normas 

da ABNT no que couber. 

UND 150 
 R$                   

8,85  

 R$                  

1.327,50  

14 

Cabo Flexível 2,50mm - Azul.  

Apresentação: 750v. Valor em metro.  

Características: De cobre/PVC antichamas. Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

M 500 
 R$                   

2,02  

 R$                  

1.010,00  

15 

Cabo Flexível 4mm.  

Apresentação: 750v. Valor em metro.  

Características: De cobre/PVC antichamas. Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

M 100 
 R$                   

2,75  

 R$                     

275,00  

16 

Cabo Flexível 6mm.  

Apresentação: 750v. Valor em metro.  

Características: De cobre/PVC antichamas. Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

M 200 
 R$                   

4,49  

 R$                     

898,00  
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17 

cartucho de Etiqueta de vinil autolaminável.  

Produto de Referência: Brandy M21-1000-427  

Características: Com área transparente sobre 

 impressão na cor preta; para etiquetagem de  

cabo CAT6 e tomadas, resistente a desgaste por 

 atrito, manuseio, solventes, água, óleo e sujeira.  

Deve suportar temperatura ambiente de até 70°.  

Dimensões aprox.: 25,4mm x 4,27m. 

 

UND 9 
 R$               

411,76  

 R$                  

3.705,84  

18 

Quadro de distribuição até 12 posições.  

Apresentação: De sobrepor, em PVC, para disjuntior DIN 

com kit barramento. Em conformidade com o INMETRO 

e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no 

que couber. 

UND 5 
 R$               

131,62  

 R$                     

658,10  

19 

Tomada dupla externa 2p+t 20A.  

Características: Condulete cor branca. Placa fabricada em 

plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas nas 

normas da ABNT no que couber. 

UND 50 
 R$                 

12,30  

 R$                     

615,00  

20 

Haste de Aterramento 5/8 2,4m com conector.  

Apresentação: Cobreado. Em conformidade com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 20 
 R$                 

67,92  

 R$                  

1.358,40  

21 

Caixa de Inspeção para Aterramento.  

Apresentação: Na cor preta, tampa e corpo em 

polipropileno. Espessura de no mínimo 3mm. Garantia de 

12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 20 
 R$                 

17,19  

 R$                     

343,80  

22 

Cabo de Cobre Nu 16mm² para aterramento.  

Apresentação: Valor por metro. Em conformidade com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

M 250 
 R$                 

20,71  

 R$                  

5.177,50  

23 

Canaleta PVC branca 50x20mm.  

Características: Com divisão e matajuntas. Com fita 

dupla-face para fixação. Em conformidade com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

M 50 
 R$                 

44,62  

 R$                  

2.231,00  

24 
Caixa para canaleta - aplicação sistema x.  

Apresentação: Em PVC, com a tomada elétrica 2p+t 10A e 

espelho para a tomada. Uso em canaleta de PVC 50x20mm 
UND 20 

 R$                 

19,63  

 R$                     

392,60  

25 

Caixa para canaleta - aplicação sistema x.  

Apresentação: Em PVC, com a tomada RJ45 que atenda a 

categoria a ser utilizada. Uso em canaleta de PVC 

50x20mm 

UND 20 
 R$                 

33,89  

 R$                     

677,80  

26 

Condulete PVC 1” sem rosca (tipo LL, LR, LB, C, E, T)  

Características: com tampa cega, tampa para RJ45 ou 

tampa para tomada elétrica. Na cor branca. Garantia 

contra defeito de Fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas normas 

da ABNT no que couber. 

UND 400 
 R$                 

13,82  

 R$                  

5.528,00  

27 
Adaptador Elétrico (Tê) padrão 2P+T.  

Características: Valor por unidade. De plástico. 
UND 20 

 R$                   

7,57  

 R$                     

151,40  

28 

Porta equipamento para 3 blocos.  

Marca de Referência: Dutotec ou equivalente.  

Apresentação: Na cor branca. Em conformidade com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 5 
 R$                 

32,46  

 R$                     

162,30  
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29 

Porta equipamento para 1 RJ45 para porta equipamento 

de 3 blocos.  

Marca de Referência: Dutotec ou equivalente.  

Apresentação: Na cor branca. Em conformidade com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 6 
 R$                 

23,56  

 R$                     

141,36  

30 
Cabo Telefônico CI-40 2 Pares.  

Apresentação: Valor por metro. 
M 200 

 R$                   

2,12  

 R$                     

424,00  

31 

Eletroduto de PVC 1".  

Apresentação: Valor por metro. Na cor branca. Garantia 

contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas normas 

da ABNT no que couber. 

M 500 
 R$                   

9,92  

 R$                  

4.960,00  

32 

Caixa de passagem de sobrepor 200x200x10mm.  

Apresentação: Em metal. Quadrada. Grau de proteção 

IP44. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

UND 40 
 R$                 

54,98  

 R$                  

2.199,20  

33 
Eletroduto flexível (corrugado) sem alma de aço de 1” .  

Apresentação: Valor por unidade de 03 metros. 
UND 300 

 R$                   

2,68  

 R$                     

804,00  

34 
Eletroduto flexível (corrugado) com alma de aço de 1” .  

Apresentação: Valor por unidade de 03 metros. 
UND 100 

 R$                   

8,97  

 R$                     

897,00  

35 

Septo divisor para eletrocalha de 100mm na cor branca 

com tampa.  

Apresentação: Valor por metro. Em conformidade com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

M 400 
 R$                 

11,32  

 R$                  

4.528,00  

36 

Eletrocalha Perfurada Tipo U 100X50 na cor branca com 

tampa.  

Características: De aço. Valor por metro. Garantia contra 

defeito de Fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas normas 

da ABNT no que couber. 

M 300 
 R$                 

52,03  

 R$                

15.609,00  

37 

Eletrocalha Perfurada Tipo U 150X50 na cor branca com 

tampa.  

Características: De aço. Valor por metro. Garantia contra 

defeito de Fabricação. Em conformidade com o 

INMETRO e com as recomendações contidas nas normas 

da ABNT no que couber. 

M 300 
 R$                 

63,65  

 R$                

19.095,00  

38 

NVR de rede. 

Características: Suporte mínimo de 32 câmeras IP em Full 

HD @ 30 FPS e compatibilidade com modelos que operam 

a 4K e 60 FPS e protocolo ONVIF e suporte codec H265+, 

conforme modelo em uso e padronizado na rede da 

secretaria. 

UND 2 
 R$            

5.907,25  

 R$                

11.814,50  

39 

Câmera de vigilância IP (interna).  

Modelo de Referência: Intelbras VIP 3230B ou  Intelbras 

VIP 3230D. 

Características: Câmera com fixação na parede ou teto. 

demais características conforme termo de referência. Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

UND 70 
 R$               

696,67  

 R$                

48.766,90  

40 

Instalação de Pontos de Rede de Dados  

Apresentação: Com cabo metálico, Cat5 ou Cat6a e suas 

respectivas conectorizações entre outros necessários 

utilizando a infra-estrutura existente de até 60 (sessenta) 

metros. 

UND 200 
 R$               

232,65  

 R$                

46.530,00  
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41 

Instalação de Pontos de Rede de Dados.  

Apresentação: Com cabo metálico, Cat5 ou Cat6a e suas 

respectivas conectorizações entre outros necessários 

utilizando a infra-estrutura existente de até 99 (noventa e 

nove) metros. 

UND 100 
 R$               

333,71  

 R$                

33.371,00  

42 

Realização de visita técnica, com fornecimento da 

localização dos pontos de rede lógica e elétrica.  

Apresentação: Projeto mostrando suas futuras disposições, 

entregue em extensão para leitura em AutoCad. Para a 

elaboraçao do projeto a contratante deverá fornecer o 

projeto do predio em formato planta baixa. 

UND 10 
 R$            

1.354,17  

 R$                

13.541,70  

43 

Instalação de patch panel ou voice panel.  

Apresentação: Valor por unidade, independente da  

categoria e quantidade de portas. 

 

UND 15 
 R$               

185,18  

 R$                  

2.777,70  

44 
Conserto de ponto elétrico de microinformática.  

Apresentação: Com substituição de cabos e acessórios 

conforme necessidade. Valor apenas do serviço. 
UND 10 

 R$               

250,61  

 R$                  

2.506,10  

45 
Instalação de racks (parede) de comunicação, 

gerenciadores de cabos e seus respectivos acessórios.  

Apresentação: Valor pelo serviço, materiais não inclusos. 
UND 10 

 R$               

192,53  

 R$                  

1.925,30  

46 

Instalação de pontos elétricos (ponto duplo) para 

informática.  

Apresentação: Valor pelo serviço, materais não inclusos. 

Características: Instalação com seus respectivos acessórios, 

utilizando a infraestrutura existente para passagem dos 

cabos de até 30 (trinta) metros. 

UND 50 
 R$               

275,69  

 R$                

13.784,50  

47 

Instalação de pontos elétricos (ponto duplo) para 

informática.  

Apresentação: Valor pelo serviço, materais não inclusos. 

Características: Instalação com seus respectivos acessórios 

quando necessário, utilizando a infraestrutura existente 

para passagem dos cabos de até 99 (noventa e nove) 

metros. 

UND 10 
 R$               

390,56  

 R$                  

3.905,60  

48 
Instalação de quadro/cd elétrico principal ou secundário 

de até 16(dezesseis) posições.  

Apresentação: Valor por unidade. 
UND 10 

 R$               

232,53  

 R$                  

2.325,30  

49 
Instalação de cabo de cobre nú com hastes e caixas de 

inspeção até o quadro principal.  

Apresentação: Valor por metro, materiais não inclusos. 
M 20 

 R$               

273,27  

 R$                  

5.465,40  

50 

Instalação de Eletrocalhas e Eletrodutos Galvanizados.  

Apresentação: Valor pelo serviço por metro, materiais não 

inclusos. Características: Instalação com seus acessórios e 

derivações quando necessário. 

