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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS (ENTREGA 

IMEDIATA) 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 016/2014 

PROCESSO SAP/GS n° 212/2014 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012014OC00016 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 19/09/2014 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/10/2014 às 09:00 horas 

 

O Senhor AMADOR DONIZETI VALERO, Chefe de Gabinete da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, 

do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto 

estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna público que se acha aberta, nesta 

unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema 

eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado 

de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 

denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP/GS nº 

212/2014, objetivando a aquisição e instalação de switches e fibra ótica, com entrega 

imediata, destinados à melhoria do parque tecnológico da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução 

n° CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, da 

Resolução CEGP10, de 19 de novembro de 2002, Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 

2007, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em 

participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de 

Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no 

preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade 

competente. 

 

I. DO OBJETO 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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1. A presente licitação tem por objeto a aquisição e instalação de switches e fibra ótica, com 

entrega imediata, destinados à melhoria do parque tecnológico desta Secretaria da 

Administração Penitenciária, substituindo assim os equipamentos atuais devido ao seu longo 

tempo de utilização e por não mais atenderem aos requisitos técnicos. 

1.1. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações da Secretaria da Administração 

Penitenciária, Departamento de Tecnologia Informação DTI – Prédio principal, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – São Paulo – SP – de 2ª a 6ª feiras das 

09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, 

oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e ciência da 

complexidade técnica que recairão na instalação dos equipamentos objeto desta licitação. 

1.2. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendado pelos telefones (011) 3206-

4872/3206-4873/3206-4876 ou 3206-4870. 

 

II. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 

Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o 

seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e 

tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que 

disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da 

licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos 

anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão 

eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 

cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a 

obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 

ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, 

inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante 

assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação 

no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema 

BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico. 

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por 

seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de 

acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua 

representante. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 

pregão eletrônico. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como para a 

fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, do subitem 

9, ambos do item V deste edital, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 

porte, ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei 

federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

 

III. DAS PROPOSTAS 

1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 

PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, até o 

dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo a licitante, 

para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de 

habilitação constantes do edital. 

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) indicação da procedência marca e modelo do produto cotado, observadas as 

especificações do Folheto Descritivo constante do Anexo I deste Edital; 

b) preços unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 

e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 

despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação. 

2.1. Propostas apresentadas por cooperativas de trabalho deverão discriminar os valores dos 

insumos, especialmente os dos serviços sobre os quais incidirá a contribuição previdenciária 

que constitui obrigação da Administração contratante, observadas as disposições do subitem 

2.3, do item V e subitem 1.1, item XI, deste Edital. 

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5. No formulário eletrônico de encaminhamento da proposta dever ser anexado arquivo 

contendo: 

5.1. Proposta comercial, de acordo com Folheto Descritivo – Anexo I. 

5.2. A empresa proponente não deve se identificar, mas apenas a marca e modelo do 

produto ofertado, bem como sua especificação. 

5.3. Só serão aceitos arquivos contendo o anexo indicado no subitem 5, deste item III, 

elaborado no formato indicado no formulário eletrônico de encaminhamento da proposta. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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5.4. Havendo divergência entre os valores consignados no(s) arquivo(s) indicado(s) no 

subitem 5, deste item III, e os valores lançados no formulário eletrônico de encaminhamento 

da proposta, prevalecerão estes últimos. 

6. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

 

IV. DA HABILITAÇÃO 

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do item V, 

deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem 

respeito a: 

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 

de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) Em se tratando de cooperativas, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

1. Registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização das 

Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764/1971; 

2. Indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la com 

exclusividade perante o contratante. 

1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

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

(CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

tributos federais e dívida ativa da União; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho – CNDT. 

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste subitem 1.3, 

deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 

1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Declaração de que a licitante dispõe de equipe técnica qualificada, possuindo profissionais 

certificados pelo fabricante para a entrega, instalação e configuração nos hardwares e 

softwares que compõem a solução, na realização dos serviços de suporte on-line e on-site e 

repasse do conhecimento e nos treinamentos, durante a vigência contratual e garantia. 

b) Atestado que comprove o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações, 

do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto 

da licitação, bem como qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

c) Declaração de que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de 

nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes ao objeto licitado, incluindo instalação de rede de 

cabeamento estruturado, metálico e óptico. 

d) Certidão ou atestado de capacidade técnica operacional, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para desempenho de 

atividades similares de, no mínimo 50% da execução pretendida, em características, 

quantidades e prazos com o objeto deste pregão, incluindo instalação de rede de 

cabeamento estruturado, metálico e óptico. 

