CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002.926208/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2018
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, Autarquia Federal
criada pela Lei n.° 5.905, de 12 de julho de 1973, dotada de personalidade jurídica de direito público, por
meio do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 010, de 30 de janeiro de 2018, da Presidente do Conselho
Regional de Enfermagem de Santa Catarina, torna público aos interessados que realizará Licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA
REDE DE COMUNICAÇÃO (DADOS, VOZ E IMAGEM) E FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA ESTABILIZADA,
PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA na Sede e nas Subseções

do Conselho Regional de

Enfermagem de Santa Catarina, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus
anexos.

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO
DATA DA REALIZAÇÃO: 19 DE MARÇO DE 2018
HORÁRIO: 9 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 926208
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA LÓGICA PARA REDE DE COMUNICAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

ESTABILIZADA
A Licitação será do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE ÚNICO, consoante às condições
estatuídas neste Edital, e será regido pelos seguintes dispositivos: Lei n.° 10.520, de 17 de julho de
2002; do Decreto n.° 5.450, de 31 de maio de 2005; da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro
de 2006, e subsidiariamente, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e de outras normas aplicáveis ao
objeto deste certame.
O
presente
Edital
poderá
ser
obtido
nos
sites
www.corensc.gov.br
e
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou ainda, junto à sede do Coren/SC, localizada na Av. Mauro
Ramos, n.° 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 8° andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88.020-300.
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1. OBJETO
1.1

As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico encontram-se descritas no Termo de
Referência (Anexo I), o qual integra o presente Edital independentemente de transcrição.
1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrita no
Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações
constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do Edital.

1.2

O critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo/lote único, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

1.3

Para fins deste Edital, lote e grupo são considerados sinônimos.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
2.1

Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
(SLTI),
por
meio
do
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
2.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TCU responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2

Não poderão participar deste Pregão:
2.2.1 De empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Coren/SC, em
observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93;
2.2.2 Empresa suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Coren/SC,
durante o prazo da sanção aplicada;
2.2.3 Empresa declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
2.2.4 Empresa impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;
2.2.5 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
2.2.6 Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
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2.2.7 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
2.2.8 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
2.2.9 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
3. DA VISTORIA
3.1

As empresas interessada em participar deste Pregão, mediante prévio agendamento junto ao
Departamento de Tecnologia a Informação – DTI do Conselho Regional de Enfermagem de
Santa Catarina, que obedecerá aos seguintes critérios:
3.1.1

As empresas interessadas na participação do certame deverão vistoriar os locais
onde serão executados os serviços, de modo que eventuais dúvidas técnicas possam
ser sanadas, garantindo assim que os serviços poderão ser executados conforme
especificados.

3.1.2 O agendamento da vistoria técnica deverá feito através do e-mail
corensc@corensc.gov.br, com antecedênciade até 72 (setenta e duas) horas antes
do início do certame.
3.1.3 O Departamento de Tecnologia da Informação do Coren/SC emitirá, para as empresas
interessada na participação do certame, um atestado de vistoria técnica de acordo
com o Anexo V, onde constarão os esclarecimentos as eventuais dúvidas técnicas,
atestado este que deverá fazer parte da documentação a ser apresentada pela
empresa que realizaram as vistorias.
3.1.4 Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.2

Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente
edital.

3.3

A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame.

4. DA PROPOSTA
4.1

A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
4.1.1

A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global
da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto.
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4.2

4.3

4.1.2

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências do Edital.

4.1.3

A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação,
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

4.1.4

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

4.1.5

A licitante apta ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto n.º
7.174/2010 deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos
previstos na legislação.

4.1.6

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas
neste Edital.

4.1.7

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
4.2.1

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

4.2.2

Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
4.3.1

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.3

Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de usa desconexão.
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6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.2

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

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e
valor consignados no registro de cada lance.

7.2

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

7.3

Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

7.4

Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.5

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.

7.6

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

7.7

Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.

7.8

No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

7.9

O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

7.10

Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a fase de lances.
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8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
8.1.1

a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo
sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do
primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o
objeto deste Pregão;

8.1.2

não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação
descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.1.3

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o
sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

8.1.4

a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;

8.1.5

na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.

9. DO DIRIETO DE PREFERÊNCIA
9.1

Este Pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no
Decreto n.º 7.174/2010.

9.2

O exercício do direito de preferência disposto no Decreto n.º 7.174/2010 será concedido após
o encerramento da fase de lances, observando-se, nesta ordem, os seguintes procedimentos:
9.2.1

aplicam-se as regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno
porte dispostas na Item 8 deste edital;

9.2.2

não ocorrendo a contratação na forma da Subcondição anterior, aplicam-se as regras
de preferência previstas no artigo 5º do Decreto n.º 7.174/2010, com a classificação
das licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima
da melhor proposta válida, para a comprovação e o exercício do direito de
preferência;

9.2.3

convocam-se as licitantes para exercício do direito de preferência, obedecidas as
regras dispostas nos incisos III e IV artigo 8º do Decreto n.º 7.174/2010;
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9.2.4

não ocorrendo a contratação na forma da Subcondição anterior, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.

10. DA NEGOCIAÇÃO
10.1

Após o encerramento da etapa de lances e, se for o caso, do exercício do direito de
preferência, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, o Pregoeiro poderá negociar,
pelo Sistema Eletrônico, via chat, com a licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtida redução de preço e melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de
preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo IV – Modelo de
Proposta de Preços, em arquivo único, no prazo de 03 (três) horas, contado da convocação
efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
11.1.1 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
11.1.2 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados a Comissão Permanente de Licitação do Coren/SC, situado na Av.
Mauro Ramos, nº 224, 8º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-300.

11.2

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.3

O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.

11.4

O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Coren/SC ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.

11.5

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.6

Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.

11.7

Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior aos estimados ou com
preços manifestamente inexequíveis.
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11.7.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.
11.8

Será DESCLASSIFICADA a proposta que:
a) Não contenha a marca/fabricante e/ou o modelo/código/referência do produto ofertado;
e/ou,
b) Seja omissa e/ou apresente especificações conflitantes com as exigidas neste Edital e/ou
nos seus Anexos; e/ou,
c) Apresente preço que seja manifestadamente inexequível; e/ou,
d) Contenha vícios ou ilegalidades; e/ou
e) Mantenha preços unitários, totais e/ou globais superiores aos estimados/máximos
admitidos pelo Coren/SC.

11.9

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43
da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

11.10 Será desclassificada a proposta da Licitante que, após as diligências, não corrigir ou justificar
eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
11.11 Após a aceitação do lance e da proposta de menor preço, o Pregoeiro verificará a habilitação
da Licitante, nos termos deste Edital.
12. DA HABILITAÇÃO
12.1

A habilitação será verificada pelo Pregoeiro por meio de consulta on line no SICAF
(habilitação parcial) e análise dos documentos previstos no item 12.3 deste Edital.
12.1.1 Na análise da validade dos documentos de habilitação, quando existente, tomar-se-á
como referência a data de abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo
deste Edital.

12.2

No SICAF, o Pregoeiro observará as seguintes regularidades:
a) a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
b) a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:
b.1) as contribuições para a Previdência Social – INSS; e
b.2) aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, Administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
c) a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital;
d) a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal;
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e) o quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no subitem 2.2.1;
f)

o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de suspensão de participar
de licitação e impedimento de contratar com o Coren/SC, de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, e de impedimento de licitar e contratar com a
União.

12.2.1 No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e será
informado a data e horário do seu prosseguimento.
12.3

Para fins de habilitação
a) Serão verificados, ainda pelo Pregoeiro:
a.1) A declaração de que a Licitante cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27
da Lei n.º 8.666/93;
a.2) A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Decreto-Lei n.º
5.452/1943, conforme prescreve a Lei n.º 12.440/2011 e o inciso V do art. 29 da Lei
n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site www.tst.jus.br;
a.3) O Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Lei n.º 8.429/1992,
por meio de consulta ao site www.cnj.jus.br (Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário –
Tribunal de Contas da União);
a.4) O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União – CGU, nos termos do disposto no caput e no parágrafo
único do art. 97 da Lei n.º 8.666/1993, por meio de consulta ao site
www.portaltransparencia.gov.br (Acórdão n.º 1.793/2011 – Plenário – Tribunal de
Contas da União).
a.5) O Cadastro de Inidôneos e o Cadastro de Inabilitados, mantidos pelo TCU, através
dos
sites
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:5
e
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=2046:4 (Orientação Normativa/SEGES n.º 2, de 06
de junho de 2016).
b) Serão exigidos,
documentação:

ainda,

devendo

ser

apresentada

pelas

Licitantes

a

seguinte

b.1) Qualificação Econômica-financeira (artigo 19 da IN – MPOG/SLTI nº 02/2008);
b.1.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercícios social
exigível, apresentado na forma da lei e regulamentos na data de realização
deste Pregão, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da Sessão Pública de abertura fixada no preâmbulo deste
Edital.
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b.1.2) Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede ou domicílio da
Licitante.
b.1.3) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), informados pelo SICAF, for
igual ou inferior a 1.
b.1.4) O registro da licitante no módulo “Qualificação Econômico-Financeira” do
SICAF, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 02, de 11/10/2010, supre a
exigência dos itens b.1.1 e b.1.3, e todos os seus subitens, acima, desde que
constem lá as informações aqui exigidas e que as mesmas estejam atualizadas
de acordo com o último exercício social exigível.
b.2) Qualificação Técnica (artigo 19 da IN – MPOG/SLTI nº 02/2008);
b.2.1) Certidão de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA.
b.2.2) Declaração da empresa licitante informando o Responsável Técnico pela
execução dos serviços que deverá conter, além da identificação e assinatura
do representante da empresa licitante, a assinatura do Responsável Técnico.
b.2.2.1) O nome do responsável técnico deverá constar na Certidão de
Registro de Pessoa Física solicitado no item a seguir.
b.2.3) Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico pela execução
dos serviços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em
conformidade com o artigo 55 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.
b.2.3.1) As atribuições do responsável técnico pela execução dos serviços
devem estar de acordo com os serviços a serem prestados, conforme
estabelecido pela Resolução nº 218/1973 do CONFEA.
b.2.4) Atestado de Capacidade Técnica (Comprovação de Aptidão) emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, referente a instalação de
Cabeamento Estruturado, instalação de rede WiFi, instalação de equipamentos
comutadores (switch), instalação de rack ou de bracket de Telecomunicação
como também instalação de rede Elétrica Estabilizada através de nobreak e
ainda de Execução/Confecção de projeto “as-built”.
b.2.4.1) O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser de serviços
equivalentes ao previsto no Termo de Referência (Anexo I), devendo
ser registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA.
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b.2.4.2) Deverá ser apresentado o Atestado de Capacidade Técnica e a
Certidão de Acervo Técnico correspondente.
b.2.4.3) Para efeito de comprovação poderão ser apresentados 1 (um) ou mais
Atestados/Certidões, no entanto, deverão ser comprovadas todas as
qualificações descritas.
b.3) Outros Documentos
b.3.1) Declaração do fabricante dos materiais e equipamentos que comporão a
solução de Cabeamento Estruturado oferecida pela empresa licitante,
identificando esse processo licitatório e especificando que a empresa licitante é
sua representante autorizada para comercializar, instalar e dar garantias aos
materiais e equipamentos ofertados.
b.3.2) Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente,
na data prevista para apresentação da proposta, Engenheiro Eletricista,
Telecomunicações ou outro profissional legalmente reconhecido pelo CREA,
em cujo nome tenha sido emitido o Atestado de Capacidade Técnica ou
Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços de características
semelhantes aos contidos no Termo de Referência.
b.3.2.1) O vínculo empregatício do profissional que contribuiu para a
comprovação das aptidões mencionadas no item acima, deverá ser
comprovado através da apresentação da Ficha de Registro de
Empregado e da respectiva Carteira de Trabalho com as devidas
anotações ou, no caso do profissional ser sócio, diretor ou
proprietário da empresa licitante, cópia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social em vigor ou ainda Certidão da Junta Comercial que
discrimine o quadro societário e cuja data de emissão deve estar
dentro do prazo de validade, ou ainda através da Certidão da Pessoa
Jurídica emitida pelo CREA, reconhecendo os responsáveis técnicos
da empresa Licitante.
b.3.2.2) O atestado ou atestados para comprovação da aptidão técnica,
deverão estar em nome do responsável ou responsáveis técnicos.
b.3.3) Declaração identificando o equipamento que será utilizado para realizar os
testes de desempenho e certificação do cabeamento estruturado, atestando
que o mesmo se encontra em condições de uso, comprovado através de testes
de acordo com as normas do fabricante, realizados em laboratórios
reconhecidos pelo fabricante ou pelo INMETRO.
b.3.4) A Licitantes deverão apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
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12.4

b.3.4.1) O objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, no âmbito
da atividade econômica principal e/ou secundária da Licitante,
devendo apresentar Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes
(CNPJ), sob pena de INABILITAÇÃO.
Os documentos mencionados nas alíneas e subitens dos itens 12.3 “b” deste Edital deverão
ser encaminhados por meio do Sistema Eletrônico Comprasnet (convocação de anexo/enviar
anexo), no prazo de 03 (três) horas, contados da convocação do Pregoeiro.
12.4.1 Poderão ser encaminhados também via fac-símile (48) 3224-9091, ou via e-mail
licitacao@corensc.gov.br dentro do mesmo prazo de 03 (três) hora, no caso de
comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema
Eletrônico, sendo que, nesta hipótese, será providenciado, em momento posterior, o
uso da funcionalidade “convocação de anexo/enviar anexo”, de forma que a
documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das
demais Licitantes.