M 300 
 R$                 

23,65  

 R$                  

7.095,00  

51 

Instalação de Eletrodutos de PVC, Canaletas de PVC e 

Canaletas de alumínio. Apresentação: Valor pelo serviço 

por metro, materiais não inclusos. Características: 

Instalação com seus acessórios e derivações quando 

necessário. 

M 500 
 R$                 

18,11  

 R$                  

9.055,00  

52 
Serviço de fusão de cabo de fibra óptica.  

Apresentação: Valor por unidade. 
UND 10 

 R$                 

91,42  

 R$                     

914,20  

53 

Desinstalação de cabeamentos de rede lógica e elétricos.  

Apresentação: Remoção de cabos, tubulação, eletrocalhas 

e conectores nas localidades indicadas e o envio de todo o 

material para local apontado pela requisitante. 

UND 30 
 R$               

111,08  

 R$                  

3.332,40  

54 
Certificação de cabeamento estruturado  

Apresentação: Através de equipamentos compatíveis 

aferidos, com certificado de calibragem e suas respecitvas 
UND 100 

 R$                 

21,96  

 R$                  

2.196,00  
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identificações nas extremidades dos pontos com anilhas e 

fita colante e também no patch cord ou switch. 

55 
Identificação de circuitos elétricos.  

Apresentação: Através de etiquetas nas tomadas e quadros 

de distribuição ou disjuntores. 
UND 10 

 R$                 

33,08  

 R$                     

330,80  

56 
Desinstalação de rack.  

Apresentação: Incluíndo infraestrutura que ele atende ou 

parte dela. Valor por ponto lógico. 
UND 10 

 R$               

111,75  

 R$                  

1.117,50  

57 

Instalação de equipamento de rede (Switch, Roteador e 

Nobreak) em rack. Apresentação: Com fornecimento de 

Parafusos, portas gaiolas e etiquetas de identificação 

quando necessário. 

UND 15 
 R$               

234,33  

 R$                  

3.514,95  

58 

Instalação de equipamento de rede fora do rack (Access 

point, rádio e câmera). Apresentação: Com fornecimento 

de material, com exceção do suporte de instalação de 

equipamento. 

UND 50 
 R$               

140,99  

 R$                  

7.049,50  

 

Valor Total Estimado Máximo: R$ 460.650,23 
 

NOTA: Em caso de divergência entre os itens do Edital e do Portal de Compras, prevalecem as 

informações constantes do Edital. 

 
 

1 – JUSTIFICATIVA 

A contratação de serviço especializados como fornecimento de materiais para infraestrutura de redes e elétrica 

para microinformática visa garantir o atendimento às necessidades diárias dos usuários e colaboradores da rede 

municipal de saúde. Tem como objetivo suprir a necessidade da constante expansão nos serviços de saúde que 

necessitam cada vez mais de recursos de tecnologia da informação de alta qualidade, capacidade e disponibilidade 

como: telefonia; vídeo monitoramento; e sistemas corporativos em saúde como registro de prontuário eletrônico, cartão 

SUS, Vacinas SIPNI, SISREG entre outros. 

 Sendo assim, com este tipo de investimento busca-se a melhoria continuada dos processos tecnológicos da 

Secretaria Municipal da Saúde que resultem em uma melhor gestão da saúde pública do município de Lages. 

 

2 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA OBRIGATÓRIO 

I - Os serviços de instalação de infraestrutura de rede lógica de comunicação e elétrica para microinformática 

compreendem a execução da instalação de pontos de telecomunicação, pontos elétricos e ativação dos equipamentos de 

energia e de comunicação de dados, abrangendo no mínimo: 

2.1 - Avaliação: 

I - Realizar vistoria técnica no local para execução dos serviços com o veículo da CONTRATADA, verificando a 

viabilidade técnica, sem custo para a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.  

II – Sempre ao iniciar a execução de serviço deverá ser repassado para a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE um 

levantamento prévio contendo as localizações dos pontos de rede (lógica/elétrica) mostrando a disposição dos cabos de 

rede lógica e elétrica, dispositivos que eles conectam, entregues em extensão para leitura em AutoCad e Visio (Microsoft), 

juntamente com o número da avaliação, quando solicitado;  
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Deverá ser entregue a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE uma descrição com orçamento dos materiais a serem 

utilizados e serviços a serem executados conforme anexo I, formando um orçamento de custo de materiais e custo de 

serviços, cada um com seu respectivo total sem ônus a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

III – A empresa deverá apresentar para a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, um cronograma de execução do serviço 

avaliado, seguindo conforme os prazos e dias máximos abaixo indicados, indiferente do material a ser utilizado e se o 

mesmo utiliza ou não uma infraestrutura existente: 

a) De 01 a 10 pontos de rede lógica: 03 dias úteis e 02 profissionais; 

b) De 11 a 30 pontos de rede lógica: 04 dias úteis e 04 profissionais; 

c) De 31 a 80 pontos de rede lógica: 07 dias úteis e 06 profissionais; 

d) Necessidades com número de pontos superior aos informados acima, serão planejados  

em conjunto a CONTRATADA e representantes da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.  

2.2 - Execução: 

I – É de responsabilidade da CONTRATADA, a montagem e instalação de infraestrutura física com material apropriado 

para receber o cabeamento estruturado e/ou elétrico, passivos, ativos de rede e racks  (armários) de telecomunicação, de 

acordo com o levantamento (croqui) feito pela CONTRATADA ou pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, e 

definido e aprovado na avaliação no local de instalação pelo SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, compreendendo 

ainda as atividades de: 

a) Instalação de infraestrutura física com materiais necessários, seguindo as normas de cabeamento e seus 

respectivos acessórios;  

b) Organização e reorganização de todo o ambiente de dados, como cabos, pacth-panel,  

rack, switchs, entre outros que se fazem necessários para o desempenho da rede lógica e elétrica; 

c) Instalação de eletrodutos, eletrocalhas, rodapés técnicos, conduletes, caixas de derivação,  

caixas de tomadas lógicas e seus respectivos acessórios; 

d) Instalação de tomadas, e seus respectivos acessórios; 

e) Passagem de cabos de rede e fios elétricos; 

f) Passagem de cabos lógicos UTP Categorias 5 e 6, além de fibra óptica com as respectivas  

conectorizações e fusões; 

g) Identificação de pontos de telecomunicação através de etiquetas fixadas nas extremidades dos cabos e caixas de 

tomadas da rede de comunicação, conforme norma ANSI/TIA/EIA-606 da identificação do cabeamento, usando 

materiais resistentes e adequados para tais finalidades; 

  

h) Identificação com etiquetação dentro das normas ANSI/TIA/EIA-606  dos cabos instalados nos racks (armários) 

de distribuição de rede de comunicação, usando materiais resistentes e adequados para tais finalidades; 

i) Instalação de racks (armários) de comunicação, gerenciadores de cabos e seus respectivos acessórios de acordo 

com a necessidade da execução e sempre prevendo espaço para futura ampliação na ordem mínima de 40%, 

porém nenhuma infraestrutura deverá ter espaço inferior a passagem de pelo menos 4(quatro) cabos cat5e quando 

passado somente um cabo; 

j) Instalação e conectorização de tomadas de telecomunicação, passivos e ativos de rede  

entre outros necessários; 
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k) Deverá ser feito os testes de conectividade de acordo com a norma utilizada e certificado; 

l) Instalação de infraestrutura de tubulação subterrânea ou aérea com a finalidade de passagem de cabos ópticos e 

de rede externo, contemplando a abertura de vala específica para acomodação de eletrotubos, instalação de caixas 

de  passagem em média à cada 30m e fechamento em concreto onde houver necessidade, também é de 

responsabilidade da CONTRATADA, assim como seguir e executar projetos desenvolvidos pela equipe técnica 

da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ; 

II - Todas as instalações realizadas devem estar baseadas nas normas vigentes, normas e padrões da ABNT, Anatel e ANSI, 

não sendo admitidas em hipótese alguma à  realização de soluções paliativas as normas e padrões; 

III - Após a instalação, a CONTRATADA deverá fornecer documentação em formato .odt (BROFFICE), formato AutoCad 

e ainda formato Visio(Microsoft), conforme a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, onde deverá 

conter: encaminhamento da infraestrutura, croqui,  encaminhamento dos cabos de lógica e elétrica e a 

identificação/numeração de cada ponto, resultado dos testes de conectividade, bem como fotos das instalações e também 

documento impresso e encadernado e cópia dos arquivos em mídia digital. 

IV - Os serviços de instalação devem estar integralmente compatíveis com as normas internacionais vigentes para serviços 

de instalação e manutenção de redes de cabeamento estruturado e elétrica; 

V - A execução do serviço deverá iniciar até dois (02) dias após o recebimento da nota de empenho e o prazo máximo para 

execução dos mesmos não poderá ser exceder de forma alguma o prazo máximo de 14 dias úteis, estando sujeito a 

RESCISÃO CONTRATUAL por quebra de contrato,  salvo circunstâncias extraordinárias que deverão serem bem 

justificadas, fundamentadas e ACEITAS pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 

VI- É de responsabilidade da empresa a retirada e a devolução do material necessário e transporte até o local da obra, 

ficando responsável pelo material até a conclusão dos serviços, quando, exclusivamente autorizado pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE, sendo que toda a sobre de material, deverá ser obrigatoriamente entregue ao almoxarifado da 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, após a conclusão de cada obra solicitada. 

VII – Todo material antes de ser utilizado para execução dos serviços, quando solicitados, deverão ser apresentados aos 

responsáveis técnicos da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, comprovando que, todos  são novos e que nunca 

foram usados, e estão de forma corretas em suas embalagens; 

VIII - Toda e qualquer alteração da execução dos serviços, deverá ser aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE. 

IX - Os serviços serão executados mediante solicitação e prazo acordado, com prévia aprovação técnica da SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE, em datas e horários previamente estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE e se necessário, poderá ser solicitado que os serviços sejam executados em domingos e feriados e também em 

fora de horário de expediente, sem custos adicionais a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 

X - Os equipamentos deverão ser novos, sem uso, estando em fase normal de fabricação e funcionamento sob as condições 

normais, atendendo os requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança recomendadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), e de acordo com especificações técnicas.  