1.Certidões ou Atestados deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou cópia 

reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu, 

com a devida identificação. 

2. Em caso de troca dos profissionais técnicos ou operacionais, a licitante vencedora deverá 

comprovar a qualificação dos novos funcionários que farão parte do projeto. 

1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel 

timbrado, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo 

ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998 (Anexo VI); 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo VII); 

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, 

Constituição do Estado), conforme Anexo VIII.  

d) Atestado de vistoria, conforme Anexo III 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão 

eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na 

forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 

identificação. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

2.3. Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, será 

acrescido ao valor dos serviços de que trata o subitem 2.1, Item III deste Edital o percentual 

de 15% (quinze por cento) a título de contribuição previdenciária, que constitui obrigação da 

Administração contratante (art. 22, inc. IV da Lei Federal nº 8.212, de 24/06/1991, com a 

redação introduzida pela Lei Federal nº 9.876, de 26/11/1999, c/c o art. 15, inciso I, da Lei 

Federal nº 8.212/1991). 

2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 

observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

classificadas e das desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras de 

propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último 

valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução 

mínima entre eles de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) reais, para o lote, aplicável, 

inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando 

ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 
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4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor total 

do lote. 

4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando 

à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três) 

minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação 

automática. 

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 4.2.1, 

a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro 

minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos 

valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados 

no subitem 4.2. 

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a 

classificação final, em ordem crescente de valores. 

5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada licitante. 

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada às 

licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, preferência à 

contratação, observadas as seguintes regras: 

6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por 

cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena 

de preclusão do direito de preferência. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver 

propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1. 

6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte, e cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 

6.1. 
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6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 

5, seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007,não será 

assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas 

disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata 

o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do 

preço. 

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

8.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 

habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e 

extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 

sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações; 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser 

anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao 

cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a 

apresentação de novos documentos ou a substituição de documentos anteriormente 

ofertados, desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão 

sobre a habilitação, por meio de fac-símile para o número (11) 3206-4877 ou por correio 

eletrônico para o endereço  aabarreto@sp.gov.br; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, deste subitem 9, serão 

apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as declarações a que se 

refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste edital; 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, 

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, 

ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese 

de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais 

mailto:aabarreto@sp.gov.br
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omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, 

mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na 

forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no Núcleo de Material e Patrimônio 

da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situa da na Avenida General Ataliba 

Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP, em até 02 (dois) dias após o 

encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a 

aplicação das penalidades cabíveis, “optando o interessado pela apresentação de cópias não 

autenticadas, na forma do que dispõe a Lei nº 8666/93, art. 32, ‘caput’, deverá apresentar o 

original, para que o servidor da Administração possa fazer o cotejo dos documentos, 

conforme o Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º”; 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a 

apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “f” do item IV deste 

Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 

disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos 

documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, deverá 

comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de 

negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante 

for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão pública 

será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, para que a 

licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 

deste item V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V, 

ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto no 

mesmo subitem 11. 
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14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, 

ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 a 13, deste item V, 

o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 5 do mesmo item V, 

examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 

a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos 

subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem 

lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio 

eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema. 

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão 

apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o 

encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contra 

razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para 

apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço 

da unidade promotora da licitação, ou seja, Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – 

Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio eletrônico, no 

sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a apresentação 

de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante 

protocolo, no Núcleo de Comunicações Administrativas da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – 

CEP 02033-000 – São Paulo – SP, observados os prazos estabelecidos no subitem 2, deste 

item. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, 

na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento 

licitatório. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o 

procedimento licitatório. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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7. A vencedora do certame obriga-se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis contado 

da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total para a contratação, a 

partir do valor total final obtido no certame. 

7.1. Esses novos preços serão apresentados pela licitante vencedora em nova planilha a ser 

entregue diretamente no Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – 

CEP 02033-000 – São Paulo – SP. 

7.2. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida no 

subitem 7, deste item VI, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos 

para a contratação serão apurados pelo Contratante, com a aplicação do percentual que 

retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final 

obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida 

proposta. 

 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 

pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) 

minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação 

expressa aos licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até 

o término do período estabelecido no edital. 

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

válida da sessão pública ou do certame. 

 

VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS 

1. O prazo de entrega e instalação dos equipamentos relacionados nos itens 1, 2, 3 e 4, 1ª 

etapa do Folheto Descritivo, deverá ocorrer em 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura 

do contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital. 