12.5

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as Licitantes, após transcorrido o prazo de 03
(três) hora, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou
que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo realizado, pelo
Pregoeiro, se for o caso, o registro da inabilitação, e a convocação da próxima Licitante.

12.6

Os documentos remetidos por meio do Sistema Comprasnet (convocação de anexo/enviar
anexo) ou via e-mail poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, sendo que na hipótese de envio por fac-símile, os originais ou cópias autenticadas
deverão ser obrigatoriamente apresentados.
12.6.1 Os originais ou cópias autenticadas obrigatórios (encaminhados via fac-símile), ou
caso sejam solicitados, deverão ser entregues a Comissão Permanente de Licitações
na sede do Coren/SC, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação, também
sob pena de INABILITAÇÃO.

12.7

Nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007, verificada, no
SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, o
Pregoeiro:
a) Emitirá mensagem declarando a Licitante vencedora do item, fixando prazo de 05 (cinco)
dias úteis para a regularização da documentação, ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e
b) Suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

12.8

A não regularização da documentação nos termos do item 12.7 implicará:
a) Decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos que se
refere o art. 81 da Lei n.º 8.666/1993; e
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b) Exame, pelo Pregoeiro, quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances
subsequentes, na ordem de classificação, nos termos deste Edital.
12.9

Para fins de habilitação, a verificação pelo Coren/SC nos sítios oficiais de órgãos e entidades
emissoras de certidões constitui meio legal de prova.

12.10 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
em nome da Licitante e com a indicação do número de inscrição no CNPJ e,
preferencialmente, com o endereço respectivo, observado o seguinte:
a) Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz ou forem válidos para ambas;
12.11 Dentro do prazo de validade ou, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente
expedidor, datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da
Sessão Eletrônica. Não se enquadram nesse prazo os documentos cuja validade é
indeterminada.
12.12 No julgamento da habilitação e das propostas,o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação, nos termos do art. 26, § 3º, do Decreto n.º
5.450/2005.
12.13 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e, também,
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
12.13.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em
cartório de títulos e documentos.
12.14 Se a proposta não for aceitável, se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
12.15 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante que apresentar o
menor preço classificado para o lote/grupo licitado e cumprir todos os requisitos de habilitação
será declarada vencedora.
13. DO RECURSO
13.1

Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso.
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13.1.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
13.1.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
13.1.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
13.2

Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do
Processo Licitatório nº 002.926208/2018 franqueada aos interessados.

13.3

As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.

13.4

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

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1

O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

14.2

A homologação deste Pregão compete a Presidente do Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina – Coren/SC.

14.3

O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora.

15. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
15.1

Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.1.1 Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível
com os termos deste Edital.

15.2

O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo Coren/SC.

15.3

Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se
a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

15.4

Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas,
poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação
da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de
classificação.
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15.5

Não será admitida a subcontratação dos serviços ora contratados.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1

A Contratada deverá apresentar ao Coren/SC separadamente 03 (três) Nota Fiscal/Fatura
emitida em 02 (duas) vias, conforme rubrica orçamentária, devendo conter a descrição
detalhada dos serviços prestados, materiais, e equipamentos utilizados, bem como a
indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que
serão retidos conforme as Legislações pertinentes ao ramo de atividade, número da conta
bancária para depósito do pagamento.

16.2

O pagamento para a Contratada será realizado em até 7 (sete) dias úteis, após a entrega dos
serviços, materiais e equipamentos, mediante a apresentação das Nota(s) Fiscal(is).

16.3

A Contratada deverá obedecer aos ditames estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n.º
1.234, de 12 de janeiro de 2012 e alterações, que dispõe sobre a retenção de tributos e
contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas.

16.4

Nenhum pagamento será efetuado a Contratada se a Nota Fiscal/Fatura não for
acompanhada da atestação de conformidade da execução dos serviços pelo Gestor do
Contrato, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

16.5

Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, deverá enviar junto à Nota Fiscal/Fatura,
a declaração original nos moldes do Anexo IV da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil – IN RFB n.º 1.234/2012 e alterações, sob o risco de ocorrer a retenção dos impostos
no ato do pagamento.

16.6

Na hipótese da Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à sua exatidão ou
quanto à documentação que deve acompanhá-la, o Contratante poderá pagar apenas a
parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido
pelo Departamento Financeiro do Coren/SC. Ressalta-se o direito da Contratada de
reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em
que o Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar
análise e pagamento.

16.7

O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada.

16.8

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
Coren/SC serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, na
qual:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365
I = (6/100)/365
I = 0,00016438
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Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
16.9

O Contratante reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da
Nota Fiscal/Fatura estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame
licitatório ou conforme legislação tributária vigente e ainda, se for constatado, no ato da
atestação, que os serviços fornecidos não correspondem às especificações apresentadas na
proposta.

17. DAS SANÇÕES
17.1

A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF e no Cadastro de
Fornecedores do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e a ampla defesa, sem
prejuízo das demais cominações legais e de multa de 30% (trinta por cento) do valor
estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
17.1.1 Cometer fraude fiscal;
17.1.2 Apresentar documento ou declaração falsa;
17.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.4 Não assinar o Contrato no prazo estabelecido;
17.1.5 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
17.1.6 Não mantiver a proposta;
17.1.7 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.8 Falhar ou fraudar na execução do Contrato.

17.2

Para os fins do item 17.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/1993.

17.3

As demais sanções e penalidades a serem aplicadas encontram-se delimitadas na Minuta
Contratual (Anexo II) e no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1

Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina, e correrão sob as seguintes rubricas orçamentárias:
18.1.1 Rubrica: 33.90.30.019 – Material para Comunicações;
18.1.2 Rubrica: 44.90.52.004 – Equipamentos de Informática;
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18.1.3 Rubrica: 33.90.39.002.027 – Serviços de Informática.
19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@corensc.gov.br até as
17:00 horas do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília/DF.

19.2

O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.

19.3

Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada e publicada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.

19.4

Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis
antes da data fixada para a abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço
eletrônico licitacao@corensc.gov.br até as 17:00 horas do último dia do prazo, no horário
oficial de Brasília/DF.

19.5

Todos os pedidos de esclarecimentos e as impugnações enviadas para o endereço eletrônico
licitacao@corensc.gov.br deverão conter no campo “assunto” e no descritivo, a identificação
do referido certame (Exemplo: “Pedido de esclarecimento sobre o Pregão Eletrônico n.º
002/2018).

19.6

As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão encaminhadas via email às pessoas autoras e disponibilizadas no Sistema Eletrônico para os interessados.

19.7

Serão consideradas a data e hora de recebimento aqueles indicados como sendo do seu
recebimento no Coren/SC.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1

Este Edital estará à disposição dos interessados nos locais indicados no preâmbulo.

20.2

Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a Sessão Pública
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo
e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

20.3

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da Licitante vencedora, farão parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

20.4

À Presidente do Coren/SC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente e em face de razões de interesse público,
mediante ato escrito e fundamentado.
20.4.1 A anulação do Pregão induz à do Contrato.
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20.4.2 As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da Contratada de boa-fé de ser
ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
20.5

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior competente, em qualquer fase da Licitação,
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificação e/ou habilitação.

20.6

No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

20.7

Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

20.8

Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários,
dispensando-se o envio de documentos originais e/ou cópias autenticadas em papel.

20.9

As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.

20.10 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.
20.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.
20.12 O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
20.13 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração,
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.14 A apresentação da proposta de Licitação fará prova de que a Licitante:
20.14.1 Examinou criteriosamente todos os documentos deste Edital e seus Anexos, que os
comparou entre si e obteve do Coren/SC as informações necessárias, antes de
apresentá-la;
20.14.2 Conhece todas as especificações e condições para o fornecimento do objeto;
20.14.3 Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória.
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20.15 Face à natureza de entidade autárquica federal do Coren/SC, a Justiça Federal, Seção
Judiciária de Santa Catarina – Subseção de Florianópolis, é o foro competente para dirimir
eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente Edital, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.
20.16 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
20.16.1 Anexo I – Termo de Referência;
20.16.2 Anexo II – Minuta do Contrato;
20.16.3 Anexo III – Quantidade e Locais de Instalação;
20.16.4 Anexo IV – Layout dos Locais de Instalação;
20.16.5 Anexo V – Proposta de Preços;
20.16.6 Anexo VI – Atestado de Vistoria Técnica;
20.16.7 Anexo VII – Termo de Aceite;
20.16.8 Anexo VIII – Modelo de Relação de Material Equipamentos e Serviços.

Florianópolis/SC, 23 de fevereiro de 2018.

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC
Presidente Helga Regina Bresciani

Elaborado pela Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 002/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

Página 19 de 83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1 Contratação de empresa para fornecimento de material, equipamentos e instalação/ampliação de
infraestrutura lógica para rede de comunicação (dados, voz e imagem) e fornecimento de material,
equipamentos e instalação/ampliação de infraestrutura elétrica estabilizada, para equipamentos de
informática na Sede em Florianópolis e nas Subseções de Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages,
Caçador e Chapecó do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A Contratação de empresa para fornecimento de material, equipamentos e instalação/ampliação de
infraestrutura lógica para rede de comunicação (dados,voz e imagem) e fornecimento de material,
equipamentos e instalação/ampliação de infraestrutura elétrica estabilizada para equipamentos de
informática na Sede em Florianópolis e nas Subseções de Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages,
Caçador e Chapecó do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, se faz
necessária para:
2.1.1

Atender ao PPA 2015-2018 notadamente ao Projeto 1 – Gestão, OB-1, IE-1, melhorar
continuamente a estrutura da Sede e Subseções;

2.1.2

Permitir a evolução do uso de sistemas e aplicativo, com base na centralização e agilização
do processamento, visando maior rapidez no atendimento aos profissionais;

2.1.3

Dar mais qualidade e segurança ao acesso e na transmissão de dados;

2.1.4

Permitir a implantação de telefonia IP e vídeo conferência;

2.1.5

Viabilizar a continuidade dos projetos tecnológicos do Conselho em relação à integração da
Sede com as Subseções, Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e outras instituições
públicas e privadas.

2.2 A licitação por lote único trás melhor eficiência técnica, por manter a qualidade do serviço e o
gerenciamento do contrato permanece todo o tempo a cargo do mesmo fiscal. Traz ainda a
vantagem de permitir um melhor controle pela Administração na execução do serviço, concentrando
a responsabilidade pela execução dos serviços em uma única pessoa bem com a garantia dos
resultados.
2.3 O objetivo de juntar os itens em um único lote se baseia nas seguintes considerações:
2.3.1

As ordens de execução dos serviços são emitidas por empresa, por rubrica e por localidade
sendo que no caso de uma licitação por item ocasionaria um grande volume de trabalho;
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2.3.2

A especificação da licitação por lote único foi feita com a finalidade de possibilitar a disputa
e não ensejar qualquer tipo de restrição à competitividade. Tal opção foi adotada para
garantir uma eficiência econômica, de gestão e fiscalização do contrato decorrente do
presente Termo de Referência.