XI - Será exigido da CONTRATADA que todos os seus trabalhadores estejam devidamente uniformizados e portando a 

respectiva carteira de identidade funcional (crachá) de forma visível. 

XII - Todos os prazos estabelecidos somente poderão ser prorrogados se ocorrer motivos justificados e aceitos pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.  
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XIII – A CONTRATADA obriga-se pela execução do objeto, comprometendo-se a substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o serviço em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções e é responsável pelas ações ou prejuízos causados 

direta ou indiretamente por seus empregados, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliário, 

máquinas, equipamentos e demais bens da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ou de propriedade de terceiros sob 

responsabilidade desta, bem como, se obriga a manter confidencialidade das informações obtidas.  

XIV - A CONTRATADA deverá providenciar a instalação e a manutenção da sinalização adequada em locais de trânsito de 

veículos e pessoas, durante o tempo necessário à execução dos serviços técnicos de infraestrutura. 

XV - A CONTRATADA deverá realizar a retirada de entulho, não deixando nas dependências da obra e também na calçada, 

também deverá fazer a limpeza do local deixando pronto para uso, sem poerias, manchas e sobras de materiais. 

XVI – É de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de materiais, quando solicitado pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE , porém a  lista  de  materiais citada no anexo I,  possui apenas uma estimativa  dos materiais  

e  quantidades necessárias à execução completa dos serviços, assim, os materiais adicionais como por Exemplo: buchas 

e parafusos, fita adesiva, fita isolante, rebites, curvas, luvas, suportes, acessórios entre outros necessários para a instalação 

integral e execução total dos serviços, serão obrigatoriamente considerados como parte integrante dos serviços de 

instalação ou serão considerados obrigatoriamente como parte integrante do material, e também, todas as instalações 

deverão seguir as normas técnicas e utilizar os acessórios necessários e recomendados. 

XVII - A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE poderá informar-se com o cliente ou usuário do local da 

solicitação de serviço, com o objetivo de buscar informações precisas a respeito do serviço em execução ou executado, 

bem como das condições de realização do mesmo. 

XVIII – A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE poderá a qualquer momento, solicitar especificações técnicas de 

materiais para a CONTRATADA, afim de comprar de forma diferente, bem como avaliar se jugar necessário. 

XIX – Quando for passado mais de um cabo no mesmo duto, os mesmos serão cobrados como infraestrutura existente. 

2.3 - Ativação de Equipamentos e Ativos de Rede: 

I - Corresponde a atividade e interligação física (através de patch cords) de novos pontos  de telecomunicação instalados 

(através de patch panels), incluindo backbone, com os novos ativos de rede (switches) e ou ativos existentes na rede local 

e também comunicações de dados; 

II - A CONTRATADA poderá sugerir modificações na arquitetura, que, entretanto, somente poderão ser implantadas após 

análise e aprovação por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.  

2.3.1 – Suporte Técnico de Garantia:  

I - A garantia o serão de 12 (doze) meses integral para todos os produtos, materiais e também para os serviços prestados. 

No período de garantia, a CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção corretiva e reposição dos 

materiais/produtos defeituosos ou que venham a apresentar defeitos, sem quaisquer ônus para a SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE. 

II - Durante o período de garantia a Contratada fornecerá à SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, sem ônus  adicional 

visita técnica e resolução dos problemas, bem como assumirá toda responsabilidade por danos decorrentes da realização 

dos serviços; 

III - Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá prestar serviços de manutenção corretiva sem ônus; 
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IV - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a identificar e corrigir os defeitos apresentados pelas conexões 

de ponto de rede e serviços executados pela CONTRATADA e a verificação de pontos com possibilidade de apresentação 

de problemas futuros; 

V - O suporte técnico poderá ser prestado mediante contato telefônico (ligação local) ou, caso a complexidade do problema 

exija visita às dependências do SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

VI - A necessidade de suporte técnico será formalizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE à CONTRATADA 

por meio da abertura de Chamados Técnicos; 

VII - A CONTRATADA deverá estar apta a receber Chamados Técnicos via correio eletrônico, telefone ou página na internet 

dedicada à abertura de chamados técnicos em regime 24x7 (24 horas por dia, em todos os sete dias da semana) quando se 

referir ao DataCenter da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE e em regime 8x5(oito horas por dia, de segunda a 

sexta-feira) de acordo com a severidade; 

VIII - Cada Chamado Técnico deverá receber um número único de identificação por parte da CONTRATADA, e deverá 

registrar ao menos as seguintes informações: 

a) Data e hora da abertura do chamado; 

b) Responsável pelo chamado na CONTRATADA; 

c) Responsável pelo chamado no SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

d) Descrição do chamado (problema, solicitação); 

e) Histórico de atendimento; 

f) Data e hora do encerramento; 

g) Responsável pelo encerramento. 

IX - O número de identificação do chamado técnico deverá ser fornecido à SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE no 

ato de sua abertura e ou confirmação do recebimento da solicitação de chamado; 

X - O chamado técnico será classificado de acordo com a severidade do problema, da seguinte forma: 

a) Severidade 1: Problema no DataCenter da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ponto de rede de dados, ponto 

elétrico, conexões de fibra de prédios externos e problemas na rede dos servidores. 

b) Severidade 2: Demais chamados. 

  

XI - Os prazos relativos ao atendimento dos chamados técnicos referentes as severidades serão os seguintes: 

a) Os chamados de severidade 1 (um) deverão ser solucionados em até 45 (quarenta e cinco) minutos corridos após sua 

abertura, para os casos em que não seja necessária a compra de materiais; 

b) Os chamados de severidade 2 (dois) deverão ser solucionados no prazo máximo de 01 (um) dia úteis após sua abertura 

do chamado, para os casos em que não seja necessária a compra de materiais. 

XII - Caso seja impossível a recuperação de qualquer equipamento que apresente problema, cabos de rede entre outros, 

a contratada deverá fornecer o material e a especificação técnica dos mesmos. 

2.4 - Premissas: 
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I - A CONTRATADA deverá entregar no final do contrato a documentação da rede, todos os arquivos .dwg (AUTOCAD), 

.odt (BROFFICE), Microsoft Visio e croqui(s) e um único documento impresso encadernado com todas as documentações 

feitas no período da contratação, juntamente com um CD ou DVD com os mesmos arquivos permitindo alterações futuras. 

II - A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as ferramentas e instrumentos necessários nos tipos e quantidades 

suficientes para execução dos serviços relacionados assim como equipamentos de segurança entre outros necessários para 

os serviços solicitados; 

III - É responsabilidade da CONTRATADA recompor a infraestrutura original (pintura, paredes, gesso, etc) caso ocorra 

algum dano durante a instalação sob sua responsabilidade e também quando existir a necessidade de alterar a 

infraestrutura; 

IV - A CONTRATADA se restringirá a executar os serviços de acordo com o solicitado pela SECRETARIA MUNICIPAL 

DA SAÚDE, exclusivamente pelos funcionários da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e não aceitar demandas 

de usuários ou terceiros. Alterações na forma e no escopo de execução dos serviços deverão ser sempre submetidas e 

aprovadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

V - A CONTRATADA deverá iniciar a vistoria técnica/avaliação dos serviços a serem executados em até 2 (dois) dia após 

a solicitação, exceto para o DataCenter da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, que deverá ser avaliado em até 06 

(seis) horas após o chamado, considerando ainda atendimento 24/7(vinte quatro horas por dia, sete dias por semana, 

domingos e feriados) para o DataCenter; 

VI - Quando houver somente solicitação de entrega de materiais, o prazo será de 10 (dez) dias uteis após o envio da 

nota de empenho para a CONTRATADA. 

3 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

Todos os materiais necessários à prestação dos serviços objeto do presente Contrato deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, de acordo com as especificações técnicas e parâmetros de qualidade iguais ou superiores àqueles 

descritos na relação de materiais. 

Todos os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, sem emendas ou soldas, não sendo admitido o 

reaproveitamento de sobras ou sucatas provenientes de outras obras. 

Caso  a  CONTRATADA,  em  tempo  de  execução  dos  serviços,  constatar  a necessidade de materiais diferentes 

daqueles constantes no memorial descritivo e na lista de materiais, deverá manter contato  com  a SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE  para a revisão e aprovação necessárias, antes da execução dos serviços. 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE deverá fornecer os novos materiais, sempre que a CONTRATADA 

constatar a necessidade de itens diferentes daqueles incluídos na relação de materiais, ou que a visita técnica o indicar, 

ficando de responsabilidade da CONTRATADA, a especificação técnica destes materiais. 

 Em  casos  excepcionais,  com  o  objetivo  de  agilizar  a  prestação  dos  serviços, mediante autorização expressa 

da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, a CONTRATADA poderá utilizar materiais diferentes   daqueles   

que   constam   na   relação   da lista de materiais, podendo ser então atualizada a lista mediante acordo entre as 

partes. 

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  todos  os  itens  de  consumo  necessários  à execução dos serviços, tais como: 

fita isolante comum e de autofusão, etiqueta identificadora de cabo, fita para rotulador, solda,curvas, luvas, suportes, 

limpa contatos, terminais para cabos elétricos, parafusos, porcas, arruelas e outros materiais correlatos, onde estes serão 

obrigatoriamente considerados como parte integrante dos serviços de instalação ou serão considerados obrigatoriamente 

como parte integrante do material. 
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4 - COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

  

A CONTRATADA deverá ter em seu quadro, pelo menos um engenheiro com formação em área compatível aos 

serviços contratados (elétrica e/ou telecom). 

 As diversas equipes, obrigatoriamente, deverão contar, cada uma, com um supervisor responsável, com capacidade 

para liderar e conduzir grupos de trabalho, para ler e interpretar plantas, croquis e conhecimento sobre a execução dos 

serviços (pinagem de cabos, códigos de cores,certificação, etc.). 

 A  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  poderá  verificar,  a  qualquer  tempo,  a  qualificação  dos profissionais 

indicados para prestar os serviços técnicos. 