1.1. O prazo de entrega da 2ª etapa do Folheto Descritivo deverá ocorrer em 75 (setenta e 

cinco) dias corridos contados da conclusão da 1ª etapa, conforme item 12.1 do Anexo I 

deste Edital. 

2. A entrega e instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no seguinte endereço: 
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2.1.1. Departamento de Tecnologia da Informação DTI da Sede Secretaria da Administração 

Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 

– São Paulo – SP. 

2.1.2. Correm por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da entrega e instalação dos bens, no local e endereço indicado no subitem 

2.1.1, do item VIII, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura. 

2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 

3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis após o 

recebimento provisório, uma vez verificada a conclusão da entrega e instalação dos 

equipamentos e da fibra ótica, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, 

firmado pelo servidor responsável. 

 

X. DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 

10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do Departamento de Tecnologia da 

Informação da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida 

General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP, à vista do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no 

subitem 4 do item IX. 
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2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

3. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome da 

Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por 

ocasião da realização do pagamento. 

4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada no Banco do Brasil S/A. 

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos 

termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso 

verificado. 

 

XI. DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo 

de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo IV. 

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa 

a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça de Trabalho (Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 

realizar. 

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros em nome 

da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por 

ocasião da respectiva celebração. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da 

convocação, comparecer ao Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – 

CEP 02033-000 – São Paulo – SP, para assinar o termo de contrato. 
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3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos 

subitens 10 e 11, ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no disposto 

na alínea “e”, do subitem “9”, todos do item V ou, ainda, quando convocada dentro do prazo 

de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que tratam os subitens 

1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 

demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do pregão, com vistas 

à celebração da contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, contado da 

divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos”. 

3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 

subitens 7 a 10 do item V e subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste Edital. 

4. O contrato será celebrado com duração de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de 

sua assinatura. 

 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de 

São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o 

artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 2002 e o artigo 14, do Decreto nº 

49.722, de 24 de junho de 2005. 

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2006, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no endereço eletrônico 

www.sancoes.sp.gov.br. 

 

XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Após a adjudicação do objeto do certame, a licitante vencedora deverá prestar garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com 

o disposto no art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993, em até 10 (dez) dias contados da data 

da assinatura do contrato. 

1.1. Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da 

respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a responsabilidade da 

Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas 

à tomadora dos seguros. 

http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
http://www.imesp.com.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
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1.2. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de 

todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 

conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993. 

1.3. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita 

às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa, observado o disposto na Resolução 

SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007. 

 

XIV - GARANTIA TÉCNICA, SUPORTE E CENTRAL DE SERVIÇOS 

1. O switch CORE deverá ser fornecido com 03 (três) anos de Garantia com SLA de 24x7x4 

(incluindo troca de equipamento em caso de falha de hardware); 

2. Os switches de acesso deverão ser fornecidos com 03 (três) anos de Garantia com SLA de 

24x7x4 (incluindo troca de equipamento em caso de falha de hardware); 

3. O software de gerenciamento centralizado também deverá ser fornecido com 03 (três) 

anos de Garantia do fabricante, com SLA 24x7x4; 

4. Caso a contratada não seja o fabricante, deverá ser fornecido a carta de garantia 

estendida comprovando os 36 meses à Secretaria de Administração Penitenciária; 

5. A garantia deve prover direito à atualização e upgrade do software dos equipamentos; 

6. A garantia deve prover acesso à base de conhecimento na página do fabricante 24x7 e ao 

Suporte Técnico do fabricante 24x7x365 via telefone, email ou web, onde seja possível obter 

ajuda para configuração de funcionalidades e/ou esclarecimentos sobre o seu 

funcionamento. 

 

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 

observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do regulamento anexo à Resolução CC-

27/2006, e suas alterações a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. 

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a etapa 

de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação. 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”. 

http://www.imesp.com.br/
http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/
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5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, informações ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será 

formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e 

informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada 

para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as questões 

relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Folheto Descritivo; 

Anexo II – Planilha de Decomposição do Preço; 

Anexo III - Atestado de Vistoria; 

Anexo IV - Minuta de Contrato; 

Anexo V - Cópia da Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo VI – Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VII – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração; 

Anexo VIII – Declaração assegurando que a licitante atende às normas à saúde e segurança 

no trabalho. 

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 

São Paulo, 15 de agosto de 2014. 