3. QUANTIDADES, LOCAIS DE INSTALAÇÃO E LAYOUTS
3.1

As quantidades de tomadas lógicas RJ-45, tomadas elétricas NBR 14136, acess points,
brackets, nobreaks e switches, por local de execução dos serviços, encontram-se especificadas
no Anexo III. Adicionalmente, os layouts dos locais de instalação, exceto o da Sede –
Florianópolis, que será informado na vistoria técnica, além de descrito no item 4, fazem parte do
Anexo IV;

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1

4.2

Florianópolis
4.1.1

Deverão ser substituídos 3 (três) cabos UTP Cat. 6, por outros idênticos, de 60 (sessenta)
metros cada, conectados desde o hall de entrada do prédio ao respectivo patch panel,
instalado no rack de switches na sala do DTI - 7° andar;

4.1.2

Os novos cabos UTP Cat.6 deverão ser protegidos, pelo menos nos primeiros 15 (quinze)
metros, a partir do hall de entrada do prédio, por eletroduto flexível metálico de aço
galvanizado do tipo “sealtube” de ¾ de polegadas;

4.1.3

Deverão ser reutilizados os perfis (canaletas) existentes;

4.1.4

Deverão ser trocados 3 (três) pontos elétricos (tomadas) 2P+T existentes no hall de entrada
do prédio, por pontos elétricos (tomadas)NBR 14136;

4.1.5

Deverão ser refeitos e certificados as 3 (três) tomadas lógicas RJ-45 existentes no hall de
entrada do prédio;

4.1.6

Deverá ser instalado 1 (um) switch KVM no rack dos servidores instalado na sala do DTI - 7°
andar.

Joinville
4.2.1

Deverá ser adicionada à rede elétrica existente, exclusiva para os equipamentos de
informática, uma tomada elétrica NBR 14136 a altura de 1,60m do rodapé, conforme
especificado na planta do local de instalação (Joinville) constante do Anexo IV;

4.2.2

Deverá ser adicionada à rede lógica, uma tomada lógica RJ-45 utilizando-se cabo UTP Cat.
6, a altura de 1,60m do rodapé, conforme indicado na planta do local de instalação
(Joinville) constante do Anexo IV. O tomada lógica RJ-45 deverá ser certificado;
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4.3

4.2.3

Deverá ser adicionada à rede lógica, um access-point utilizando-se cabo UTP Cat. 6,
conforme indicado na planta do local de instalação (Joinville) constante do Anexo IV;

4.2.4

Para a condução da tomada elétrica NBR 14136, da tomada lógica RJ-45 e do access-point,
à altura especificada, derivando do perfil existente no rodapé, deverá ser utilizado perfil
duplo 25 “D” branco liso, perfil tampa branca plana e tampa terminal ABS perfis 25 branco,
do tipo DUTOTEC, padrão da instalação atualmente existente;

4.2.5

Devera ser fornecido e instalado bracket, de acordo com o especificado no Item 7, conforme
indicado na planta do local de instalação (Joinville) constante do Anexo IV;

4.2.6

Deverá ser fornecido e instalado switch, de acordo com o especificado no Item 7;

4.2.7

Deverá ser fornecido e instalado nobreak, de acordo com o especificado no Item 7,
possibilitando a estabilização de toda a rede elétrica exclusiva dos equipamentos de
informática existentes no local de instalação, exceto impressora;

4.2.8

Tanto o switch quanto o nobreak deverão ser instalados dentro do bracket.

Blumenau
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.3.1

O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;

4.3.2

A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os serviços
complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões técnicos
recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45, para cada
local de instalação, consta do Anexo III;

4.3.3

A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica da
rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção), sendo
que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas pelo
nobreak;

4.3.4

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas lógicas
RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada no
Anexo III. Caso ocorra alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.3.5

A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas de
alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações, de
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modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas quantidades
informadas no Anexo III;
4.3.6

A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante o
uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;

4.3.7

Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos de
dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais das
tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;

4.3.8

A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;

4.3.9

O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de espaço
que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;

4.3.10

A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma EIA/TIA
569;

4.3.11

Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA 569;

4.3.12

Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e eletrocalhas,
não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;

4.3.13

Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;

4.3.14

A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;

4.3.15

Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard Proposal
N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;

4.3.16

Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser realizados
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em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede de dados, voz
e imagem o cabeamento suporta;
4.3.17

As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação das
tomadas lógicas na origem e destino.

Infraestrutura elétrica estabilizada
4.3.18

A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito funcionamento
do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas normas vigentes;

4.3.19

A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III;

4.3.20

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas elétricas
NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada
no Anexo III. Caso ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada

4.4

4.3.21

Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;

4.3.22

Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha instalada
para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha, acompanhar os
mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser instaladas as respectivas
tomadas elétricas;

4.3.23

As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados do
tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola dos
cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos ou
terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;

4.3.24

Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das identificações
previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do circuito em cada
caixa de tomada.

Criciúma
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.4.1

O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;
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4.4.2

A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os serviços
complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões técnicos
recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45, para cada
local de instalação, consta do Anexo III;

4.4.3

A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica da
rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção), sendo
que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas pelo
nobreak;

4.4.4

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas lógicas
RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada no
Anexo III. Caso ocorra alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.4.5

A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas de
alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações, de
modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas quantidades
informadas no Anexo III;

4.4.6

A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante o
uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;

4.4.7

Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos de
dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais das
tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;

4.4.8

A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;

4.4.9

O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de espaço
que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;

4.4.10

A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma EIA/TIA
569;

4.4.11

Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA 569;
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4.4.12

Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e eletrocalhas,
não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;

4.4.13

Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;

4.4.14

A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;

4.4.15

Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard Proposal
N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;

4.4.16

Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser realizados
em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede de dados, voz
e imagem o cabeamento suporta;

4.4.17

As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação das
tomadas lógicas na origem e destino.

Infraestrutura elétrica estabilizada
4.4.18

A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito funcionamento
do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas normas vigentes;

4.4.19

A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III;

4.4.20

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas elétricas
NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada
no Anexo III. Caso ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada
4.4.21

Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;

4.4.22

Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha instalada
para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha, acompanhar os
Pregão Eletrônico n.º 002/2018 – Coren/SC
Página 26 de 83
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser instaladas as respectivas
tomadas elétricas;

4.5

4.6

4.4.23

As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados do
tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola dos
cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos ou
terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;

4.4.24

Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das identificações
previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do circuito em cada
caixa de tomada.

Lages
4.5.1

Deverá ser adicionada à rede elétrica existente, exclusiva para os equipamentos de
informática, uma tomada elétrica NBR 14136 a altura de 1,60m do rodapé, conforme
especificado na planta do local de instalação (Lages) constante do Anexo IV;

4.5.2

Deverá ser adicionada à rede lógica, um tomada lógica RJ-45 utilizando-se cabo UTP Cat.
6, a altura de 1,60m do rodapé, conforme indicado na planta do local de instalação (Lages)
constante do Anexo IV. O tomada lógica RJ-45 deverá ser certificada;

4.5.3

Para a condução tanto da tomada elétrica NBR 14136 como da tomada lógica RJ-45 a
altura especificada, derivando do perfil existente no rodapé, deverá ser utilizado perfil duplo
25 “D” branco liso, perfil tampa branca plana e tampa terminal ABS perfis 25 branco, do tipo
DUTOTEC, padrão da instalação atualmente existente;

4.5.4

Deverá ser fornecido e instalado switch, em substituição ao existente, de acordo com o
especificado no Item 7.

Caçador
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.6.1

O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;

4.6.2

A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os serviços
complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões técnicos
recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45, para cada
local de instalação, consta do Anexo III;

4.6.3

A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica da
rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção), sendo
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que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas pelo
nobreak;
4.6.4

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas lógicas
RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada no
Anexo III. Caso ocorra alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.6.5

A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas de
alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações, de
modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas quantidades
informadas no Anexo III;

4.6.6

A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante o
uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;

4.6.7

Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos de
dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais das
tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;

4.6.8

A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;

4.6.9

O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de espaço
que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;

4.6.10

A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma EIA/TIA
569;

4.6.11

Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA 569;

4.6.12

Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e eletrocalhas,
não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;

4.6.13

Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;
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4.6.14

A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;

4.6.15

Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard Proposal
N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;

4.6.16

Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser realizados
em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede de dados, voz
e imagem o cabeamento suporta;

4.6.17

As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação das
tomadas lógicas na origem e destino.

Infraestrutura elétrica estabilizada
4.6.18

A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito funcionamento
do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas normas vigentes;

4.6.19

A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III;

4.6.20

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas elétricas
NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada
no Anexo III. Caso ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada
4.6.21

Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;

4.6.22

Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha instalada
para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha, acompanhar os
mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser instaladas as respectivas
tomadas elétricas;

4.6.23

As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados do
tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola dos
cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos ou
terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;
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4.6.24

4.7

Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das identificações
previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do circuito em cada
caixa de tomada.

Chapecó
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.7.1

O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;

4.7.2

A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os serviços
complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões técnicos
recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45, para cada
local de instalação, consta do Anexo III;

4.7.3

A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica da
rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção), sendo
que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas pelo
nobreak;

4.7.4

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas lógicas
RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada no
Anexo III. Caso ocorra alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.7.5

A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas de
alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações, de
modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas quantidades
informadas no Anexo III;

4.7.6

A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante o
uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;

4.7.7

Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos de
dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais das
tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;

4.7.8

A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;
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4.7.9

O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de espaço
que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;

4.7.10

A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma EIA/TIA
569;

4.7.11

Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA 569;

4.7.12

Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e eletrocalhas,
não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;

4.7.13

Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;

4.7.14

A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;

4.7.15

Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard Proposal
N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;

4.7.16

Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser realizados
em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede de dados, voz
e imagem o cabeamento suporta;

4.7.17

As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação das
tomadas lógicas na origem e destino.

Infraestrutura elétrica estabilizada
4.7.18

A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito funcionamento
do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas normas vigentes;
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4.7.19

A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III;

4.7.20

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas elétricas
NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima indicada
no Anexo III. Caso ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação
prévia do fiscal da instalação.

Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada
4.7.21

Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;

4.7.22

Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha instalada
para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha, acompanhar os
mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser instaladas as respectivas
tomadas elétricas;

4.7.23

As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados do
tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola dos
cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos ou
terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;

4.7.24

Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das identificações
previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do circuito em cada
caixa de tomada.

5. TESTES DE DESEMPENHO
5.1

Serão executados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação), comprovando a
sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard Proposal Nº. 4195 ou
superior, no que tange a continuidade, polaridade, identificação, curto-circuito, atenuação de
sinal, wire-map, indutância, capacitância, nível de ruídos induzidos, paradiafonia, freqüência
suportada, cross-talk, power sum (PS NEXT), ELFEXT, PS ELFEXT, return loss, ACR, potência
de transmissão.

5.2

Para efetuar estes testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que atenda a norma
EIA/TIA 568B (nível III no mínimo) para Cat. 6. Os relatórios, gerados pelo aparelho, deverão
ser datados (data de realização dos testes) e rubricados pelo responsável. Os testes terão como
ponto de referência o Bracket. Os testes deverão ser efetuados em condições reais de trabalho.
Os Patch Cords também deverão ser testados em fábrica. Nas informações sobre os testes
deverá constar que tipos de rede de dados suporta.
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6. FABRICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
6.1

Todos os materiais de conectividade (cabos UTP Cat. 6, tomadas lógicas RJ-45, patch panel,
voice panel, patch cords, entre outros) deverão ser de um mesmo fabricante, a fim de garantir a
certificação e a garantia do material, equipamentos e serviços.

6.2

As extremidades de todos os cabos lógicos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação, que permitam à clara e inequívoca identificação dos
pontos na origem e destino. Todos os cabos lógicos deverão ser certificados.

6.3

As tomadas lógicas RJ-45 também deverão receber identificação, colada no espelho, em local
apropriado para tal.

6.4

Os Patch Cords a serem utilizados no bracket deverão ser identificados de forma sequencial, em
ambas as extremidades e seus tamanhos e cores deverão ser apropriados ao uso a que se
destinam.