 A  CONTRATADA  deverá  fornecer  a  sua  equipe  técnica  todo  o  maquinário, ferramental, instrumentos de teste, 

equipamentos, e demais itens necessários ao atendimento e execução dos serviços técnicos de infraestrutura de redes e 

equipamentos de segurança. 

A CONTRATADA deverá zelar pela aferição periódica dos instrumentos de teste, de acordo com as normas técnicas 

vigentes, a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE poderá exigir documentos comprobatórios referente as aferições, 

quando julgar necessário. 

 

A  CONTRATADA  deverá,  obrigatoriamente,  durante  a  execução  dos serviços, observar e zelar por todos os itens 

de segurança do trabalhador, determinados pela legislação vigente à época e também, todos os funcionários deverão estar 

claramente identificados quando em serviço para o Município . 

5 - OUTROS SERVIÇOS 

I - Instalação de quadro elétrico principal para derivação da rede de quadros elétricos secundários, conexão do quadro de 

entrada de energia principal dos locais quando necessário; 

II - Identificação dos circuitos elétricos através de etiquetas nas tomadas e quadros de distribuição; 

III - Serviço de instalação de aterramento lógico ou elétrico compreendendo a atividade de instalação de (01) uma haste de 

aterramento com todos acessórios apropriados para esta instalação com a resistência máxima de acordo com normas 

ABNT quando solicitado; 

IV - Certificação do cabeamento estruturado através de equipamentos compatíveis aferidos (com certificado de calibragem), 

o qual deverá apresentar mensagem em caso de ruído no cabeamento; 

V - Todos os equipamentos relacionados deverão ser fisicamente instalados e logicamente configurados pela 

CONTRATADA de acordo com a arquitetura que será definida juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE; 

VI - Desinstalação de cabeamentos de rede lógica e elétrica existentes com remoção de cabos, tubulação, eletrocalhas e 

conectores nas localidades indicadas e o envio de todo o material separado por tipo e identificado e encaminhado para o 

almoxarifado da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

VII - A CONTRATADA deverá fornecer documentação em formato dwg (AUTOCAD), .odt (BROFFICE) onde deverá 

conter: plano de face dos racks, encaminhamento da infraestrutura, encaminhamento dos cabos de lógica e elétrica, 

diagramas de backbones de dados e voz, testes de certificação dos pontos, bem como fotos das instalações e também 
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integração com software Visio da Microsoft. Deverá ser entregue documento impresso encadernado e cópia dos arquivos 

em mídia; 

VIII - Atualização de documentação existente da rede de dados, quando solicitado. 

IX – Em relação ao encerramento das solicitações dos serviços, a CONTRATADA deverá repassar todas  as  informações  

necessárias  e  comunicar a conclusão dos serviços  técnicos de infraestrutura de redes ao setor responsável pelo 

recebimento na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, assim que encerrar a execução, mediante a utilização de 

meios de acesso eletrônicos ou, posteriormente, entregando documento assinado pela CONTRATADA. Após o 

recebimento dos serviços executados, a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE poderá realizar procedimentos de 

avaliação dos mesmos, para fins de aceite definitivo, se  o  serviço  não  for  aceito,  retornará  à  CONTRATADA  e  

aguardará  nova finalização, com prazo máximo de cinco dias corridos, para então realizar novamente o procedimento de 

avaliação e aceite. 

X – Após o aviso de encerramento das atividades por parte da empresa CONTRATADA, é de responsabilidade da 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, a avaliação dos serviços, e dar o aceite em um prazo máximo de cinco dias, 

caso isto não ocorra, o serviço será considerado como aceite definitivo. 

6 – NORMAS E PADRÕES  

6.1 – Normas Nacionais: 

Para a execução dos serviços devem ser seguidas as normas abaixo, sendo obrigatórias as da ABNT e Manuais de 

Obras Públicas: 

- Execução de Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT.- NBR 5410/2004   (Instalações  

Elétricas  de  Baixa  Tensão,  incluindo  a definição de dutos e taxas de ocupação); 

- Reg. de Instalações Consumidoras para Fornecimento em Tensões Secundárias – RIC/2004,- Normas Técnicas de 

Rede de Telefone Interno da BrT, 

– Proc. Básico / Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações – NBR 14565/2007. 

– ABNT - NBR 14565 (Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de Cabeamento e  

Telecomunicações para Rede Interna Estruturada); 

– ABNT - NBR 5419 (Proteção de Edificações contra descargas atmosféricas). 

6.2 – Normas Internacionais: 

a) ANSI/TIA/EIA 569-B (Commercial Building Standard for Telecommunications 

Pathways and Spaces) define os aspectos de projeto da sala de equipamentos e armários de telecomunicações; 

b) Norma EIA/TIA 568-B (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard)- especifica: 

• os requisitos mínimos para cabeamento de telecomunicações dentro de um ambiente de escritório; 

• topologia e distâncias recomendadas; 

• meios de transmissão, por parâmetros que determinam desempenho;  

• designações de conectores e pinos, para garantir a interconectividade; 

Padrão IEEE802.3 - define materiais utilizados no cabeamento tais como cabo par trançado, conectores RJ-45, tomadas 

RJ-45, cabos de fibra óptica e conectores de fibra óptica; 

c) ANSI/TIA/EIA  568-C  (Commercial  Building  Telecommunications  Cabling 

Standard); 

d) Norma TIA-569-B (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and  

Spaces); 

e) Conjunto de Normas IEEE 802; 
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f) ASA C. 83.9 especifica os racks; 

g) ANSI/TIA/EIA 607 (Commercial Building Grounding / Bonding Requirements) define os  

requisitos de aterramento; 

h) TIA/EIA Bulletin TSB-67 (Transmission Performance Specifications for Field 

Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems); 

i) TIA/EIA Bulletin TSB-95 (Additional Transmission Performance Guidelines for 

4-Pair 100-ohm Category 5 Cabling); 

j) ANSI/TIA/EIA 606 (The Administration Standard for the TelecommunicationsInfrastructure of Commercial 

Buildings). 

l) Norma ANSI/TIA/EIA-606-A (Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure)– 
define a codificação para determinar a função de cada conector fêmea (telefonia, dados e imagem); 

m) Norma ANSI/EIA-310-D (Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment). 

7 –  RETRABALHO DE INTRAESTRUTURA 

O  retrabalho  de  infraestrutura  será  caracterizado  pela  necessidade  de  correção  de problemas ou eliminação de 

defeitos identificados nos serviços técnicos de infraestrutura de redes. 

O retrabalho de infraestrutura será atribuído à CONTRATADA quando for caracterizado como resultante das seguintes 

situações: 

a) execução  imperfeita  dos  serviços  ou  em  desacordo  com  as  especificações  da solicitação  

de serviços técnicos original; 

b) inexecução total ou parcial dos serviços técnicos solicitados; 

c) utilização de materiais com especificações incorretas e ou sem os acessórios; 

d) conexões irregulares no suporte ou cabeamento da infraestrutura de rede (elétrica, lógica,  

telefônica, multimídia) implantada; 

e) imperícia técnica na execução dos serviços; 

f) negligência na execução dos serviços; 

g) desleixo no trato com a documentação técnica, a infraestrutura e os materiais; 

h) acabamento imperfeito da obra; 

i) limpeza inadequada do local. 

j) Infraestrutura sem uso dos acessórios; 

l)  Descumprimento das normas técnicas; 

 O retrabalho de infraestrutura não ficará caracterizado quando as deficiências ou defeitos tenham surgido em 

decorrência de: 

a) dolo, imperícia ou mau uso da infraestrutura, softwares ou equipamentos, por parte de terceiros,  

funcionários ou prepostos da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

b) ações externas; 

c) acidentes de trânsito; 

d) catástrofes naturais. 

  

 A CONTRATADA garante providenciar, de forma imediata e sem ônus à SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 

a correção das deficiências, dos problemas ou do mau acabamento apontados no Relatório de Não Conformidade pela 

avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

 A CONTRATADA garante executar, de forma imediata e sem ônus à SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 

todos os retrabalhos de serviços técnicos de infraestrutura de redes que surgirem, da mesma maneira garantirá a 
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substituição, sem ônus, de todo o material usado na infraestrutura que apresentar problemas no período de garantia que 

deverá ser de no mínimo um ano. 

 

8 – INFRAESTRUTURA E DEMAIS EXIGENCIAS 

 

8.1 - A CONTRATADA deverá ainda: 

I - executar a perfuração de pisos, lajes, forros, paredes e esquadrias; 

II - confeccionar as caixas de passagem, quando tratar-se de tubulação subterrânea; 

III - instalar um ponto de terminação de rede telefônica externa (PTR) em paredes ou ancorados em postes, 

ou substituir um PTR existente; 

IV - instalar isoladores cerâmicos em paredes ou ancorados em postes, quando tratar-se de infraestrutura 

para passagem de cabeamento aéreo, ou substituir isoladores existentes; 

V - implantar a infraestrutura de suporte necessária para a passagem e fixação do cabeamento de acordo 

com as especificações; 

VI - realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e 

internacionais. 

VII – executar a perfuração e preparar para a passagem de materiais em tubulações subterrâneas. 

8.2 – SISTEMA DE ATERRAMENTO 

O serviço técnico de infraestrutura de sistema de aterramento destina-se a atender a instalação de sistema de aterramento 
para rede elétrica alimentadora e circuitos elétricos, devendo a CONTRATADA: 

I - realizar as medições necessárias e preparar o local de instalação das hastes de aterramento; 

II - instalar hastes de cobre interligadas em sistema triangular ou em linha, conforme indicações do projeto; 

III - instalar a caixa de equalização de terra para conectorização do cabo de aterramento; 

IV - viabilizar a infraestrutura de suporte necessária para acondicionamento e proteção do cabo, incluindo 

a instalação de caixas de inspeção no trajeto; 

V -instalar o cabo de aterramento; 

VI -  realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e 

internacionais. 