 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 016/2014 

Processo SAP/GS n° 212/2014 

 

FOLHETO DESCRITIVO 
 

 

1. OBJETO: Aquisição e instalação de Switches e fibra ótica com entrega imediata, 

destinados à melhoria do parque tecnológico da Sede da Secretaria da Administração 

Penitenciária, substituindo assim os equipamentos atuais devido ao seu longo tempo de 

utilização e por não mais atenderem aos requisitos técnicos. 

1.1. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações da Secretaria da Administração 

Penitenciária, Departamento de Tecnologia Informação DTI – Prédio principal, situada na 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – São Paulo – SP – de 2ª a 6ª feiras das 

09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão, 

oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação e ciência da 

complexidade técnica que recairão na instalação dos equipamentos objeto desta licitação. 

1.2. A vistoria é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendada com Antônio pelos telefones (011) 

3206-4872 e 3206-4876. 

 

LOTE 01 

 

Item Quantidade Especificações dos equipamentos 

01 01 
1.1 Switch CORE - Caracteristicas Gerais 

 

1.2 Possuir no mínimo 09 (nove) slots para inserção de 

módulos de interface e supervisão; 

1.3 Num único chassi, possuir no mínimo 48 (quarenta e 

oito) interfaces 10BASE T/100BASE TX/1000BASE TX, com 

detecção automática do modo de operação (“auto-sensing”) 

e conector RJ45, distribuídos em no máximo 01(um) 

módulo; 

1.4 Num único chassi, possuir no mínimo 32 (trinta e duas) 

interfaces 10 Gigabit Ethernet. Cada módulo de interfaces 

deve possuir arquitetura de comutação non-Blocking sem 

oversubscription (wirespeed). Inicialmente, deverão ser 

fornecidos 26 (vinte e seis) GBICs do tipo 10GBASE-SR 
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compatível com fibra óptica multímodo; 

1.5 As interfaces devem obedecer às normas técnicas 

IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 

802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 

802.3ae (10GBase-X); 

1.6 O chassi deve suportar uma escalabilidade de portas de no 

mínimo 56 a 64 portas 10GB ou 190 a 336 portas 1GB, 

considerando-se neste cenário supervisora redundante ou 

superior. 

1.7 Suportar configuração de Sistema Virtual, onde 2 chassis 

podem ser agrupados de forma a operar como um único 

dispositivo ou interface lógica; 

1.8 Suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas 

Gigabit Ethernet e 10 Giabit Ethernet do switch (frames de 

9016 bytes) 

1.9 Permitir, caso necessário, a substituição dos conversores de 

interface para o padrão 10GBase-LX4 ou 10GBase-LR sem 

troca dos módulos de interface fornecidos; 

1.10 A conexão dos módulos fornecidos com a switching fabric 

deverá ser de no mínimo 60 Gbps (full duplex); 

1.11 A supervisora deverá possuir capacidade de 

encaminhamento de pacotes em nível 3 de no mínimo 630 

milhões de pacotes por segundo; 

1.12 Possuir switching fabric de no mínimo 2 Tbps; 

1.13 Deve ser fornecida com módulos de controle/supervisão e 

switching fabric redundantes; 

1.14 Deve suportar sincronismo entre informações de nível 2 

contidas nos processadores e supervisores de modo que na 

perda de um processador ou supervisor primário não seja 

necessário reboot dos módulos de interfaces; 

1.15 Deve suportar sincronismo entre informações de nivel 3, 

protocolos de roteamento, contidas nos processadores e 

supervisores, de modo que na perda de um processador ou 

supervisor primário não ocorra reconvergência.  

1.16 O tempo máximo de “failover” (tempo para que o 

processador/supervisor secundário assuma todas as 

funções do primário) deve ser em subsegundo; 
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1.17 Todas as configurações L2 e L3 devem ser suportadas em 

todos os módulos; 

1.18 Cada módulo de controle/supervisão deve suportar sozinho 

o controle da operação de todos os módulos de interface do 

switch em capacidade máxima. Deverá ser fornecido 

módulo de controle/supervisão redundante; 

1.19 Deve ser suportada a redundância de todas as 

funcionalidades de níveis 2, 3 e 4; 

1.20 Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e 

Flash) suficiente para implementação de todas as 

funcionalidades descritas nesta especificação; 

1.21 Permitir endereçamento de no mínimo de 128.000 (cento e 

vinte e oito mil) endereços MAC, os quais deverão ser 

armazenados em uma única tabela. 