6.5

As tomadas elétricas NBR 14136 também deverão receber identificação, colada no espelho, em
local apropriado para tal.

7. ESPECIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
7.1

Os principais materiais e equipamentos deverão obedecer às seguintes características mínimas,
devendo fazer parte da linha atual de material e equipamento dos fabricantes:
Cabo lógico
7.1.1

Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para transmissão voz, dados e imagem
segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat. 6, para cabeamento primário e
secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) ou conectores nas áreas de
trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.
7.1.1.1 Possuir certificado de desempenho elétrico (VERIFIED) pela UL, conforme
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat. 6;
7.1.1.2 Possuir certificado de flamibilidade CMR UL (LISTED);
7.1.1.3 Deve ter diâmetro externo máximo de 5,8mm;
7.1.1.4 Não pode ter elementos de separação entre os pares binados (Crossfilter,
Crossweb, Cruzeta);
7.1.1.5 Deve ser fornecido em bobinas do tipo RIB (Reel in Box);
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7.1.1.6 Deve cumprir com requisitos quanto ao percentual máximo de elementos de
composição do produto, que não agridam ao ambiente conforme diretiva RoHS;
7.1.1.7 Deve ser composto por condutores de cobre sólido 23 AWG;
7.1.1.8 Deve atender ao código de cores: par 1 azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no
conditor 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;
7.1.1.9 Possuir impresso na capa externa, o nome do fabricante, marca do produto e
sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos;
7.1.1.10 Possuir gravação sequencial métrica (metros), decrescente, no revestimento
externo, para permitir o reconhecimento imediato do comprimento do cabo
restante na bobina;
7.1.1.11 Deve ser apresentado através de catálogos ou proposta técnica de produto do
fabricante, testes das principais características elétricas em transmissões de altas
velocidades (valores típicos) de Insertion Loss (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT
(dB), ACRF (dB), PSACRF (dB) e RL (dB) para frequências de 100, 200, 300 e
500Mhz.
Patch panel
7.1.2

Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED, tendo o selo das mesmas impressas no
produto.

7.1.3

O fabricante, preferencialmente, deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001;

7.1.4

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;

7.1.5

Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D e altura de 1U
ou 44,5 mm e 2U’s ou 89mm para Patch Panel de 48 (quarenta e oito) portas;

7.1.6

Ser disponibilizado em 24 (vinte e quatro) portas com conectores RJ-45 fêmea na parte
frontal, estes devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor
desempenho elétrico);

7.1.7

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;

7.1.8

Atender ou exceder a ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat. 6 e a FCC part. 68.5 (Interferência
Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que
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atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze
fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, 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;
7.1.9

Identificação do fabricante no corpo do produto;

7.1.10

Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

7.1.11

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 de
fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na
montagem;

7.1.12

Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração);

7.1.13

Possuir identificação seqüencial das portas na parte traseira do Patch Panel,
correspondente a identificação das portas na parte frontal (facilitando manutenção e
instalação);

7.1.14

Possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco de
torção do corpo do Patch Panel;

7.1.15

Ser compatível com conectores RJ-11;

7.1.16

Ser fornecido em módulos de 8 (oito) posições;

7.1.17

Permitir a instalação de sistemas de limitação de acesso físico, dispositivos do tipo trava de
Patch Cord;

7.1.18

Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa;

7.1.19

Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-B.2, sem a
necessidade de trocas de etiqueta;

7.1.20

Possuir certificação de canal para 4 (quatro) conexões por laboratório de 3a. Parte.

Tomadas RJ-45
7.1.21

Tomadas lógicas para sistema de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat. 6, para cabeamento
horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para
tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento em sistemas estruturados
de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as
especificações normalizadas para garantia de suporte a aplicações futuras.
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7.1.21.1 Possuir certificação UL LISTED e UL VERIFIED;
7.1.21.2 Possuir certificação ETL VERIFIED;
7.1.21.3 Possuir certificação de canal para 6 (seis) conexões por laboratório de 3ª Parte
ETL;
7.1.21.4 Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
7.1.21.5 Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal
(dust cover) removível e articulada com local para inserção, na própria tampa, de
ícone de identificação;
7.1.21.6 Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de níquel e
1,27mm de ouro;
7.1.21.7 Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores branca, bege, cinza,
vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta;
7.1.21.8 O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-C.2;
7.1.21.9 Possuir terminação do tipo 110IDC, conexão traseira, estanhados para a proteção
contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG;
7.1.21.10

O conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 (oito) condutores, ao
mesmo tempo, proporcionando, deste modo, uma conectorização homogênea;

7.1.21.11 Deve permitir a conectorização do cabo em um ângulo de 90° ou 180°, com o
mesmo part number;
7.1.21.12 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas
e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 (duzentas) inserções de
conectores RJ-11;
7.1.21.13 Suportar ciclos de inserção, igual ou superior, a 200 (duzentas) vezes com
terminações 110IDC;
7.1.21.14 Deve possuir identificação da categoria gravada na parte frontal do conector;
7.1.21.15 Deve exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 Cat. 6;
7.1.21.16 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos
que não agridam ao meio ambiente conforme diretivas RoHS.
Patch Cord RJ-45/RJ-45
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7.1.22

Cordões de manobras para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados
e imagem, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat. 6. Previstos para
cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso a áreas de trabalho
para interligação do hardware de comunicação dos usuários às tomadas de conexão da
rede e também nas salas de telecomunicações, para manobras entre painéis de distribuição
(Patch Panels) e os equipamentos ativos da rede.
7.1.22.1 Patch cord para interligação entre a tomada lógica e as estações de trabalho e/ou
para manobra na sala de telecomunicações;
7.1.22.2 Possuir certificação UL ou ETL LISTED;
7.1.22.3 Possuir certificação ETL VERIFIED;
7.1.22.4 Deve possuir 2 (duas) certificações da ANATEL, conforme regulamento da
entidade: a do cabo flexível conforme classe de flamabilidade e a do cordão de
manobra;
7.1.22.5 Deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não
agridam ao meio ambiente, conforme diretiva RoHS;
7.1.22.6 Deve possuir certificação de canal para 6 (seis) conexões por laboratório de 3ª
Parte ETL;
7.1.22.7 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance;
7.1.22.8 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado U/UTP Cat. 6
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre
flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em material não
propagante a chama tipo LSZH, conectorizados a RJ-45 macho Cat. 6 nas duas
extremidades. Estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat. 6, ter corpo em material
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 níquel e 1,27mm de ouro, para a proteção contra oxidação,
garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo;
7.1.22.9 Deve possuir classe de flamabilidade LSZH;
7.1.22.10 O cabo utilizado deve possuir certificação ETL em conformidade com a norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat. 6 (stranded cable);
7.1.22.11 Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e
proteção à lingueta de travamento de cor preta. A capa protetora deve ajudar a
evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos de conexão, bem como
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proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e
quebras;
7.1.22.12 Deve ser disponibilizado pelo fabricante em, pelo menos, 7 (sete) cores;
7.1.22.13 Deve exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 Cat.6.
Tomadas elétricas
7.1.23

As tomadas elétricas a serem instaladas deverão obedecer ao padrão NBR 14136.

Access point
7.1.24

Equipamento de rede utilizado para disponibilizar acesso wifi a dispositivos no ambiente
interno das Subseções Joinville, Blumenau, Criciúma e Chapecó.
7.1.24.1 Padrões wireless mínimos suport dados IEEE 802.11 AC;
7.1.24.2 Velocidade de transmissão de até 450Mbps em 2,4GHz e condições ideais;
7.1.24.3 Velocidade de transmissão de até 800Mbps em 5Ghz e condições ideais;
7.1.24.4 2,4Ghz MIMO (3x3) e 5GHz MIMO (2x2);
7.1.24.5 Raio de cobertura, em condições ideais, de 180 (cento e oitenta) metros;
7.1.24.6 Capacidade de conexão de até 50 (cinquenta) dispositivos conectados
simultaneamente;
7.1.24.7 Múltiplas SSID seno, no mínimo, 4 (quatro) SSIDs diferentes configurados no
mesmo equipamento;
7.1.24.8 Níveis de segurança wireless Radius, WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(AES);
7.1.24.9 Gerenciamento VLAN por SSID, HTTP, SSH, SNMP v1 e v2c;
7.1.24.10 Acesso remoto HTTP e SSH;
7.1.24.11 QoS wireless WMM, alocação dinâmica por sessão de fluxo e limite de banda por
SSID;
7.1.24.12 Alimentação PoE passiva 12 e 24 V;

Gerenciamento Wifi
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7.1.25

Solução Wifi com interface de gerenciamento gráfica, permitindo configuração e
monitoramento dos dispositivos. O sistema deverá, no mínimo, permitir o gerenciamento dos
itens a seguir:
7.1.25.1 Monitoramento da banda de rádio frequência;
7.1.25.2 Análise detalhada do desempenho da rádio frequência;
7.1.25.3 Visualização de quantidades de dispositivos conectados em cada ponto de
acesso;
7.1.25.4 Criação de múltiplas LAN e grupos de WLAN, permitindo atribuir usuários a
determinada WLAN;
7.1.25.5 Geração de representação gráfica de usuários e de tráfego de dados sobre a rede
de dados sem fio.

Bracket
7.1.26

Bracket fechado 16U x 570MM (19”), contendo, no mínimo, 3 (três) bandejas, 3 (três) guias
de cabos fechado ABS 2U (19”), 1 (uma) unidade de teto com 2 (dois) ventiladores e 1
(uma) calha ABS 19” com, no mínimo, 8 (oito) tomadas 10A NBR 14136.

Nobreak
7.1.27

Nobreak para instalação em bracket de 19”, para atender os equipamentos de rede e
microcomputadores, exceto impressoras, com as seguintes características mínimas:
7.1.27.1 Topologia on-line;
7.1.27.2 Forma de onda senoidal;
7.1.27.3 Potência 1800W;
7.1.27.4 Tensão de entrada 230 VCA, variável conforme carga de saída;
7.1.27.5 Tensão de saída 220/230/240 VCA, configurável;
7.1.27.6 Dimensão, máxima, 497 x 450 x 85;
7.1.27.7 Frequência 40 a 70Hz, auto ajustável;
7.1.27.8 Autonomia em plena carga, 4 minutos;
7.1.27.9 Tempo de recarga, máximo, de 3 (três) horas até 90% da carga completa.

Switch 24 portas PoE
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7.1.28

Switch para montagem em bracket de 19”, velocidade Gigabit-Ethernet gerenciável com
interface gráfica, camada2, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Mbps, com, no mínimo, 2
(duas) portas SFP Gbps, IEEE 802.3 af/at, habilitação manual de portas PoE passivas de
24V, com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou
220V – 50 / 60Hz.

Switch KVM
7.1.29

Switch KVM digital para montagem em rack que permita o controle de acesso a 16
(dezesseis) servidores, através de portas 10/100/1000Mbps . Integração com teclado e
mouse touchpad com uma altura em uma habitação deslizante de 1U de altura.
7.1.29.1

Interface dupla suportando servidores e console com USB, teclados e mouse;

7.1.29.2

Monitor LCD 17” podendo girar até 120° para um ângulo de visão mais
confortável;

7.1.29.3

Suporte a multiplataforma – Windows e Linux;

7.1.29.4

Suporte a teclados USB para PC;

7.1.29.5

Auto detecção para interface USB;

7.1.29.6

Emulação de teclado e mouse (USB) para comutação suave e inicialização
simultânea de vários servidores, mesmo quando o foco estiver em outra parte do
console;

7.1.29.7

Suporte a mouse USB externo;

7.1.29.8

Interface RJ-45 - 10/100/1000Mbps;

7.1.29.9

Suporte a qualidade de vídeo 1600 x 120060Hz;

7.1.29.10 Acompanha suporte para instalação, 8 (oito)patch cords RJ-45/RJ-45 Cat. 6 de 5
(cinco) metros e 8 (oito) adaptadores VGA/USB.
8. NORMAS TÉCNICAS
8.1

Deverão ser observados os padrões especificados pelas normas técnicas constantes do Termo
de Referência ou suas superiores, bem como pelas normas regulamentadoras.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1

Deverá ser fornecida pela empresa licitante, a seguinte documentação referente a qualificação
técnica:
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9.1.1

Certidão de Registro da empresa licitante no CREA/SC ou inscrição em qualquer uma
das regiões do CREA;

9.1.2

Declaração da empresa licitante informando o Responsável Técnico pela execução dos
serviços que deverá conter, além da identificação e assinatura do representante da
empresa licitante, a assinatura do Responsável Técnico.
9.1.2.1

9.1.3

O nome do responsável técnico deverá constar na Certidão de Registro de
Pessoa Física solicitada no item 9.1.3, a seguir.

Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico pela execução dos
serviços no CREA/SC, em conformidade com o Art. 55 da Lei Nº 5.194 de 24 de
dezembro de 1966.
9.1.3.1 As atribuições do responsável técnico pela execução dos serviços devem
estar de acordo com os serviços a serem prestados, conforme estabelecido
na Resolução Nº 218/1973 do CONFEA.

9.1.4

Declaração do fabricante dos materiais e equipamentos que comporão a solução de
Cabeamento Estruturado oferecida pela empresa licitante, identificando esse processo
licitatório e especificando que a empresa licitante é sua representante autorizada para
comercializar, instalar e dar garantias aos materiais e equipamentos ofertados.

9.1.5

Atestado de Capacidade Técnica (Comprovação de Aptidão) emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, referente a instalação de Cabeamento
Estruturado, instalação de rede WiFi, instalação de equipamentos comutadores
(switch), instalação de rack ou de bracket de Telecomunicação como também
instalação de rede Elétrica Estabilizada através de nobreak e ainda de
Execução/Confecção de projeto “as-built.
9.1.5.1 O Atestado de Capacidade Técnica deverá ser de serviços equivalentes ao
previsto nesse Termo de Referência, devendo ser registrado no CREA.
9.1.5.2 Deverá ser apresentado o Atestado de Capacidade Técnica e a Certidão de
Acervo Técnico correspondente.
9.1.5.3 Para efeito de comprovação poderão ser apresentados 1 (um) ou mais
Atestados/Certidões, no entanto, deverão ser comprovadas todas as
qualificações descritas.

9.1.6

Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, na data
prevista para apresentação da proposta, Engenheiro Eletricista, Telecomunicações ou
outro profissional legalmente reconhecido pelo CREA, em cujo nome tenha sido emitido
o Atestado de Capacidade Técnica ou Certidão de Acervo Técnico por execução de
serviços de características semelhantes aos contidos nesse Termo de Referência.
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9.1.6.1 O vínculo empregatício do profissional que contribuiu para a comprovação das
aptidões mencionadas no item 9.1.6 (acima), deverá ser comprovado através
da apresentação da Ficha de Registro de Empregado e da respectiva Carteira
de Trabalho com as devidas anotações ou, no caso do profissional ser sócio,
diretor ou proprietário da empresa licitante, cópia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social em vigor ou ainda Certidão da Junta Comercial que discrimine
o quadro societário e cuja data de emissão deve estar dentro do prazo de
validade, ou ainda através da Certidão da Pessoa Jurídica emitida pelo CREA,
reconhecendo os responsáveis técnicos da empresa Licitante. O atestado ou
atestados para comprovação da aptidão técnica, deverão estar em nome do
responsável ou responsáveis técnicos.
9.1.7

Declaração identificando o equipamento que será utilizado para realizar os testes de
desempenho e certificação do cabeamento estruturado, atestando que o mesmo se
encontra em condições de uso, comprovado através de testes de acordo com as
normas do fabricante, realizados em laboratórios reconhecidos pelo fabricante ou pelo
INMETRO.

10. LOCAIS E HORÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1

Os serviços deverão ser executados nos locais (na Sede e nas Subseções)de acordo com os
endereços a seguir indicados:
Locais
Florianópolis
Joinville
Blumenau
Criciúma
Lages
Caçador
Chapecó

10.2

Endereços
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Empresarial Mauro Ramos, 7º andar,
Centro.
Rua Dona Francisca, 260, Edifício Deville, 9º andar, salas 910 e 911,
Centro.
Rua XV de Novembro, 1336, Edifício Brasília, 4º andar, sala 47,
Centro.
Av. Getúlio Vargas, 440, Centro Comercial Euclides Crevanzi, 2º
andar, salas 201 e 202, Centro.
Rua Benjamin Constant, 28, Edifício Executivo CEPAR, 10° andar,
sala 100, Centro.
Av. Barão do Rio Branco,1260, Edifício Caraguatá, 2º andar, sala 23,
Centro.
Rua Marechal Deodoro, 400E, Edifício Piemonte Executivo, 5º andar,
sala 508, Centro.

Conforme regimento interno dos condomínios, os serviços somente poderão ser realizados nos
seguintes horários:
•
•

Dias úteis – 19:00 horas às 07:00 horas;
Sábados e Domingos – 07:00 horas às 18:00 horas.
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11. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1

O prazo para execução dos serviços não deverá ser maior que 45 (quarenta e cinco) dias, a
partir da assinatura do contrato.

12. PESQUISA DE PREÇO
12.2

Para formação do preço máximo a ser pago pelo fornecimento de material, equipamentos e
instalação, buscou-se no mercado empresas especializadas nos serviços constantes desse
Termo de Referência, conforme conteúdo das propostas anexas, resumidas na tabela a seguir:
Valor do
Material

Valor dos
Equipamentos

Valor dos
Serviços

Valor
Global

40.836,56

105.489,41

68.168,00

214.493,97

13. PROPOSTA DE PREÇO
13.1

Na proposta de preço, individualizada por local de execução dos serviços, de acordo com o
modelo constante do Anexo V, deverão estar computados todos os custos necessários à
realização dos mesmos, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outros custos
ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente na execução dos
serviços.
13.1.1

Após o certame, a empresa Licitante vencedora, deverá apresentar, em até 36
(trinta e seis) horas, para cada local de execução de serviços, a relação de material,
equipamentos e serviços tendo como modelo a planilha Excel - Modelo de Relação
de Material, Equipamentos e Serviços disponibilizada junto com o Edital.

13.2

A omissão de qualquer custo ou despesa será interpretada como não existente ou já incluída
no preço, não podendo ser pleiteado o acréscimo após o início do certame.

13.3

O prazo de validade da proposta de preço, individualizada por local de execução dos
serviços,não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data da apresentação,
devendo o mesmo constar da proposta de preço. Caso este prazo não esteja indicado na
proposta, o mesmo será considerado de 60 (sessenta) dias úteis.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1

Os recursos para contratação do especificado nesse Termo de Referência serão próprios do
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, orçamento programa 2018.
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15. DO ACRÉSCIMO
15.1

Deverá ser previsto acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na
forma do §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/1993, para o caso de ampliação do fornecimento de
material, equipamentos e instalação previsto no objeto.

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1

O pagamento se dará em até 7 (sete) dias úteis, após a entrega dos serviços, mediante a
apresentação de Nota(s) Fiscal(is).

17. VISTORIA TÉCNICA
17.1

A vistoria técnica obedecerá aos seguintes critérios:
17.1.1

As empresas interessadas no certame deverão vistoriar os locais onde serão
executados os serviços, de modo que eventuais dúvidas técnicas possam ser
sanadas junto ao Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho Regional
de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, garantindo assim que os serviços
poderão ser executados conforme especificados;
17.2 A obrigatoriedade na vistoria se deve, principalmente, pela não existência do
layout (planta) no local onde será realizado o serviço na Sede do Coren/SC.

17.2.1

O agendamento da vistoria técnica deverá feito através do e-mail
corensc@corensc.gov.br, com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas antes
do início do certame;

17.2.2

O Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina – Coren/SC emitirá, para cada empresa interessada na
participação do processo licitatório, um atestado de vistoria técnica de acordo com o
Anexo V, onde constarão os esclarecimentos as eventuais dúvidas técnicas, atestado
este que deverá fazer parte da documentação a ser apresentada pela empresa
durante o certame;

18. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
18.1

O acompanhamento e fiscalização do material e equipamentos a serem fornecidos e dos
serviços a serem executados serão feitas por técnicos do Departamento de Tecnologia da
Informação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC, com
conhecimento das necessidades, em cada um dos locais previstos.
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19. ACEITAÇÃO DO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
19.1

O material e equipamentos a serem fornecidos e instalados e os serviços a serem executados
serão aceitos, através da emissão do Termo de Aceitação – Anexo VII, de acordo com os
seguintes critérios:
19.1.1

Desde que estejam dentro dos padrões técnicos especificados;

19.1.2

Desde que apresentem os prazos mínimos de garantia exigidos;

19.1.3

Desde que seja fornecido relatório de identificação dos pontos lógicos (certificados)e
elétricos;

19.1.4

Desde que seja entregue documentação “as-built” acompanhada de ART com registro
no CREA, para cada um dos locais de instalação;

19.1.5

Após teste e validação pelos técnicos do Departamento de Tecnologia da Informação
do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC.

20. GARANTIA DO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
20.1

A empresa deverá dar garantia para toda instalação de cabeamento lógico para rede de
comunicação (dados, voz e imagem) e para toda rede elétrica estabilizada para equipamentos
de informática,por local de instalação, de, no mínimo, 1 (um) ano.

20.2

A garantia deverá ser validada através do fornecimento da Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) devidamente registrada no CREA, para cada local de instalação.

20.3

Para os equipamentos nobreak a garantia deverá ser de, no mínimo, 2 (dois) anos;

20.4

Para os equipamentos switch, switch KVM e access points, a garantia deverá ser de, no
mínimo, 1 (um) anos;

20.5

Para os demais materiais e equipamentos a garantia deverá ser de, no mínimo, 1 (um) ano.

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1

Constituem-se obrigações da Contratada.
21.1.1

Fornecer material, equipamentos e executar os serviços conforme descrito nesse
Termo de Referência e corroborado pela proposta apresentada;

21.1.2

Cumprir os prazos conforme estabelecido nesse Termo de Referência;

21.1.3

Possuir quadro técnico capacitado e habilitado para a execução dos serviços
contratados;
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21.1.4

Responder por eventuais vícios e defeitos na execução dos serviços,
responsabilizando-se por todas as despesas inerentes a estes, e também por danos a
terceiros;

21.1.5

Não delegar ou transferir para outrem, no todo ou parte, a execução dos serviços
contratados, salvo com autorização expressa da Contratante;

21.1.6

Descrever na(s) Nota(s) Fiscal(is) as especificações completas do material,
equipamentos e dos serviços executados indicando data da emissão, mês de
referência, valor do material, equipamento ou serviço, valor de desconto, data de
vencimento bem como outros dados necessários à perfeita compreensão do
documento de cobrança;

21.1.7

Dar cumprimento a todas as determinações e condições estabelecidas no Edital, bem
como em seus anexos e complementos;

21.1.8

Apresentar seus técnicos devidamente uniformizados e identificados durante todo o
período de execução dos serviços.

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
22.1

Constituem-se obrigações da Contratante.
22.1.1

Determinar o responsável ou responsáveis para o acompanhamento e fiscalização do
fornecimento de material, equipamentos e da execução dos serviços contratados;

22.1.2

Estabelecer normas e procedimentos de acesso aos locais onde serão executados os
serviços contratados;

22.1.3

Informar à Contratada sobre os atos que possam vir a interferir, direta ou
indiretamente, na execução dos serviços contratados;

22.1.4

Comunicar formalmente à Contratada sobre qualquer anormalidade ocorrida na
execução dos serviços contratados;

22.1.5

Avaliar o material, equipamentos e execução dos serviços contratados de modo que
possa ser emitido o termo de aceitação que permitirá o pagamento pelo Conselho
Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC de acordo com o contrato;

22.1.6

Responsabilizar-se pelos pagamentos do material, equipamentos fornecidos bem
como pelos serviços executados mediante apresentação de Nota(s) Fiscal (is) pela
Contratada e suportadas pelo termo de aceitação;

22.1.7

Indicar os seus representantes para fins de gestão e fiscalização e demais
providências inerentes à execução do contrato;
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22.1.8

Para a execução dos serviços, tanto preventiva quanto corretiva, permitir o acesso
dos técnicos habilitados da Contratada devidamente identificados, ficando estes
sujeitos a todas as normas internas da Contratante, inclusive aquelas referentes a
identificação, trânsito e permanência em suas dependências.

23. FISCAL DO CONTRATO
23.1

O fiscal do contrato será o Assessor de Planejamento e Tecnologia da Informação e Chefe do
Departamento de Tecnologia da Informação, Sr. João Luiz Bielinski.
23.1.1

23.2

O fiscal do contrato terá autoridade para exigir o cumprimento de todos os itens
constante do Termo de Referência.