8.3 -  REDE ELÉTRICA ALIMENTADORA PARA MICROINFORMÁTICA 

O serviço técnico de infraestrutura de rede elétrica alimentadora destina-se a atender a instalação de uma nova rede 

elétrica alimentadora ou a ampliação de rede elétrica alimentadora já existente, utilizando a infraestrutura de suporte e o 

sistema de aterramento já disponíveis no local, devendo a  

CONTRATADA: 

      I -  instalar os quadros de distribuição elétricos com barramento, ou substituir os quadros existentes; 

II- instalar o cabeamento elétrico das fases, neutro e terra, ou substituir o cabeamento existente, obedecendo a normas 

e padrões nacionais e internacionais; 

III- instalar os disjuntores, ou substituir os disjuntores existentes; 

IV- identificar os disjuntores nos quadros de distribuição elétricos; 

V- realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais. 

8.4  - CIRCUITO ELÉTRICO 
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O serviço técnico de infraestrutura de circuito elétrico destina-se a atender a instalação de um novo circuito elétrico ou 

a ampliação de circuito elétrico já existente, utilizando a infraestrutura de suporte e o sistema de aterramento já disponíveis 

no local, devendo a CONTRATADA: 

I. -  instalar o cabeamento elétrico das fases, neutro e terra, ou substituir o cabeamento existente; 

II. -  instalar os disjuntores, ou substituir os disjuntores existentes; 

III. -  instalar  os  porta equipamentos  com  tomadas,  ou  substituir  os  porta equipamentos existentes; 

IV. -  identificar os disjuntores nos quadros de distribuição elétricos e os porta equipamentos nas áreas de trabalho; 

V. -  realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais. 

8.5 – REDE LÓGICA 

       

8.5.1 O serviço técnico de infraestrutura de rede lógica destina-se a atender a instalação de um novo ponto lógico de rede, 

para dados ou telefonia, ou a substituição de um ponto já existente, utilizando a infraestrutura de suporte já disponível no 

local ou ainda o conserto, devendo a CONTRATADA: 

I. -  instalar os patch-panels, ou substituir os patch-panels existentes e a passagem dos cabos; 

II. -  instalar o cabeamento lógico isolado da rede elétrica, ou substituir o cabeamento existente; III. -  executar  a  

crimpagem  e  conectorização  nos  conectores  lógicos,  ou  substituir  os conectores existentes; 

IV. -  executar a certificação do ponto lógico; 

V. -  identificar o ponto lógico na área de trabalho e no patch-panel; 

VI. -  disponibilizar os dois patch-cords para conexão; 

VII. -  realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais. 

(certificação); 

VIII. crimpagem e conectorização; 

IX. certificação; 

X. realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais 

XI. identificar o ponto lógico ou de multimídia na área de trabalho, no patch-panel ou no voice- panel; 

XII. organizar o cabeamento na infraestrutura de suporte e nos componentes de rede. 

8.5.2 O serviço técnico de infraestrutura de rede telefônica destina-se a atender a instalação de um novo cabeamento 

telefônico, para dados/ ADSL, ou a substituição de um cabeamento já existente, utilizando a infraestrutura de suporte já 

disponível no local, devendo a CONTRATADA: 

I. -  instalar uma caixa terminal de acesso de rede TAR, ou substituir a caixa TAR existente;  

II. -  instalar os blocos de conexão ou de proteção com fusíveis, ou substituir blocos existentes; 

III. -  instalar os voice-panels, ou substituir os voice-panels existentes; 

IV. -  instalar o cabeamento telefônico isolado da rede elétrica, ou substituir o cabeamento existente; 

V. -  executar a conectorização do cabo telefônico na caixa TAR, no bloco de conexão e no voice-panel; 

VI. -  instalar um cabo telefônico de dois pares do bloco de proteção até o rack para conexão de canal de comunicação 

de dados; 

VII. -  identificar os pares do cabeamento telefônico; 

VIII. disponibilizar o patch-cord para conexão; 

IX. -  realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais. 

8.6 – INSTALAÇÃO DE RACK 
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O serviço técnico de infraestrutura de instalação de rack destina-se a atender a instalação de um novo rack, de piso ou 

parede, ou a substituição de rack já existente, para acomodação de componentes de rede, devendo a CONTRATADA: 

- instalar o rack com o número de bandejas indicado na solicitação de serviços; 

I. - instalar as guias de cabos necessárias;  

II. - instalar as calhas elétricas necessárias;  

III. - identificar o rack. 

 

8.7  CERTIFICAÇÃO DE REDE 

O serviço técnico de certificação de rede destina-se a atender a certificação de um ponto lógico de rede, de dados ou 

telefonia, devendo a CONTRATADA: 

I - executar os testes relativos a certificação do ponto lógico, de acordo com o especificado nas normas técnicas 

vigentes; 

II- entregar os resultados dos testes na forma de certificação emitida por equipamento de testes tipo cable-scanner ou 

similar, aferidos. 

8.8 ORGANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

O serviço técnico de organização de infraestrutura destina-se a atender a organização de toda a infraestrutura de redes 

em um rack, ou em trechos com cabeamento estruturado, devendo a CONTRATADA: 

I. -  organizar os componentes de rede, o cabeamento de rede lógica, patch-panels, voice- panels e os patch-cords 

nos racks; 

II. -  redistribuir os componentes de redes; 

III. -  recrimpar e reconectorizar o cabeamento; 

IV. - identificar o cabeamento lógico e telefônico; 

V. - instalar patch-panels em rack, ou substituir patch-panels existentes; 

VI. - instalar voice-panels em rack, ou substituir voice-panels existentes; 

VII. -  instalar novas guias de cabos, ou substituir guias de cabos existentes; 

VIII. -  refazer as amarrações e acondicionamentos necessários; 

IX. -  instalar bandejas em rack, ou substituir bandejas existentes; 

X. - instalar calhas elétricas em rack, ou substituir calhas elétricas existentes; 

XI. - realizar testes de avaliação de desempenho, de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais. 

8.9 - RETIRADA DE INFRAESTRUTURA 

O serviço técnico de retirada de infraestrutura destina-se a atender a desinstalação de toda a infraestrutura de redes de 

um local, ou de parte dela, devendo a CONTRATADA: 

I. - desinstalar a infraestrutura de suporte, acondicionamento e proteção das redes; 

II. - desinstalar o cabeamento elétrico, lógico, telefônico de dados; 

III. -  entregar ou reservar o material retirado para uso em outro local, quando indicado na solicitação de serviços; 

IV. - descartar o material retirado em local apropriado, de acordo com a legislação vigente. 

8.10 - DESINSTALAÇÃO DE RACK 
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O serviço técnico de desinstalação de rack destina-se a atender a desinstalação de um rack e da infraestrutura de redes 

que ele atende, ou de parte dela, devendo a CONTRATADA: 

I. - avaliar  o  rack  que  será  desinstalado,  verificando  suas  condições  e  estado  de conservação; 

caso haja algum dano, preencher um formulário específico "Termo de Danos", onde deverá constar a 

descrição do problema, e colher a assinatura do responsável técnico da  

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, antes de realizar a desinstalação; 

II. - recolher o rack, bandejas e guias de cabos que o acompanham; III. - entregar o rack no local 

indicado. 

8.11 - VISITA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

O serviço técnico de visita de avaliação técnica destina-se a atender o levantamento de informações técnicas para a 

execução de um serviço, devendo a CONTRATADA: 

I. - realizar visita prévia ao local da solicitação para levantamento técnico de todas as informações e necessidades 

para execução do serviço; 

II. - verificar a viabilidade técnica; 

III. - avaliar e estimar o tipo e a quantidade de material necessário;  

IV. - definir e apresentar alternativas para a execução do serviço. 

8.13 - TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS, DUTOS METÁLICOS E CAIXAS 

Eletrocalhas: 

Para a instalação do sistema de eletrocalhas, deve‐ se, obrigatoriamente, utilizar as derivações (curvas, 
flanges, "Ts", desvios, cruzetas, reduções etc...) nas medidas e funções compatíveis. Obrigatoriamente essas 

derivações devem ser do tipo suave, não contendo ângulos agudos que superem o mínimo raio de curvatura 

dos cabos, prejudicando o desempenho do sistema; 

Deverão ser utilizados todos os acessórios recomendados pelo fabricante da eletrocalha para a realização das 

derivações, suporte e acabamento; como: Curva Horizontal Cruzeta Horizontal,  Te Horizontal, Te Vertical Descida,  Te 

Vertical de Subida, Te Vertical de descida , Redução direita Curva Vertical Externa, Redução Concêntrica, Mata‐ Junta 

Junção Simples, Suporte,  Suporte Reforçado,  

Quando definido em projeto a  instalação de eletrocalha metálica,  esta deverá ser galvanizada, em chapa de aço 

carbono, perfurada, sem virola, em formato "U", em conformidade com as NORMAS NBR 11888‐ 2 e NBR 7013, de 

dimensões conforme projeto pré definido, com conexões e acessórios, incluindo suportes para fixação no piso, sob ou 

sobre o forro,  aparentes, caixas de passagens, curvas, derivações e outros acessórios à perfeita execução. 

Eletroduto metálico ou PVC 

Para a instalação de infraestrutura com Eletroduto metálico de ferro galvanizado, tipo “leve”, ou em PVC,  deverão ser 

utilizados todas as conexões e acessórios necessários, como curvas, luvas, arruelas, buchas, parafusos, abraçadeiras para 

a perfeita instalação do eletroduto, com diâmetro nominal de ¾ ou 1” ou conforme definido em projeto  em conformidade 

com as normas NBR5597/5598. 

As tubulações aparentes deverão ser fixadas por meio de braçadeiras tipo “D”, fecho em cunha, às paredes e forros, 

sempre de maneira a não interferir na estética ou funcionalidade do local. 
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A conexão dos eletrodutos com as caixas de passagem deverá ser feita com buchas e arruelas, com acabamento 

esmerado, sendo estas em liga Zamac. 