1.22 Possuir Leds indicativos de atividade por porta; 

1.23 Implementar comutação do tipo "store-and-forward"; 

1.24 Permitir a montagem em rack padrão de 19 polegadas, 

devendo ser fornecido o kit de fixação; 

1.25 Possuir fonte de alimentação com as seguintes 

características: 

 Interna ao equipamento; 

 Chaveada; 

 Capaz de sustentar a operação do equipamento com todos os 

slots ocupados por módulos ativos; 

 Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC; 

 Freqüência de 60 Hz; 

 Implementar redundância de alimentação elétrica através de 

uma segunda fonte de alimentação (1+1); 

1.26 Deverá ser fornecido com uma segunda fonte de 

alimentação para redundância (Cada fonte deve suportar a 

configuração total do switch); 

1.27 O switch CORE deverá ser do mesmo fabricante dos 

switches de acesso, que também estão sendo solicitados 

neste mesmo edital; 

 

2. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree) 
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2.1 Implementar LAN Virtual (VLAN) padrão IEEE 802.1Q; 

2.2 Permitir a criação de no mínimo 4000 VLANs ativas 

baseadas em portas;  

2.3 Suportar a criação de VLANs baseadas em endereços MAC; 

2.4 Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma 

VLAN com conceito de portas isoladas e portas 

“promíscuas”, onde portas isoladas não se comunicam com 

outras portas isoladas, mas apenas com as portas 

promíscuas de uma dada VLAN; 

2.5 Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs 

de forma dinâmica através de portas configuradas como 

tronco IEEE 802.1Q. 

2.6 Implementar “VLAN Trunking” padrão IEEE 802.1Q nas 

portas Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs 

serão permitidas em cada um dos troncos configurados; 

2.7 Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme 

padrão IEEE 802.3ad; 

2.7.1 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo 

menos 8 portas Fast Ethernet (em “full duplex”); 

2.7.2 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo 

menos 8 portas Gigabit Ethernet (em “full duplex”); 

2.7.3 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo 

menos 8 portas 10 Gigabit Ethernet (em “full duplex”); 

2.7.4 Deve ser possível agregar portas que residem em 

módulos diferentes do switch; 

2.7.5 Deve permitir a criação de pelo menos 31 grupos de 

portas agregadas. 

2.8 Implementar o Protocolo Spanning-Tree (IEEE 802.1d); 

2.9 Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning 

Tree”), com suporte a no mínimo 128 instâncias 

simultâneas do protocolo Spanning Tree; 

2.10 Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning 

Tree”) 

2.11 Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do 
algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra ataques 

do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 

2.12 Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs 
(Bridge Protocol Data Units ) caso a porta esteja colocada 
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no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão 
IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta 
deve ser possível desabilitá-la automaticamente 

 

3. Funcionalidades de Qualidade de Serviço 

 

3.1 Implementar pelo menos 4 (quatro) filas de saída 

(hardware) por porta nos modulos de interface Gigabit 

Ethernet; 

3.2 Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída (hardware) 

por porta nos modulos de interface 10 Gigabit Ethernet 

3.3 Suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade 

absoluta em relação às demais classes dentro do limite de 

banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego 

“real-time” (voz e vídeo); 

3.4 Implementar classificação, marcação e priorização de 

tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame 

ethernet (IEEE 802.1p CoS) 

3.5 Implementar classificação, marcação e priorização de 

tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated 

Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme 

definições do IETF; 

3.6 Implementar classificação de tráfego baseada em endereço 

IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e 

destino, endereços MAC de origem e destino; 

3.7 Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e 

“Traffic Policing”; Deve ser possível a especificação de 

banda por classe de serviço. Para os pacotes que 

excederem a especificação deve ser possível configurar 

ações tais como: transmissão do pacote sem modificação, 

transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte 

do pacote. 

3.8 Suportar diferenciação de QoS por VLAN; 

3.9 Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round 

Robin) e WRED (Weighted Random Early Detection); 

 

4. Funcionalidades de Gerência 
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4.1 Possuir interface de configuração via linha de comando para 

todos os módulos do switch;  

4.2 Possuir ferramentas de gerência com interface gráfica GUI 

para os módulos do switch; 

4.3 Possuir interface de gerenciamento baseada em Web 

(HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar 

switches através de um browser padrão;  

4.4 Suportar software de gerenciamento do equipamento 

através de SNMP (v1, v2 e v3) e RMON, compatível com 

um PC com plataforma gráfica Windows e Telnet com no 

mínimo 5 sessões simultâneas e independentes. 