A existência desse acompanhamento não exime a Contratada de qualquer responsabilidade
sobre erros e/ou omissões que surgirem ou vierem a ser constatadas.

24. SANÇÕES
24.1

Com fundamento no Art. 7º da Lei Nº 10520/2002 e no Art. 28º do Decreto Nº 5450/2005, ficará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem
prejuízo das multas previstas em contrato e demais cominações legais a empresa, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta que:
24.1.1

Não celebrar o contrato;

24.1.2

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

24.1.3

Ensejar o retardamento da execução do serviço;

24.1.4

Não mantiver a proposta;

24.1.5

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

24.1.6

Comportar-se de modo inidôneo;

24.1.7

Cometer fraude fiscal.
João Luiz B. Giamattey
Assessor de Planejamento e Segurança da Informação
Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação
Coren/SC
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002.926208/2018
CONTRATO N.º XXX/2018

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA –
COREN/SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.º 5.905/73, dotada de personalidade jurídica
de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 75.308.106/0001-56, com sede Av. Mauro
Ramos, n.º 224, Edifício Centro Executivo Mauro Ramos, 6º, 7º e 8º andares, Centro,
Florianópolis/SC, neste ato representado por sua Presidente, Msc. HELGA REGINA BRESCIANI,
brasileira, casada, portadora do RG n.° 6R1211232 - SSP/SC e do CPF/MF n.° 444.983.659-68.
FORNECEDOR: ............., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob n.º ......, com
sede na Rua: ........, n.º ......, na cidade de ........../...., CEP: ........., neste ato representada por seu
representante legal, Sr. ........, portador do RG n.º ........, inscrito no CPF sob o n.º ..........
PREPOSTO: ............, cargo........, inscrito no CPF sob n.º ........., telefone ......., e-mail .............
FISCAIS DE CONTRATO: João Luiz B. Giamattey, Chefe do Departamento de Tecnologia da
Informação, inscrita no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, telefone (48) 3224-9091 – ramal 220, email joao.giamattey@corensc.gov.br.
Tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 002/2018 –
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material, equipamentos e
instalação/ampliação de infraestrutura lógica para rede de comunicação e de infraestrutura elétrica
estabilizada, bem como a classificação obtida no certame, formulamos e homologamos o presente
CONTRATO, de acordo com as especificações, quantitativos e preços ofertados pela empresa
classificada no Processo Licitatório n.º 002.926208/2018.
Cláusula 1ª

DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de material,
equipamentos e instalação/ampliação de infraestrutura lógica para rede de comunicação
(dados, voz e imagem) e fornecimento de material, equipamentos e instalação/ampliação de
infraestrutura elétrica estabilizada, para equipamentos de informática na Sede em Florianópolis
e nas Subseções de Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages, Caçador e Chapecó do Conselho
Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC.
Cláusula 2ª

VALOR CONTRATO

2.1 O presente Contrato obedece aos seguintes valores:
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Local

Valor do
Material

Valor dos
Equipamentos

Valor dos
Serviços

R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
Florianópolis
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
Joinville
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
Blumenau
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
Criciúma
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
Lages
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
Caçador
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
Chapecó
Custo Total............................................................................................................

Total
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XX.XXX,XX
R$ XXX.XXX,XX

LOCAIS DE INSTALAÇÃO: (um para cada local)
RELAÇÃO DE MATERIAL - DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES
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TOTAL DO MATERIAL
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES

VALOR
MARCA MODELO QTD UND UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

TOTAL DE EQUIPAMENTOS
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR
TOTAL

TOTAL DOS SERVIÇOS
TOTAL GLOBAL
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Cláusula 3ª

QUANTIDADES E LOCAIS DE INSTALAÇÃO

3.1 As quantidades de tomadas lógicas RJ-45, tomadas elétricas NBR 14136, acess points,
brackets, nobreaks e switches, por local de execução dos serviços, e os locais de instalação
que deverão ser utilizados pela Contratada encontram-se descritos abaixo:
Descrição

Previsão

Florianópolis Joinville

Blumenau Criciúma

Lages

Caçador

Chapecó

Total

Tomadas lógicas RJ 45
Tomadas elétricas
- NBR 14136
Access points wifi
Brackets
Nobreaks
Switches PoE
Switch KVM

46

3

1

11

10

1

10

10

46

42

3

1

10

9

1

9

9

42

4
5
5
6
1

-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

4
5
5
6
1

Locais
Florianópolis
Joinville
Blumenau
Criciúma
Lages
Caçador
Chapecó

Endereços
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Empresarial Mauro Ramos, 7º andar,
Centro.
Rua Dona Francisca, 260, Edifício Deville, 9º andar, salas 910 e 911,
Centro.
Rua XV de Novembro, 1336, Edifício Brasília, 4º andar, sala 47,
Centro.
Av. Getúlio Vargas, 440, Centro Comercial Euclides Crevanzi, 2º
andar, salas 201 e 202, Centro.
Rua Benjamin Constant, 28, Edifício Executivo CEPAR, 10° andar,
sala 100, Centro.
Av. Barão do Rio Branco,1260, Edifício Caraguatá, 2º andar, sala 23,
Centro.
Rua Marechal Deodoro, 400E, Edifício Piemonte Executivo, 5º andar,
sala 508, Centro.

3.2 Conforme regimento interno dos condomínios, os serviços somente poderão ser realizados nos
seguintes horários:
3.2.1

Dias úteis – 19:00 horas às 07:00 horas dias;

3.2.2

Sábados e Domingos – 07:00 horas às 18:00 horas.

3.3 O prazo para execução dos serviços não deverá ser maior que 45 (quarenta e cinco) dias, a
partir da assinatura do contrato.
Cláusula 4ª

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Florianópolis
4.1.1 Deverão ser substituídos 3 (três) cabos UTP Cat. 6, por outros idênticos, de 60
(sessenta) metros cada, conectados desde o hall de entrada do prédio ao respectivo
patch panel, instalado no rack de switches na sala do DTI - 7° andar;
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4.1.2 Os novos cabos UTP Cat.6 deverão ser protegidos, pelo menos nos primeiros 15
(quinze) metros, a partir do hall de entrada do prédio, por eletroduto flexível metálico de
aço galvanizado do tipo “sealtube” de ¾ de polegadas;

4.1.3 Deverão ser reutilizados os perfis (canaletas) existentes;
4.1.4 Deverão ser trocados 3 (três) pontos elétricos (tomadas) 2P+T existentes no hall de
entrada do prédio, por pontos elétricos (tomadas)NBR 14136;
4.1.5 Deverão ser refeitos e certificados as 3 (três) tomadas lógicas RJ-45 existentes no hall
de entrada do prédio;
4.1.6 Deverá ser instalado 1 (um) switch KVM no rack dos servidores instalado na sala do DTI
- 7° andar.
4.2

Joinville
4.2.1 Deverá ser adicionada à rede elétrica existente, exclusiva para os equipamentos de
informática, uma tomada elétrica NBR 14136 a altura de 1,60m do rodapé, conforme
especificado na planta do local de instalação (Joinville) constante do Anexo IV do
processo licitatório que antecedeu este contrato;
4.2.2 Deverá ser adicionada à rede lógica, uma tomada lógica RJ-45 utilizando-se cabo UTP
Cat. 6, a altura de 1,60m do rodapé, conforme indicado na planta do local de instalação
(Joinville) constante do Anexo IV do processo licitatório que antecedeu este contrato. O
tomada lógica RJ-45 deverá ser certificado;
4.2.3 Deverá ser adicionada à rede lógica, um access-point utilizando-se cabo UTP Cat. 6,
conforme indicado na planta do local de instalação (Joinville) constante do Anexo IV do
processo licitatório que antecedeu este contrato;
4.2.4 Para a condução da tomada elétrica NBR 14136, da tomada lógica RJ-45 e do accesspoint, à altura especificada, derivando do perfil existente no rodapé, deverá ser utilizado
perfil duplo 25 “D” branco liso, perfil tampa branca plana e tampa terminal ABS perfis 25
branco, do tipo DUTOTEC, padrão da instalação atualmente existente;
4.2.5 Devera ser fornecido e instalado bracket, de acordo com o especificado no Item 7,
conforme indicado na planta do local de instalação (Joinville) constante do Anexo IV do
processo licitatório que antecedeu este contrato;
4.2.6 Deverá ser fornecido e instalado switch, de acordo com o especificado no Item 7 do
Termo de Referência;
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4.2.7 Deverá ser fornecido e instalado nobreak, de acordo com o especificado no Item 7 do
Termo de Referência, possibilitando a estabilização de toda a rede elétrica exclusiva dos
equipamentos de informática existentes no local de instalação, exceto impressora;
4.2.8 Tanto o switch quanto o nobreak deverão ser instalados dentro do bracket.
4.3

Blumenau
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.3.1

O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;

4.3.2

A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os
serviços complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões
técnicos recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45,
para cada local de instalação, consta do Anexo III do processo licitatório que antecedeu
este contrato;

4.3.3

A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica
da rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção),
sendo que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas
pelo nobreak;

4.3.4

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
lógicas RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima
indicada no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato. Caso ocorra
alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal da
instalação.

Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.3.5 A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas
de alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações,
de modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas
quantidades informadas no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato;
4.3.6 A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante
o uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;
4.3.7 Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos
de dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais
das tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;
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4.3.8 A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;
4.3.9 O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de
espaço que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;
4.3.10 A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma
EIA/TIA 569;
4.3.11 Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA
569;
4.3.12 Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e
eletrocalhas, não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;
4.3.13 Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;
4.3.14 A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;
4.3.15 Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard
Proposal N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;
4.3.16 Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser
realizados em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede
de dados, voz e imagem o cabeamento suporta;
4.3.17 As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação
das tomadas lógicas na origem e destino.
Infraestrutura elétrica estabilizada

Pregão Eletrônico n.º 002/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

Página 54 de 83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

4.3.18 A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito
funcionamento do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas
normas vigentes;
4.3.19 A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato;
4.3.20 Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
elétricas NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade
mínima indicada no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato. Caso
ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal
da instalação.
Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada
4.3.21 Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;
4.3.22 Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha
instalada para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha,
acompanhar os mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser
instaladas as respectivas tomadas elétricas;
4.3.23 As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados
do tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola
dos cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos
ou terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;
4.3.24 Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das
identificações previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do
circuito em cada caixa de tomada.
4.4

Criciúma
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.4.1

O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;

4.4.2

A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os
serviços complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões
técnicos recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45,
para cada local de instalação, consta do Anexo III do processo licitatório que antecedeu
este contrato;
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4.4.3

A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica
da rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção),
sendo que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas
pelo nobreak;

4.4.4

Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
lógicas RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima
indicada no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato. Caso ocorra
alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal da
instalação.

Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.4.5

A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas
de alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações,
de modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas
quantidades informadas no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato;

4.4.6

A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante
o uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;

4.4.7

Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos
de dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais
das tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;

4.4.8

A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;

4.4.9

O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de
espaço que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;

4.4.10 A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma
EIA/TIA 569;
4.4.11 Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA
569;
4.4.12 Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e
eletrocalhas, não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;
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4.4.13 Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;
4.4.14 A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;
4.4.15 Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard
Proposal N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;
4.4.16 Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser
realizados em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede
de dados, voz e imagem o cabeamento suporta;
4.4.17 As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação
das tomadas lógicas na origem e destino.
Infraestrutura elétrica estabilizada
4.4.18 A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito
funcionamento do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas
normas vigentes;
4.4.19 A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato;
4.4.20 Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
elétricas NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade
mínima indicada no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato. Caso
ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal
da instalação.
Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada
4.4.21 Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;
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4.4.22 Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha
instalada para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha,
acompanhar os mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser
instaladas as respectivas tomadas elétricas;
4.4.23 As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados
do tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola
dos cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos
ou terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;
4.4.24 Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das
identificações previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do
circuito em cada caixa de tomada.
4.5

Lages
4.5.1 Deverá ser adicionada à rede elétrica existente, exclusiva para os equipamentos de
informática, uma tomada elétrica NBR 14136 a altura de 1,60m do rodapé, conforme
especificado na planta do local de instalação (Lages) constante do Anexo IV do processo
licitatório que antecedeu este contrato;
4.5.2 Deverá ser adicionada à rede lógica, um tomada lógica RJ-45 utilizando-se cabo UTP
Cat. 6, a altura de 1,60m do rodapé, conforme indicado na planta do local de instalação
(Lages) constante do Anexo IV do processo licitatório que antecedeu este contrato. O
tomada lógica RJ-45 deverá ser certificada;
4.5.3 Para a condução tanto da tomada elétrica NBR 14136 como da tomada lógica RJ-45 a
altura especificada, derivando do perfil existente no rodapé, deverá ser utilizado perfil
duplo 25 “D” branco liso, perfil tampa branca plana e tampa terminal ABS perfis 25
branco, do tipo DUTOTEC, padrão da instalação atualmente existente;
4.5.4 Deverá ser fornecido e instalado switch, em substituição ao existente, de acordo com o
especificado no Item 7 do Termo de Referência.