Condutores Elétricos dos Circuitos 

Os condutores dos circuitos serão de cobre eletrolítico, pureza mínima 99,9%, série métrica, tipo antichama - BWF, 

isolamento de PVC, tensão de isolamento de 450/ 750V, temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 

100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, com bitola mínima 2,5 mm². 

Para o sistema de energia usar condutores com isolação em camada dupla, com o seguinte encordoamento: 

classe 5: condutores encordoados, de # 2,5 mm² em diante.  

Sempre obedecendo, rigorosamente, o código de cores a seguir: 

• fases....................cor vermelha. 

• neutros.................cor azul claro  

• proteção(terra).....cor verde.  

. 

Não serão admitidas emendas desnecessárias, bem como emendas fora das caixas de passagem; e as emendas 

necessárias deverão ser soldadas e isoladas com fita auto-fusão e plástica, e as pontas deverão ser estanhadas. 

Todas as conexões dos condutores com barramentos, tomadas e disjuntores deverão ser feitas com terminais pré-

isolados, tipo olhal ou pino. 

8.14 – EXECUÇÃO MÍNIMAS DOS SERVIÇOS 

Distribuidores/Patch Panel, Rack e Acessórios 

Os cabos do cabeamento horizontal,  partirão sempre de "distribuidores" - Patch Panels conforme a Categoria em uso, 

com tomadas do tipo RJ-45 - montados em rack na posição indicada no projeto, onde partirão os cabos até os diversos 

pontos de utilização. 

No caso acima, deverão ser instalados organizadores de cabos, de forma que os cordões dos distribuidores acima citados 

(Patch Cords) não venham a ficar soltos sobre o painel, obstruindo a visão das plaquetas de identificação e o acesso às 

portas RJ-45. 

Para cada um dos patch panel instalado no rack deverá ser instalado um organizador horizontal de cabos de 01 unidade 

de altura. 

 Certificação do Cabeamento 

Para os pontos de rede instalados, à Contratada deverá proceder aos testes de performance de toda a instalação 

executada (cabos, tomadas, painéis, patch-cords, patch-cables, etc.), com vistas à comprovação da conformidade com a 

Norma ANSI/TIA/EIA-568-B. 

 Para tanto será exigida a utilização de testador de cabos, para todo o cabeamento; 

A Contratada apresentará os relatórios gerados pelo aparelho, devidamente datados (coincidente com a data do teste) e 

firmados pelo Responsável Técnico da instalação; 

Não serão aceitos testes por amostragem, devendo ser testados todos os cabos, tomadas e painéis: 

 

9 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS 

Esta especificação técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos dos materiais constantes no Anexo I, 

para fornecimento a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 

DISJUNTORES A SEREM UTILIZADOS NOS CD’S 
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Disjuntor termomagnético, tipo mini-disjuntor, fabricado em poliamida reforçada, com sistema de fixação através de 

garras(fixação bolt-on), com terminais protegidos com aperto elástico para cabos até 10mm², ou barras até 12,7mm, 

identificação indelével da posição liga-desliga, corrente nominal e classificação de faixa de atuação do disparo magnético-

tipo B ou C, conforme indicado nos quadros de cargas, segundo a NBR NM 60898, com capacidade de curto conforme a 

corrente de curto no barramento, em 60Hz. 

Como referência de padrão: Siemens,  steck, ou equivalente. 

INFRAESTRUTURA : 

ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS 

DUTO DE ALUMÍNIO 73x25mm tipo D (septo deslocado) 

Canaleta de perfil de alumínio pintada na cor branca ou conforme necessidade, com dimensões externas de 73 mm de 

largura pôr 25 mm de altura, tampa fixável sem necessidade de parafusos. 

Como referência de padrão: Q & T Equipamentos . Produto: Duto tipo D 25, ou equivalentes. 

DUTO DE ALUMÍNIO 73x45mm tipo D (septo deslocado) 

Canaleta de perfil de alumínio pintada na cor branca, com dimensões externas de 73 mm de largura pôr 45 mm de 

altura, com duas divisórias fixas, tampa fixável sem necessidade de parafusos. Como referência de padrão: Q & T 

Equipamentos.  

ACESSÓRIOS PARA DUTOS 

Acessórios para os dutos de alumínio: Luva de arremate, Adaptador para eletroduto, Tampa terminal e Suporte para 

tomadas, curvas verticais e horizontais, caixas de derivação tipo T e tipo X, 25mm e 45mmm e demais acessórios 

necessários para conclusão da obra. Como referência de padrão: Q & T Equipamentos. 

Caixas de passagem aparentes (conduletes) 

Fabricadas em Alumínio Silício injetado, com tampa aparafusada, junta de vedação flexível, rosca de conexão BSP, 

modelo conforme projeto. 

Como referência de padrão: Tramontina, Daisa ou equivalentes 

TOMADAS ELÉTRICAS 

Para instalação em conduletes , com espelho, material termoplástico, contatos de latão, tensão de isolação 220 V, 10 A 

ou conforme necessidade, obedecendo às prescrições da NBR-6147 da ABNT.  

TOMADA RJ-45, CATEGORIA 6 

• Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 

(flamabilidade); 

• Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e 

articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação; 

•  

• Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, 

laranja, verde e preta); 

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

• Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir 

inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus; 

• Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com 

conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11; 

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

• Os contatos IDC devem ser em ângulo de 45° para melhor performance elétrica; 

• Identificação do conector como Categoria 6 (C6), gravado na parte frontal do conector; 

• Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6; 

• O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio 

ambiente conforme a norma RoHS. 

• O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001. 

• Aplicação: Pontos de cabeamento estruturado horizontal. 

• Fabricantes que informam atender à especificação: FURUKAWA ou equivalente. 

TOMADA RJ-45, CATEGORIA 5e 

• Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED; 

• níquel e 1,27 de ouro; 

• O conector deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI  

EIA/TIA 568B.2; 

• Possuir seus contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interna, para garantir performance 

elétrica; 

• Identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector; • Possuir logotipo do 

fabricante impressa no corpo do acessório; 

• Normas Aplicáveis: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e. 

• Fabricantes que informam atender à especificação: FURUKAWA ou equivalente. 

CABO DE COMUNICAÇÕES UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6  

• Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para flamabilidade (UL 

LISTED ou ETL LISTED) CM conforme UL; • O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa 

na capa. 

• O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio 

ambiente conforme a norma RoHS. 

• Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL. 

• Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita 

identificar a data de fabricação dos cabos. 

• Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com possibilidade 

de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza, 

conforme necessidade; 

• Deve atender ao código de cores especificado abaixo: 

 par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco; 

 par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco; par 3: verde-branco, com 
uma faixa verde (stripe) no condutor branco; par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom 

(stripe) no condutor branco. 

• Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6; 

•  
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• Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em transmissões de 

altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB),  

PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550Mhz; 

• O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001. 

• Fabricantes que informam atender à especificação: FURUKAWA ou equivalente. 

CABO DE COMUNICAÇÕES UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6a  

• CABO GIGALAN AUGMENTED 23AWG x 4P CAT. 6 U/UTP 

• GigaLan Augmented 

• Construção RoHS Compliant 

• Categoria 6A U/UTP (não blindado) 

• PVC - CM, CMR 

• Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú, 23 AWG, isolados por um composto 

especial. Capa externa em PVC não propagante a chama. 

• Ambiente de Instalação Interno 

• Ambiente de Operação Não agressivo • Compatibilidade Toda a linha FCS 

Pode ser utilizado com o seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a) 10GIGABIT 

ETHERNET, IEEE 802.3an, 10 Gbps; 

b) GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; 

c) 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 

d) 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 

e) 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 

f) ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; 

g) TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; 

h) 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; 

i) TOKEN RING, IEEE802.5, 4/16 Mbps; 

j) 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 

• Normas Aplicáveis TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL444 

• Certificações ETL Listed 3117691 

• ETL Verified 3112435 

• ETL 3 conexões 3132754 

• ANATEL 1145-04-0256 

• Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG 

• Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. 

• ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

• 1639 - V 9 (20/01/2012) 

• Resistência de Isolamento 10.000 MΩ/Km • Quantidade de Pares 4 pares, 23AWG 

• Blindagem Não Blindado (U/UTP). • Diâmetro Nominal 8.6mm 

• Cor Azul, Cinza, Amarelo, Bege, Branco, Laranja, Marrom, Preto, Vermelho, Verde. 

• Classe de Flamabilidade CM: norma UL 1685 

• CMR: norma UL 1666 (Riser) 

• Temperatura de Instalação 0ºC a 40ºC 

• Temperatura de Armazenamento -20 ºC a 70 ºC 

• Temperatura de Operação -10ºC a 60ºC 

• Fabricantes que informam atender à especificação: FURUKAWA ou equivalente. 
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CABO DE COMUNICAÇÕES UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5e CM  

• Caracterização: Cabo UTP(não-blindado), 4 pares trançados, fios sólidos, Categoria 5e (para 100 MHz), com 

impedância de 100 ohms, possuir certificado de performance elétrica (Verified) pela UL ou ETL, conforme 

especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL 

Listed) CM conforme UL impressos na capa externa; 

• Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com cor azul; 

• Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano - hora de 

fabricação para rastreamento de lote, deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica 

decrescente de 305m a zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual 

dentro da caixa; 

• O fabricante preferencialmente deverá possuir Certificado ISO 9001 • O cabo utilizado deverá possuir 

certificação Anatel impressa na capa externa; 

• Normas Aplicáveis: ANSI/TIA/EIA-568B.2 Categoria 5e. 

• Aplicação: Cabeamento de comunicações de interligação entre o patch panel e as tomadas RJ-45 (rede 

horizontal). 

• Fabricantes que informam atender à especificação: FURUKAWA ou equivalente. 