4.5 Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto; 

4.6 Possuir porta de console para gerenciamento e 

configuração via linha de comando com conector RJ-45 ou 

conector padrão RS-232 com respectivo adaptador para 

conector RJ-45;  

4.7 Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, 

Statistcs, Alarms e Events) conforme RFC 1757: 

4.8 Suportar com a utilização de probes externas (não é 

necessário o fornecimento das probes) todos os 9 grupos 

de RMON (History, Statistics, Alarms, Events,Matrix, 

Filter,Hosts, Hosts TopN e Capture) conforme RFC 2021 , 

aceitos tbm com tecnologia Netflow ou Sflow; 

4.9 Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que 

circulam pelo equipamento contemplando no mínimo as 

seguintes informações:  

 IP de origem/destino 

 parâmetro “protocol type”do ca beçalho IP,  

 porta TCP/UDP de origem/destino,  

 campo TOS do cabeçalho IP,  

 interface de entrada do tráfego 

4.10 Permitir espelhamento de uma porta, de um grupo de 

portas e de VLANs para uma porta especificada. 

4.11 Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem 

em um dado módulo para uma porta que reside em módulo 

diferente do switch; 

4.12 Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem 
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em um dado switch para uma porta que reside em switch 

diferente. Caso o switch ofertado não tenha a 

funcionalidade descrita deverá ser fornecido no mínimo 4 

switches externos adicionais com no mínimo 24 portas 

10/100/1000 cada; 

4.13 Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” 

de eventos. 

4.14 Possuir agente de gerenciamento SNMP, MIB I e MIB II, 

que possua descrição completa da MIB implementada no 

equipamento, inclusive as extensões privadas, se 

existirem; 

4.15 Possibilidade de upgrade de software através do protocolo 

TFTP; 

4.16 Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol). 

Deve ser suportada autenticação MD5 entre os peers NTP, 

conforme definições da RFC 1305; 

 

5. Funcionalidades de Segurança 

5.1 Suportar autenticação, autorização e “accounting” via 

RADIUS; 

5.2 Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle 

do acesso administrativo ao equipamento que possua pelo 

menos as seguintes características: 

 Implemente mecanismos de AAA (Authentication, 

Authorization e Accounting) com garantia de entrega dos 

pacotes transferidos entre cliente e servidor AAA; 

 Criptografe todos os pacotes enviados ao servidor de controle 

de acesso e não só os pacotes referentes à senha; 

 Permita controlar quais comandos os usuários e grupos de 

usuários podem executar nos equipamentos gerenciados. 

Devem ser registrados no servidor AAA todos os comandos 

executados, assim como todas as tentativas de execução de 

comandos não autorizadas feitas por usuários que tiverem 

acesso ao equipamento gerenciado; 

 Utilize o protocolo TCP para prover maior confiabilidade ao 

tráfego dos pacotes envolvidos no controle administrativo; 

 Deve haver autenticação mútua entre o servidor AAA e o 
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cliente AAA; 

5.3 Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x).  

5.4 Permitir a associação de um endereço MAC específico a 

uma dada porta do switch, de modo que somente a estação 

que tenha tal endereço possa usar a referida porta para 

conexão. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um 

trap SNMP caso algum MAC diferente tente se conectar à 

porta; 

5.5 Deve ser possível estabelecer o número máximo de 

endereços MAC que podem estar associados a uma dada 

porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e 

enviar um trap SNMP caso o número de endereços MAC 

configurados para a porta seja excedido; 

5.6 Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas 

em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de 

origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 

5.7 Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por 

porta. Deve ser possível especificar limiares (“thresholds”) 

individuais para tráfego tolerável de broadcast, multicast e 

unicast em cada porta do switch. Excedidos os valores pré-

configurados deve se possível enviar um trap SNMP e 

desabilitar a porta. 

5.7.1 Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se 

crie uma tabela de associação entre endereços IP 
atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu 
o endereço e porta física do switch em que se localiza tal 

MAC.  

5.7.2 Promover análise do protocolo ARP (Address Resolution 
Protocol) e possuir proteção nativa contra ataques do tipo 

“ARP Poisoning”. 

6. Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e 

Roteamento) 

6.1 Suportar no mínimo 256.000 (duzentos e cinquenta e seis 

mil) rotas em IPv4 e 128.000 (cento e vinte e oito mil) 

rotas em IPv6; 

6.2 Implementar IP multicast; 

6.3 Implementar roteamento multicast PIM (Protocol 

Independent Multicast) nos modos “sparse-mode” (RFC 

2362) e “dense-mode”; 
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6.4 Implementar o protocolo IGMP v1, v2 e v3,  

6.5 Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo 

IGMP Snooping (v1, v2, v3) conforme as RFC’s 1112 e 

2236; 

6.6 Possuir roteamento nível 3 entre VLANs; 

6.7 Possuir no mínimo 512 MBytes de memória RAM reservada 

para funcionalidade de roteamento; 

6.8 Implementar roteamento estático. 

6.9 Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) 

e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 1724).  