4.6

Caçador
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.6.1 O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;
4.6.2 A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os
serviços complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões
técnicos recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45,
para cada local de instalação, consta do Anexo III do processo licitatório que antecedeu
este contrato;
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4.6.3 A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os
serviços complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões
técnicos recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45,
para cada local de instalação, consta do Anexo III do processo licitatório que antecedeu
este contrato;
4.6.4 A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica
da rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção),
sendo que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas
pelo nobreak;
4.6.5 Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
lógicas RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima
indicada no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato. Caso ocorra
alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal da
instalação;
Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.6.6 A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas
de alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações,
de modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas
quantidades informadas no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato;
4.6.7 A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante
o uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;
4.6.8 Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos
de dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais
das tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;
4.6.9 A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;
4.6.10 O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de
espaço que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;
4.6.11 A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma
EIA/TIA 569;
4.6.12 Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA
569;
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4.6.13 Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e
eletrocalhas, não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;
4.6.14 Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;
4.6.15 A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;
4.6.16 Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard
Proposal N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;
4.6.17 Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser
realizados em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede
de dados, voz e imagem o cabeamento suporta;
4.6.18 As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação
das tomadas lógicas na origem e destino.
Infraestrutura elétrica estabilizada
4.6.19 A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito
funcionamento do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas
normas vigentes;
4.6.20 A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III do processo licitatório que o antecedeu;
4.6.21 Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
elétricas NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade
mínima indicada no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato. Caso
ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal
da instalação.
Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada
4.6.22 Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;
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4.6.23 Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha
instalada para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha,
acompanhar os mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser
instaladas as respectivas tomadas elétricas;
4.6.24 As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados
do tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola
dos cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos
ou terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;
4.6.25 Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das
identificações previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do
circuito em cada caixa de tomada.
4.7

Chapecó
Infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.7.1 O cabeamento lógico será composto, basicamente, por 1 (um) bracket para distribuição
realizada através de cabos UTP Cat. 6, até as tomadas lógicas RJ-45;
4.7.2 A implantação do cabeamento lógico abrangerá, basicamente, os locais indicados nas
plantas referentes aos locais de instalação, de acordo com o Anexo IV, incluindo os
serviços complementares para o perfeito funcionamento do sistema, dentro dos padrões
técnicos recomendados pelas normas vigentes. A quantidade de tomadas lógicas RJ-45,
para cada local de instalação, consta do Anexo III do processo licitatório que antecedeu
este contrato;
4.7.3 A tomada lógica RJ-45 referente à impressora será instalada próxima à tomada elétrica
da rede elétrica comum existente (conforme indicado na planta referente a Subseção),
sendo que estas não fazem parte da rede elétrica estabilizada e não estarão cobertas
pelo nobreak;
4.7.4 Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
lógicas RJ-45, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade mínima
indicada no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato. Caso ocorra
alguma alteração, esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal da
instalação.
Detalhes da infraestrutura lógica (dados, voz e imagem)
4.7.5 A partir do bracket partirá uma eletrocalha branca de 100x50 com divisória e canaletas
de alumínio branca, que percorrerá o rodapé do local da instalação, inclusive derivações,
de modo atender a distribuição das tomadas lógicas e tomadas elétricas nas
quantidades informadas no Anexo III do processo licitatório que antecedeu este contrato;
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4.7.6 A conexão entre os cabos UTP Cat. 6 e os equipamentos ativos deve ser feita mediante
o uso de painéis distribuidores fixados no bracket, onde serão conectados os cabos da
distribuição. Esses cabos serão amarrados, formando um feixe, conforme norma EIA/TIA
606, o qual deve ser fixado à estrutura de suporte presente no bracket;
4.7.7 Os painéis de distribuição serão constituídos de patch panels, distintos para os pontos
de dados e voz, na quantidade que atenda a instalação. Os cabos oriundos dos locais
das tomadas lógicas RJ-45 deverão ser conectados na parte traseira dos patch panels;
4.7.8 A distribuição interna deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e
equipamentos;
4.7.9 O bracket deverá ser instalado da forma mais prática possível, com distribuição de
espaço que permita futuras manutenções e/ou ampliações. Todo o bracket deverá estar
completamente organizado;
4.7.10 A crimpagem dos cabos UTP Cat.6 aos conectores e patch panels, deverá ser feita
conforme norma EIA/TIA 568B – 4 (quatro pares) no padrão T568A. A infraestrutura do
cabeamento lógico, quando nada for solicitado ou indicado, deverá seguir a norma
EIA/TIA 569;
4.7.11 Todo o cabeamento lógico deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer
instalação que possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA
569;
4.7.12 Todos os cabos UTP Cat.6 deverão ficar acomodados dentro de eletrodutos e
eletrocalhas, não sendo permitido em hipótese alguma que estes fiquem aparentes;
4.7.13 Todo o sistema bracket e eletrocalhas, ou seja, toda a estrutura metálica deverá ser
aterrada, conectada diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou
quadro geral de distribuição;
4.7.14 A conexão a cada microcomputador e/ou impressora deverá ser feita com utilização de
patch cords de 1,5m, 2,5m ou 5m, conforme aplicável, tendo tomada RJ-45 macho nas
extremidades. Todos os patch cords Cat. 6 fornecidos, terão necessariamente que ser
montados e testados em fábrica;
4.7.15 Deverão ser realizados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação)
comprovando sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard
Proposal N° 4195 ou superior cobrindo todos os seus aspectos;
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4.7.16 Para serem realizados os testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que
atenda a norma EIA/TIA 568B, no mínimo nível III, para Cat. 6. Os relatórios produzidos
pelo aparelhos deverão trazer a data de realização dos testes e serem rubricados pelo
responsável. Os testes terão como ponto de referência o bracket e deverão ser
realizados em condições reais de trabalho. Nos testes deverá constar que tipos de rede
de dados, voz e imagem o cabeamento suporta;
4.7.17 As extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação que permitam a clara e inequívoca identificação
das tomadas lógicas na origem e destino.
Infraestrutura elétrica estabilizada
4.7.18 A instalação da rede elétrica estabilizada abrangerá basicamente os itens constantes do
projeto básico elétrico, incluindo os serviços complementares para o perfeito
funcionamento do sistema de acordo com os padrões técnicos recomendados pelas
normas vigentes;
4.7.19 A quantidade de tomadas elétricas NBR-14136, para cada local de instalação, consta do
Anexo III do processo licitatório que o antecedeu este contrato;
4.7.20 Poderá ocorrer alguma alteração no posicionamento e/ou no número das tomadas
elétricas NBR-14136, por motivos diversos, mas será mantida sempre a quantidade
mínima indicada no Anexo III do processo licitatório que o antecedeu este contrato. Caso
ocorra alguma alteração esta terá que ser informada e ter a aprovação prévia do fiscal
da instalação.
Detalhes da infraestrutura elétrica estabilizada
4.7.21 Deverá ser instalado um quadro elétrico específico para a rede elétrica estabilizada;
4.7.22 Deverá ser feita adequação de infraestrutura na saída do QDE até a eletrocalha
instalada para passagem dos circuitos. Estes deverão, através da eletrocalha,
acompanhar os mesmos caminhos do cabeamento lógico, até onde deverão ser
instaladas as respectivas tomadas elétricas;
4.7.23 As terminações dos cabos flexíveis deverão receber terminais de pressão pré-isolados
do tipo olhal ou tubular. Os terminais deverão ser de tamanho compatível com a bitola
dos cabos e serem perfeitamente prensados com alicate próprio, não devendo os cabos
ou terminais ser estanhados nem antes nem após a execução das conexões;
4.7.24 Junto aos circuitos de tomadas, todas as extremidades dos condutores deverão ser
identificadas com etiquetas contendo o nome do circuito indicado. Além das
identificações previstas nos cabos, prever etiquetas para identificação de número do
circuito em cada caixa de tomada.
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Cláusula 5ª

TESTES DE DESEMPENHO

5.1 Serão executados testes de desempenho de todo o cabeamento (certificação), comprovando a
sua conformidade com a norma EIA/TIA 568B Enhanced – Standard Proposal Nº. 4195 ou
superior, no que tange a continuidade, polaridade, identificação, curto-circuito, atenuação de
sinal, wire-map, indutância, capacitância, nível de ruídos induzidos, paradiafonia, freqüência
suportada, cross-talk, power sum (PS NEXT), ELFEXT, PS ELFEXT, return loss, ACR, potência
de transmissão.
5.2 Para efetuar estes testes, deverá ser utilizado um testador de cabos lógicos que atenda a
norma EIA/TIA 568B (nível III no mínimo) para Cat. 6. Os relatórios, gerados pelo aparelho,
deverão ser datados (data de realização dos testes) e rubricados pelo responsável. Os testes
terão como ponto de referência o Bracket. Os testes deverão ser efetuados em condições reais
de trabalho. Os Patch Cords também deverão ser testados em fábrica. Nas informações sobre
os testes deverá constar que tipos de rede de dados suporta.
Cláusula 6ª

FABRICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

6.1 Todos os materiais de conectividade (cabos UTP Cat. 6, tomadas lógicas RJ-45, patch panel,
voice panel, patch cords, entre outros) deverão ser de um mesmo fabricante, a fim de garantir a
certificação e a garantia do material, equipamentos e serviços.
6.2 As extremidades de todos os cabos lógicos terão que ser identificadas sequencialmente, com
etiquetas específicas para identificação, que permitam à clara e inequívoca identificação dos
pontos na origem e destino. Todos os cabos lógicos deverão ser certificados.
6.3 As tomadas lógicas RJ-45 também deverão receber identificação, colada no espelho, em local
apropriado para tal.
6.4 Os Patch Cords a serem utilizados no bracket deverão ser identificados de forma sequencial,
em ambas as extremidades e seus tamanhos e cores deverão ser apropriados ao uso a que se
destinam.
6.5 As tomadas elétricas NBR 14136 também deverão receber identificação, colada no espelho,
em local apropriado para tal.
Cláusula 7ª

ESPECIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS MATERIAS E EQUIPAMENTOS

7.1 Os principais materiais e equipamentos deverão obedecer às características e especificações
descrita no Termo de Referência (Anexo I) do processo licitatório que antecedeu este contrato.
7.2 Deverão ser observados os padrões especificados pelas normas técnicas constantes e normas
regulamentadoras para a contratação do objeto licitado.
7.3 O material e equipamentos a serem fornecidos e instalados e os serviços a serem executados
serão aceitos, através da emissão do Termo de Aceitação – Anexo IV, de acordo com os
seguintes critérios:
7.3.1 Desde que estejam dentro dos padrões técnicos especificados;
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7.3.2 Desde que apresentem os prazos mínimos de garantia exigidos;
7.3.3 Desde que seja fornecido relatório de identificação dos pontos lógicos (certificados) e
elétricos;
7.3.4 Desde que seja entregue documentação “as-built” acompanhada de ART com registro no
CREA, para cada um dos locais de instalação;
7.3.5 Após teste e validação pelos técnicos do Departamento de Tecnologia da Informação do
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC.
Cláusula 8ª

DA GARANTIA DO MATERIAL, EQUIPAMENTO E SERVIÇOS

8.1 A empresa deverá dar garantia para toda instalação de cabeamento lógico para rede de
comunicação (dados, voz e imagem) e para toda rede elétrica estabilizada para equipamentos
de informática,por local de instalação, de, no mínimo, 1 (um) ano.
8.2 A garantia deverá ser validada através do fornecimento da Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) devidamente registrada no CREA, para cada local de instalação.
8.3 Para os equipamentos nobreak a garantia deverá ser de, no mínimo, 2 (dois) anos.
8.4 Para os equipamentos switch, switch KVM e access points, a garantia deverá ser de, no
mínimo, 1 (um) anos.
8.5 Para os demais materiais e equipamentos a garantia deverá ser de, no mínimo, 1 (um) ano.
Cláusula 9ª
9.1

DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação dos serviços ora contratados.