PAINEL DE CONEXÃO (PATCH PANEL) COM TOMADAS RJ-45, CATEGORIA 5e 

• Caracterização: deverá exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA- 

568B.2 Categoria 5e e a FCC part. 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética); 

• Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no produto; 

• O fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO  

• Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-

0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para proteção; 

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

24 portas; 

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

circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica); 

• Estes (circuitos impressos), devem ser totalmente protegidos (tampados) por um módulo em material 

termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0  

(flamabilidade), para proteção contra sujeira e curto circuito; 

• Estes RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a ANSI/TIA/EIA-568B.2 e a FCC part. 68.5 

(Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda 

a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 

a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG; 

• Identificação do fabricante no corpo do produto; 

• Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI 

TIA/EIA 606-A; 

• Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama 

que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando 

segurança, flexibilidade e rapidez na montagem; • Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros 

e cintas de amarração); 

• Possuir identificação seqüencial das portas na parte traseira do Patch Panel, correspondente a identificação das 

portas na parte frontal (facilitando manutenção e instalação); 
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• Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas) vezes com conectores RJ-45 e 

200 inserções com RJ11; 

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

• Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de torção do corpo do 

Patch Panel; 

• Ser compatível com conectores RJ11; 

• Ser fornecido em módulos de 8 posições; 

• Permitir a instalação de sistemas de limitação de acesso físico, dispositivos do tipo trava de Patch Cord; 

• Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa; 

• Compatível com as terminações T568A e T568B, sem a necessidade de trocas de etiqueta; 

• Normas Aplicáveis: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e 

• Aplicação: No Rack para interligação dos cabos de distribuição horizontal 

• Fabricantes que informam atender à especificação: FURUKAWA ou equivalente. 

PATCH CORD U/UTP Cat5e 

 Deve possuir as seguintes características: tamanhos e cores definidos pelo projeto, conector RJ45, conectorização 

T568A, cabo U/UTP Cat5e flexível, grau de flamabilidade CM, 4 pares 24 AWG, conectores com 8 vias em bronze 

fosforoso com 1,27 microns de ouro e 2,54 microns de níquel. Deve atender à norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos. 

CÓDIGO 35103604 Furukawa ou equivalente. 

PATCH CORD U/UTP Cat6.  

Deve possuir as seguintes características: tamanhos e cores definidos pelo projeto , conector RJ45, conectorização 

T568A, cabo U/UTP Cat6 flexível, grau de flamabilidade CM, 4 pares 24 AWG, conectores com 8 vias em bronze 

fosforoso com 1,27 microns de ouro e 2,54 microns de níquel. Deve atender à norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos. 

CÓDIGO 35123902 Furukawa ou equivalente. 

CONECTOR FÊMEA CAT.5E T568 A/B.  

Deverá possuir as seguintes características: atender as especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 

(Categoria 5e) e a FCC part 64.5 (Interferência Eletromagnética); possuir características elétricas e performance testada 

em freqüências de até 100 Mhz; apresentar cópia de Certificação UL ou CSA e apresentar certificação ISO 9001 do 

fabricante; ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 

(inflamabilidade) e tampa protetora (dust cover) móvel, porém não removível; possuir contatos com camada protetora de, 

no mínimo, 1,27 microns (hum vírgula vinte e sete micrometros) de ouro; possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão 

traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de até 1,27 mm de diâmetro (22 

AWG à 26 AWG); permitir identificação por ícones coloridos para atender a norma ANSI/TIA/EIA-606; possuir 

identificação que o conector é Categoria 5e, gravado na parte frontal do conector; suportar ciclos de inserção, igual ou 

superior a 700 ( setecentas) vezes; possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conectar RJ-45 fêmea duas 

posições e com os espelhos para conector RJ-45 fêmea duas e seis posições; possibilitar o perfeito acoplamento em patch 

panels de alta densidade 48 posições. Deve ser disponibilizado nas cores BEGE, AZUL e VERMELHO.  

Cod. 35060002 BEGE Furukawa ou Equivalente. 

CONECTOR FÊMEA CAT.6 T568 A/B 
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Deverá possuir as seguintes características: atender as especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 

(Categoria 6) e a FCC part 64.5 (Interferência Eletromagnética); apresentar cópia de Certificação UL ou CSA e apresentar 

certificação ISO 9001 do fabricante; ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a 

norma UL 94 V-0 (inflamabilidade) e tampa protetora (dust cover) móvel, porem não removível; possuir contatos com 

camada protetora de, no mínimo, 1,27 microns (hum vírgula vinte e sete micrometros) de ouro; possuir terminação do 

tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de até 1,27 

mm de diâmetro (22 AWG à 26 AWG); permitir identificação por ícones coloridos para atender a norma ANSI/TIA/EIA-

606; possuir identificação que o conector é Categoria 6, gravado na parte frontal do conector; suportar ciclos de inserção, 

igual ou superior a 700 ( setecentas) vezes; possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conectar RJ-45 fêmea 

duas posições e com os espelhos para conector RJ-45 fêmea duas e seis posições; possibilitar o perfeito acoplamento em 

patch panels de alta densidade 48 posições. (Cod.  35060014 Furukawa ou Equivalente). 

CONECTOR RJ-45 MACHO - CATEGORIA 5E 

 Deverá atender as seguintes especificações: possuir Certificação UL ou ETL LISTED e Certificação ETL VERIFIED; 

ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda a norma UL 94 V-0 

(flamabilidade); possuir 8 vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54 microns de níquel e 1,27 microns 

de ouro; possuir corpo na cor transparente; ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a 

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

NBR 14565; PERMITIR INSERÇÃO DE CONDUTORES SÓLIDOS, de 22 AWG a 26 

AWG; deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma 

conectorização homogênea; possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexão do RJ-45 fêmea; possuir 

identificação do conector como categoria 5e, gravado no corpo do conector; suportar ciclos de inserção igual ou superior 

a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC; possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório. O 

fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001.  (Cod.  35050206 Furukawa ou 

equivalente). 

PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA 6 

Deverá possuir as seguintes características: atender as especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 

Categoria 6 e a FCC part. 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética); o fabricante deverá apresentar certificação ISO 

9001 e apresentar cópia de Certificação UL ou CSA; atender a norma EIA-310D, ter largura de 19” e altura de 1U; conter 

24 posições ocupadas por conectores RJ-45 fêmea, porém sem tampa protetora (dust cover) na parte frontal, os quais 

devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica) e tais circuitos impressos 

protegidos por plástico transparente (para proteção contra sujeira e curto circuito); possuir borda de reforço (para evitar 

empenamento); possuir ícone de identificação (para codificar); possibilitar a substituição de 6 (seis) portas de uma vez e 

não de todo o painel em uma eventual manutenção; possuir guia traseiro de seção plana para abraçadeiras (para facilitar 

amarração dos cabos); possuir na placa de circuito impresso numeração ou setas identificando os conectores.  (Cod. 

35060024 Furukawa ou Equivalente).  

GUIA ORGANIZADORA DE CABOS HORIZONTAL FECHADA, 1U, PADRAO 19"  

Deverá possuir as seguintes características: ser confeccionada com estrutura metálica em chapa de aço, com pintura 

em epóxi na cor preta; possuir largura padrão de 19" e 1U de altura; possuir tampa frontal de fechamento e fundo com, 

no mínimo, duas (2) aberturas ovais para passagem de cabos; ter capacidade para 24 cabos Cat6 a uma taxa de 50% de 

ocupação. Deve atender às normas TIA/EIA 569B e TIA/EIA 310E. 

(Cod. 35150033 Furukawa ou Equivalente).  

CABO F/UTP BLINDADO OUTDOOR Cat5e 
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 Cabo de pares trançados blindado Categoria 5e para uso em ambientes externos. Deve ser projetado para ambientes 

externos e temporariamente alagados, ser resistente a temperaturas típicas de ambientes externos, atender às características 

elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA- 

568-C.2 Categoria 5e, atender e apresentar resultados de performance elétrica conforme especificações da norma 

ANSI/TIA/EIA-568-C.2 e certificado para flamabilidade (UL Listed) CM conforme UL, possuir impedância 

característica de 100 Ohms, ser composto por condutores de cobre sólido 24 AWG isolados em polietileno especial, com 

blindagem helicoidal em fita metalizada, e recoberto por capa em PVC não propagante à chama, possuir uma segunda 

capa protetora externa em PVC resistente a ação de raios UV, apresentar fácil identificação dos pares. Deverá apresentar 

impresso no cabo: a certificação UL ou CSA referente a conformidade com norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, 

o nome do fabricante, a marca do produto, a data de fabricação e gravação sequencial métrica em sistema de medida 

internacional. O fabricante deverá possuir Certificado ISO 9000 e ISO 9001. O cabo deve ser certificado através do Teste 

de POWER SUM, comprovado através de catálogo e/ou documentação do fabricante. Deverão ser apresentados através 

de catálogos os testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de 

atenuação (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), SRL(dB), ACR(dB), para frequências de 100 Mhz e deverá possuir 

garantia mínima de 1 (um) ano. 

 (Ref. MULTILAN F/UTP INDOOR/OUTDOOR CM Furukawa ou equivalente). 

 

VOICE PANEL 50 ou 30 POSIÇÕES 

 Deve possuir as seguintes características: possuir 50 ou 30 posições (definido em projeto) com conectores RJ-45; 

categoria 3; ser compatível com conectores RJ-11; ser confeccionado com painel de aço e com pintura epóxi; permitir a 

conectorização de condutores sólidos de 22 a 24 AWG; atender a FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética); possuir 

padrão de pinagem de dois pares por porta (4 fios) 

 (Cod. 35050200 -  Furukawa ou equivalente). 