6.10 Deve implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2 

ou OSPF. 

6.11 Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 

2328, 1587 e 2370)  

6.12 Deve implementar autenticação MD5 entre os peers OSPF 

6.13 Implementar pelo menos dois processos de roteamento 

OSPF independentes e simultâneos. 

6.14 Implemetar o protocolo GRE (Generic Routing 

Encapsulation) conforme RFC 2784. 

6.15 Suportar resolução de nomes por DNS (“Domain Name 

System”); 

6.16 Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy 

Protocol) conforme a RFC 2338. 

 

02 25 
7 Switch de acesso TIPO 01 com 48 portas 

10/100/1000 UTP, 2 portas 10GBASE-SR (fibra 
ótica multímodo), PoE. 

 
7.1.1. PORTAS 

a) Possuir, no mínimo, 2 portas 10GBASE-SR, full-duplex, 
para fibras óticas multimodo. Deverão ser fornecidos 22 
GBICs para prover uma conexão redundante com o switch 
CORE, visto que existirão 11 diferentes pilhas de switches 
de acesso; 

b) Possuir, no mínimo, 48 portas Ethernet 10/100/1000 com 
autosensing de velocidade e com conectores RJ-45. 

c) As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas 
técnicas IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 
802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control). 

d) Implementar Power Over Ethernet (PoE) de acordo com 
os padrões IEEE 802.3af e 802.3at em todas as portas 

ethernet 10/100/1000, suportando no mínimo 740 Watts 
por switch; 

e) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar 



 

  

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

26 

configuração Half-Duplex e Full-Duplex, com a opção de 
negociação automática. 

f) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar 
auto configuração de crossover (Auto MDIX) 

g) Possuir capacidade de associação das portas 
10/100/1000, no mínimo em grupo de oito portas, 

formando uma única interface lógica com as mesmas 
facilidades das interfaces originais, compatível com a 
norma IEEE 802.3ad. 

h) Possibilitar a configuração dinâmica de portas por 
software, permitindo a definição de portas ativas/inativas. 

i) Implementar VLANs por porta. 
j) Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 

802.1q. 
k) Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão 

permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a 
configuração dessa seleção de forma dinâmica.   

l) Possuir porta de console para ligação, direta e através de 
modem, de terminal RS-232 para acesso à interface de 
linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console 

com interface USB. 
m) Possuir porta USB para importação/exportação de 

arquivos de configuração e imagens do S.O ou porta 

serial; 
n) Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a 

porta de console do equipamento; 

o) Os switches de acesso deverão ser do mesmo fabricante 
do switch CORE, que também está sendo solicitado neste 
mesmo edital. 

 
7.1.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

a) Possuir fonte de alimentação AC bivolt, com seleção 
automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e 

freqüência (de 50/60 Hz).  
b) A fonte de alimentação deverá possuir no minimo 

740Watts para alimentação PoE, além da energia 
necessária para funcionamento do switch. 

c) Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no 

mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de 
comprimento; 

d) Suportar fonte de alimentação redundante; 
 

7.1.3. DIMENSÕES 
a) Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) 

polegadas, incluindo todos os acessórios necessários. 

 
7.1.4. VISUALIZAÇÃO 

a) Possuir LEDs para a indicação do status das portas e 
atividade, além de duplex e PoE. 

 
7.1.5. GERENCIAMENTO 

a) Implementar os padrões abertos de gerência de rede 
SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. 

b) Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança 

para SNMP versão 3: 
a. Sem autenticação e sem privacidade 
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(noAuthNoPriv); 
b. Com autenticação e sem privacidade 

(authNoPriv); 
c. Com autenticação e com privacidade (authPriv). 

c) Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213. 
d) Implementar a MIB privativa que forneça informações 

relativas ao funcionamento do equipamento. 
e) Possuir descrição completa da MIB implementada no 

equipamento, inclusive a extensão privativa. 

f) Implementar MIB que forneça informações sobre 
utilização e reserva de energia para PoE. 

g) Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento 
através do protocolo SNMP. 

h) Possuir armazenamento interno das mensagens de log 
geradas pelo equipamento de no mínimo 2048 bytes.  

i) Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de 
capacidade e desempenho da CPU, memória e portas. 

j) Permitir o controle da geração de traps por porta, 
possibilitando restringir a geração de traps a portas 
específicas. 

k) Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, 
Statistcs, Alarms e Events) conforme RFC 1757 

l) Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1AB) e LLDP-

MED, com auto negociação de energia para PoE.  
m) Implementar empilhamento físico com cabos de 

empilhamento dedicados, não podendo ser utilizados 

portas 10Gbps com SFPs para empilhamento, permitindo 
empilhamento de até 4 unidades, com velocidade de 
empilhamento de 40Gbps full-duplex. 

n) A pilha deverá ser gerenciada através de um único 
endereço IP, permitir agregação lógica de links utilizando 
qualquer porta da pilha e permitir espelhamento de portas 
de qualquer porta para qualquer porta da pilha.  