Cláusula 10ª DO ACRÉSCIMO
10.1 Deverá ser previsto acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na
forma do §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/1993, para o caso de ampliação do fornecimento de
material, equipamentos e instalação previsto no objeto .
Cláusula 11ª DOS DEVERES DA CONTRATADA
11.1

Constituem-se obrigações da Contratada:
11.1.1 Fornecer material, equipamentos e executar os serviços conforme descrito neste
Contrato e no Termo de Referência (Anexo I), bem como corroborado pela
proposta apresentada;
11.1.2 Cumprir os prazos conforme estabelecido neste Contrato;
11.1.3 Possuir quadro técnico capacitado e habilitado para a execução dos serviços
contratados;
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11.1.4 Responder por eventuais vícios e defeitos na execução dos serviços,
responsabilizando-se por todas as despesas inerentes a estes, e também por
danos a terceiros;
11.1.5 Não delegar ou transferir para outrem, no todo ou parte, a execução dos serviços
contratados, salvo com autorização expressa da Contratante;
11.1.6 Descrever na(s) Nota(s) Fiscal(is) as especificações completas do
material,equipamentos e dos serviços executados indicando data da emissão, mês
de referência, valor do material, equipamento ou serviço, valor de desconto, data
de vencimento bem como outros dados necessários à perfeita compreensão do
documento de cobrança;
11.1.7 Dar cumprimento a todas as determinações e condições estabelecidas no Edital,
bem como em seus anexos e complementos;
11.1.8 Apresentar seus técnicos devidamente uniformizados e identificados durante todo
o período de execução dos serviços.
Cláusula 12ª DOS DEVERES DO CONTRATANTE
12.1

Constituem-se obrigações da Contratante:
12.1.1 Determinar o responsável ou responsáveis para o acompanhamento e fiscalização
do fornecimento de material, equipamentos e da execução dos serviços
contratados;
12.1.2 Estabelecer normas e procedimentos de acesso aos locais onde serão executados
os serviços contratados;
12.1.3 Informar à Contratada sobre os atos que possam vir a interferir, direta ou
indiretamente, na execução dos serviços contratados;
12.1.4 Comunicar formalmente à Contratada sobre qualquer anormalidade ocorrida na
execução dos serviços contratados;
12.1.5 Avaliar o material, equipamentos e execução dos serviços contratados de modo
que possa ser emitido o termo de aceitação que permitirá o pagamento pelo
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC de acordo com
o contrato;
12.1.6 Responsabilizar-se pelos pagamentos do material, equipamentos fornecidos bem
como pelos serviços executados mediante apresentação de Nota(s) Fiscal (is)
pela Contratada e suportadas pelo termo de aceitação;
12.1.7 Indicar os seus representantes para fins de gestão e fiscalização e demais
providências inerentes à execução do contrato;
12.1.8 Para a execução dos serviços, tanto preventiva quanto corretiva, permitir o acesso
dos técnicos habilitados da Contratada devidamente identificados, ficando estes
sujeitos a todas as normas internas da Contratante, inclusive aquelas referentes a
identificação, trânsito e permanência em suas dependências.
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Cláusula 13ª DOS PAGAMENTOS
13.1 O pagamento se dará em até 07 (sete) dias úteis a entrega dos serviços, mediante a
apresentação de Nota Fiscal, certidões de regularidades e atesto do serviço prestado.
13.2 A critério da Contratante, conforme o devido processo administrativo, respeitados o
contraditório e a ampla defesa, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de
responsabilidade da Contratada.
13.3 A nota fiscal/fatura ou boleto bancário deverá ser emitida pela própria Contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitação e das propostas do processo licitatório que precedeu este contrato e no seu
próprio instrumento, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.
13.4 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela empresa organizadora do evento, discriminando
todos os serviços prestados.
13.5 A forma de pagamento será o depósito bancário, em conta de titularidade da Contratada,
especificada na nota fiscal/fatura, ou através de boleto bancário.
13.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, deste que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo Coren/SC serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM
= I x N x VP, na qual:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365
I = (6/100)/365
I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
13.7 O Contratante reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes
da nota fiscal/fatura estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do
certame licitatório ou conforme legislação tributária vigente e ainda, se for constatado, no
ato da atestação, que os serviços fornecidos não correspondem às especificações
apresentadas na proposta.
Cláusula 14ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
14.1 Os recursos para a execução do objeto são próprios do Conselho Regional de Enfermagem de
Santa Catarina, e correrá sob a seguinte rubrica orçamentária:
14.1.1 Rubrica: 33.90.30.019 – Material para Comunicações;
14.1.2 Rubrica: 44.90.52.004 – Equipamentos de Informática;
14.1.3 Rubrica: 33.90.39.002.027 – Serviços de Informática.
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Cláusula 15ª DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1 O Contrato vigerá da sua assinatura até a entrega completa de seu objeto.
Cláusula 16ª DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será
descredenciada do SICAF, e do cadastro de fornecedores do Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa,
sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o
valor anual do Contrato, a empresa Contratada que:
16.1.1 Apresentar documentação ou declaração falsa;
16.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
16.1.3 Falhar na execução do Contrato;
16.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
16.1.5 Cometer fraude fiscal;
16.2 Para os fins do item 16.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 90,
92, 93, 94, 95, 96 e 97, da Lei n.º 8.666/1993.
16.3 O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78,
incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.
16.4 A Contratante ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a Contratada e os
terceiros eventualmente prejudicados por tais danos.
Cláusula 17ª DA RESCISÃO DO CONTRATO
17.1 A inexecução total ou parcial das condições avençadas poderá acarretar a rescisão do
Contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
17.2 A rescisão do Contrato poderá ser:
17.2.1 Determinada por ato administrativo unilateral e motivado do Contratante, quando o
Contratante, frente a situações de descumprimento de cláusulas contratuais por parte
da Contratada, lentidão, atraso, paralisação ou por razões de interesse público, decidir
rescindir o Contrato;
17.2.2 Amigável, por acordo formalizado no processo entre o Contratante e a Contratada,
desde que haja conveniência para o Contratante;
17.2.3 Judicial, quando a rescisão for discutida em instância judicial e se dará conforme os
termos de sentença transitada em julgado.
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17.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e, no
procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o
Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
17.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
17.5 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante poderá reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.
17.6 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/1993,
sem que haja culpa da Contratada, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados, tendo ainda direito a, principalmente:
17.6.1 Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;
17.6.2 Pagamento do custo de desmobilização.
Cláusula 18ª DO FORO
18.1 Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de Florianópolis.
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só e jurídico efeito, perante as
testemunhas abaixo assinados, a tudo presentes.

Florianópolis/SC, ________ de _________________ de 2018.

CONTRATANTE: ................................................................................................
Msc. Helga Regina Bresciani
Presidente do Coren/SC

CONTRATANTE: ................................................................................................
Alessandra Junkes Coutinho
Tesoureira do Coren/SC
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CONTRATADO: ................................................................................................
XXXXXXXXXX
Representante do Fornecedor

Testemunhas:
1)
___________________________
Nome:
CPF:
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2)
__________________________
Nome:
CPF:

Página 70 de 83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

ANEXO III – QUANTIDADE E LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Descrição
Tomadas lógicas - RJ 45
Tomadas elétricas - NBR 14136
Access points wifi
Brackets
Nobreaks
Switches PoE
Switch KVM

Previsão Florianópolis Joinville Blumenau Criciúma
46
42
4
5
5
6
1

3
3
-
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1
1
1
1
1
1

11
10
1
1
1
1

10
9
1
1
1
1

Lages

Caçador

Chapecó

Total

1
1
1

10
9
1
1
1

10
9
1
1
1
1

46
42
4
5
5
6
1
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ANEXO IV – LAYOUT DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Subseção Joinville
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Subseção Blumenau
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Subseção Criciúma
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Subseção Lages
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Subseção Caçador
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Subseção Chapecó
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ANEXO V
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ref. Pregão Eletrônico n.º 002/2018 – Coren/SC
Nome da empresa Licitante:_________________________________________
CNPJ:__________________________________________________________
Endereço completo:_______________________________________________
Telefone/Fax:____________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________

Preposto:__________________________________________________________

(quem

irá

representar a Licitante administrativamente, sempre que for necessário, e receber as demandas e
reclamações da Administração, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotar ocorrências,
tomar medidas para sanar eventuais falhas).

CPF Preposto:__________________________________________________________
Telefone Preposto:___________________________________________________
E-mail Preposto:_____________________________________________________
PROPOSTA COMERCIAL

Local

Valor do
Material

Valor dos
Equipamentos

Valor dos
Serviços

Total

Florianópolis
Joinville
Blumenau
Criciúma
Lages
Caçador
Chapecó
Custo Total .......................................................................................................................

R$ XX.XXX,XX

VALIDADE DA PROPOSTA GLOBAL:.............(........) dias, contados da data de abertura da Sessão
Eletrônica.
*Prazo de validade mínimo: 60 (sessenta) dias.
Em atendimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 002/2018 do Coren/SC, declaramos que:
 Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos
objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra
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especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social,
trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas,
regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, tributos incidentes, taxa de administração,
material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de
hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 019/2017 do Coren/SC, e seus Anexos.
 O(s) serviço(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações técnicas do Edital
respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado.

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2018
____________________________
Representante Legal
Cargo/Função na Empresa

IMPORTANTE!
A proposta deverá vir acompanhada da descrição detalhada, para cada local de instalação, dos
componentes propostos (material, equipamentos e serviços), de acordo com o modelo da planilha
Relação de Material, Equipamento e Serviços disponibilizada junto com o edital.
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ANEXO VI – ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

Processo Licitatório:

Pregão Eletrônico:

Local:
Empresa Licitante:
CNPJ:
Representante Legal:
o

Registro CREA N :

UF:

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC ATESTA que a empresa acima
identificada, por meio de seu representante legal, efetuou a vistoria técnica às dependências da sede e
das subseções do COREN/SC,com o objetivo de conhecer os locais da execução dos serviços previstos
no Termo de Referência – Anexo I e dirimir as eventuais dúvidas.
A empresa licitante declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto ao material, equipamentos e
execução dos serviços especificados no Termo de Referência – Anexo I.

Florianópolis,___de _________de 2018.

Representante do CORENSC:
Nome: João Luiz B. Giamattey - Assessor de Planejamento e Segurança da Informação
Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação

_______________________________________
(Assinatura do Representante do CORENSC)

_______________________________________
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante)
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ANEXO VII – TERMO DE ACEITE

Contrato:

Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de material, equipamentos e instalação de cabeamento
lógico para rede de comunicação (dados, voz e imagem) e fornecimento de material, equipamentos e
instalação de rede elétrica estabilizada para equipamentos de informática.

Local:
Declaro para fins de comprovação, o cumprimento das atividades previstas no contrato em referência
celebrado entre o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina e a empresa (nome da
empresa), tendo sido atendido e observado o fornecimento de material, equipamentos e execução dos
serviços.

Florianópolis,___de _________de 2018.

___________________________________________
Nome
Cargo
Fiscal do Contrato – Portaria COREN/SC Nº XXX

Pregão Eletrônico n.º 002/2018 – Coren/SC
Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091
www.corensc.gov.br

Página 81 de 83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73

ANEXO VIII – MODELO DE RELAÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

LOCAIS DE INSTALAÇÃO: (um para cada local)
RELAÇÃO DE MATERIAL - DEVERÃO ATENDER AS
ESPECIFICAÇÕES
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TOTAL DO MATERIAL
VALOR
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEVERÃO ATENDER
MARCA MODELO QTD UND
UNITÁRIO
AS ESPECIFICAÇÕES

VALOR
TOTAL

TOTAL DE EQUIPAMENTOS
VALOR
TOTAL

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DOS SERVIÇOS
TOTAL GLOBAL
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