CD ELÉTRICO ATÉ 24 POSIÇÕES DE SOBREPOR 

Metálico para uso aparente com espaço para disjuntor geral trifásico do tipo 3vt1 ou 5sx1 e 24 disjuntores parciais do 

tipo 5sx1, confeccionado em chapa de aço 16 usg (1,5mm), pintado com tinta epóxi na cor ral 7032, porta com fecho 

rápido, espelho interno com dobradiças e fecho castelo, barramento para 160a três fases, e barramento de neutro e terra 

com 25 furos (circuitos parciais e geral). os barramentos devem estar firmemente apoiados em bases isoladas. haste 

cobreada de aterramento, de alta camada, bitola 5/8”, comprimento 2,40m, norma nbr  

13571, modelo tel-5814, marca termotécnica, com grampo de aterramento em latão, reforçado, (Ref. magnet, código 

662301, ou equivalente) 
Caixa de inspeção para aterramento em pvc, altura de 30 cm, com tampa de ferro fundido de 30 cm de diametro, 

modelo tel-550. Ref. termotécnica ou equivalente. 

perfil duplo 25mm tipo d, Cor definido conforme projeto-  com tampa plana ranhurada, barra de 3m, modelo q&t 

dutotec ou equivalente, em três cores: bege (ref. dt 12221.00), branco (ref. dt 12241.00) e cinza (ref. dt 12231.01). as 

tampas devem acompanhar as cores dos perfis. 

perfil duplo 45mm tipo d, Cor definido conforme projeto com tampa plana ranhurada, barra de 3m, modelo q&t 

dutotec ou equivalente, em três cores: bege (ref. dt 14421.00), branco (ref. dt 14441.00) e cinza (ref. dt 14431.01). as 

tampas devem acompanhar as cores dos perfis. 

caixa de derivação tipo x, 1x1,q&t dutotec ou equivalente, perfil 25mm, em três cores: bege (ref.  

dt 52220.00), branca (ref. dt 52240.00) e cinza (ref. dt 52230.00). 

caixa de derivação tipo t, 1x1,q&t dutotec ou equivalente, perfil 25mm, em três cores: bege (ref. dt 52420.00), branca 

(ref. dt 52440.00) e cinza (ref. dt 52430.00). 
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curva vertical 90, abs, para perfil 25mm, q&t dutotec ou equivalente, em três cores: bege (ref. dt 37520.00), branca 

(ref. dt 37540.00) e cinza (ref. dt 37530.00). 

curva horizontal 90, em alumínio, q&t dutotec ou equivalente, perfil 25mm, em três cores: bege (ref. dt 35120.00), 

branca (ref. dt 35140.00) e cinza (ref. dt 35130.00). caixa de derivação tipo x, 1x1,q&t dutotec ou equivalente, perfil 

45mm, em três cores: bege (ref.  

dt 53220.00), branca (ref. dt 53240.00) e cinza (ref. Dt 53230.00). 

caixa de derivação tipo t, 2x2,q&t dutotec ou equivalente, perfil 45mm, em três cores: bege (ref.  

dt 53520.00), branca (ref. dt 53540.00) e cinza (ref. dt 53530.00). 

caixa de derivação tipo t, 1x1,q&t dutotec ou equivalente, perfil 45mm, em três cores: bege (ref. dt 53420.00), branca 

(ref. dt 53440.00) e cinza (ref. Dt 53430.00). 

curva vertical 90, abs, para perfil 45mm, q&t dutotec ou equivalente, em três cores: bege (ref. dt 37820.00), branca 

(ref. dt 37840.00) e cinza (ref. dt 37830.00). 

curva horizontal 90, em alumínio, q&t dutotec ou equivalente, perfil 45mm, em três cores: bege (ref. dt 35420.00), 

branca (ref. dt 35440.00) e cinza (ref. Dt 35430.00). 

porta equipamento standard para três blocos, modelo q&t dutotec ou equivalente, em três  

cores: bege (ref. dt 64424.10), branco (ref. dt 64444.10) e cinza (ref. Dt 64434.10). 

Racks de Comunicação de Piso e Parede 

Estrutura soldada em aço SAE 1020 com esp. 1,5mm com Porta frontal embutida, armação em aço, com visor em 

acrílico fume de 2,0mm de esp., com fechadura escamoteável. Pés niveladores confeccionados em aço 04 pçs. Laterais e 

fundos removíveis esp. 0,75mm com aletas de ventilação e fecho universal. 

Deverá vir acompanhado de uma régua elétrica de no mínimo 6 tomadas, padrão rack 19polegadas, com cabo de 

alimentação a ser definido conforme necessidade. 

Teto chanfrado (angulado) esp. 0,9mm. Possuir Kit de 1º e 2º plano móvel esp. 1,5mm com furos 9x9mm para porca 

gaiola.  Argolas internas esp. 1,5mm nas colunas traseiras para acomodação de cabos. Base esp. 1,9mm com abertura na 

parte traseira para passagem de cabos. Pintura epóxi-pó texturizada (estrutura grafite RAL 13.701, laterais e fundo bege 

RAL 7032). 

 

Altura Útil em “U” 
Altura externa 

“mm” 
Profundidade externa “mm” 

12U =    533,40mm 730mm 470mm 570mm 670mm 

16U =    711,20mm 910mm 470mm 570mm 
670mm 

 

28U =  1.244,60mm 1.440mm 470mm 570mm 

670mm 
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44U =  1.955,80mm 2.135mm 470mm 570mm 
670mm 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES – 

PREFEITURA / SECRETARIA DE SAÚDE, 

inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com 

sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, 

SC. 

 

CONTRATADA: ......................., inscrita no CNPJ 

sob nº ............., estabelecida na Rua ................, Bairro 

............., em .......................... 

 

MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, neste 

ato representado pelo(a) Secretário(a), Sr(a). ............................., portador(a) do CPF nº 

.................................., doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ...................., neste ato 

representada pelo Sr(a). .................................., portador(a) do CPF nº ...............................de ora em 

diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo 

Licitatório nº 30/2021, correlato ao Pregão Eletrônico nº 86/2021, aberto em ......... e homologado em 

..............., consoante as cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 Contratação de mão de obra especializada para prestação de serviços técnicos com fornecimento 

de material, destinada a instalação de: infraestruturas de redes; ativos de comunicação de dados; e 

elétrica para microinformática todos por demanda e conforme necessidade, para todas as unidades de 

saúde e setores da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 

2.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente; 

2.2 De Execução: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato; 

2.3 De Entrega(s)/Local(is): Em até 15 (quinze) dias, da data da solicitação da SMS Lages;; 

2.4 Do Recebimento: Provisoriamente, nos termos dispostos nos incisos I e II do art. 73 da Lei 

8.666/93 e Diplomas Complementares, no que couber, para posterior verificação da qualidade e em 

consequência a aceitação, para ulteriormente passar o recebimento definitivo, se aprovado(s); 

2.5 Do Contrato: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado, se houver interesse e conveniência da Administração, nos termos dispostos no art. 57 e 

Itens da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S) 

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA, é de   ...................... 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), 

decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 

comprovação de que os serviços foram executados de acordo com as condições previstas, 

estabelecidas no Contrato/Ata, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 
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4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 

atualização financeira é o IGP-M, em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: 

5.1 O(s) valor(es) ofertado(s) na proposta poderá(ão) ser revisto(s), desde que devidamente 

requerido(s), demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo 

Contratante; 

5.2 O(s) preço(s) será(ão) reajustado(s), desde que devidamente requerido(s), pelo Índice IGP-DI da 

Fundação Getúlio Vargas, a cada 12 (doze) meses, tendo como data base a da apresentação da 

proposta na licitação; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 O objeto desta licitação, será contratado com recursos:  

60% da União, Provisionados nas contas: 20.003.2.404 – BLAT FNS – Piso de Atenção Básica PAB, 

Elemento de Despesa 33904007, código de despesa 4; 20.004.2.410 – BLMAC FNS – Cerest – Centro 

Ref. Saúde Trabalhador, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 16; 20.004.2.411 – 

BLMAC FNS – RESME Rede Saúde Mental, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 

18; 20.005.2.421 – BLVIG FNS – Ações de Vigilância em Saúde, Elemento de Despesa 33904007, 

código de despesa 28; 

10% do estado, Provisionados na conta: 20.006.2.430 – ATB ESTADO – Ações de Atenção Básica 

a Saúde, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 30; 

30% do Município, Provisionados nas contas: 20.007.2.440 – MUNIC – Ações de Atenção Básica 

a Saúde, Elemento de Despesa 33903026, código de despesa 44; 20.007.2.443 – MUNIC – 

Informática, Telefonia, Impressão, Vigilância – SERV e MAT, Elemento de Despesa 33903026, 

código de despesa 48. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA 

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato, 

decorrente; 

7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar da data do seu 

recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver o Contrato dentro do prazo estabelecido, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 

legalmente estabelecidas; 

7.3 Respeitar, durante toda a vigência do Contrato, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 

7.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE 

8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da Homologação;  

8.2 Encaminhar ao adjudicatário o Termo do Contrato, em prazo não superior a 30 (trinta) dias 

contados da data da sua emissão; 

8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital; 

8.4 Realizar a gestão dos Contratos através do servidor Paulo Robson Fernandes dos Santos, e-mail 

Paulo.fernandes@saudelages.sc.gov.br, tendo como substituta a servidora Aline Neves de Souza, e-mail 

aline.souza@saudelages.sc.gov.br. 
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CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE RESERVA 

9.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 

devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da 

Lei de Licitações; 

9.2 O(s) produto(s)/serviço(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua 

plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), não será(ão) aceito(s), sem atribuição de 

qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja 

a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 

penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor de 

10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 

10.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 

do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

10.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados 

para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa 

de10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município 

se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o direito de 

preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 

10.5 Quando o prejuízo causado pela contratada exceder ao previsto na cláusula penal, poderá a 

Administração exigir indenização suplementar, valendo a cláusula penal como mínimo da 

indenização, nos termos do parágrafo único do Art. 416 do Código Civil; 

10.6 A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei n° 

12.846/2014, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 

observados o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E PRORROGAÇÃO 

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou 

unilateralmente pelo CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 

78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 

11.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais 

e as previstas em lei ou regulamento, na forma prescrita pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

12.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 10520/2002, e Diplomas 

Complementares, na Lei Complementar 123/2006 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se 

supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado; 
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12.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes 

e aos princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 

porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA; 

13.2 E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 vias de igual teor e 

forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Lages/SC, em ...... de ......... de 2020 

 

 

Secretário(a) 

 

 

 

Empresa Contratada 

 

 

 

Visto da Progem 

 

 

 

Gestor/Fiscal de Contrato 
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