7.1.6. FACILIDADES 
a) Implementar Telnet para acesso à interface de linha de 

comando. 
b) Permitir a atualização remota do sistema operacional e 

arquivos de configuração utilizados no equipamento via 

interfaces ethernet e serial. 
c) Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user 

interface), CLI (command line interface ), SNMP, Telnet, 
SSH, FTP, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões 
simultâneas e independentes. 

d) Deve permitir a atualização de sistema operacional 
através do protocolo TFTP ou FTP.  

e) Deve permitir a transferência segura de arquivos para o 

equipamento através do protocolo SCP (Secure Copy) 
utilizando um cliente padrão ou SFTP (Secure FTP). 

f) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto; 
g) Permitir que a sua configuração seja feita através de 

terminal assíncrono. 
h) Permitir a gravação de log externo (syslog).  

i) Suportar roteamento; 

j) Permitir o armazenamento de sua configuração em 
memória não volátil, podendo, numa queda e posterior 
restabelecimento da alimentação, voltar à operação 
normalmente na mesma configuração anterior à queda de 
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alimentação. 
k) Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em 

primeiro nível, tais como debug, trace, log de eventos. 
l) Permitir o espelhamento do tráfego de portas que residem 

em um dado switch para uma porta que reside em switch 
diferente da pilha. 

m) Devem ser suportadas pelo menos duas sessões 
simultâneas de espelhamento. 

n) Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma 

porta, de um grupo de portas e de VLANs para outra 
porta localizada no mesmo switch e em outro switch do 
mesmo tipo conectado à mesma rede local. Deve ser 
possível definir o sentido do tráfego a ser espelhado: 

somente tráfego de entrada, somente tráfego de saída e 
ambos simultaneamente. 

o) Permitir a adição manual de endereços MAC multicast na 
tabela de comutação, sem restrição à quantidade de 
portas a serem associadas. 

p) Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais 
que contenham informações suficientes para possibilitar a 

instalação, configuração e operacionalização do 
equipamento. 

q) Implementar funcionalidade de separação do tráfego de 

voz e dados em uma mesma porta de acesso (Voice 
VLAN), sem a necessidade de utilização de 802.1q. 

r) Deve permitir a criação de subgrupos dentro de uma 

mesma VLAN com conceito de portas isoladas e portas 
compartilhadas (“promíscuas”), onde portas isoladas não 
se comunicam com outras portas isoladas, mas apenas 
com as portas compartilhadas (“promíscuas”) de uma 
dada VLAN. 

s) Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão 
permitidas em cada um dos troncos configurados.  

t) Deve permitir a criação, remoção, gerenciamento e 
distribuição de VLANs de forma dinâmica através de 
portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 

7.1.7. PROTOCOLOS 
a) Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time 

Protocol, versão 3). Deve ser suportada autenticação 
e criptografia entre os peers NTP, conforme 

definições da RFC 1305. 
b) Implementar DHCP Relay e DHCP Server em 
múltiplas VLANS ou Global de Switch. 

7.1.8. DESEMPENHO 
a) Possuir capacidade para pelo menos 8.000 endereços 

MAC na tabela de comutação. 

b) Implementar , no mínimo, 255 vlans 
simultaneamente. 

c) Deve possuir switch-capacity de no mínimo 176Gbps 
e taxa de encaminhamento de no mínimo 101 Mpps. 

d) Suportar Jumbo frames de no mínimo 9216 Bytes. 
7.1.9. SEGURANÇA 

a) Implementar mecanismo de autenticação para acesso 

local ou remoto ao equipamento baseada em um 
Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS 
e RADIUS. 

b) Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access 
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Control List). 
c) Proteger a interface de comando do equipamento 

através de senha. 
d) Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à 

interface de linha de comando. 
e) Permitir a criação de listas de acesso baseadas em 

endereço IP para limitar o acesso ao switch via 
Telnet, SSH e SNMP. Deve ser possível definir os 
endereços IP de origem das sessões Telnet e SSH. 

f) Possibilitar o estabelecimento do número máximo de 
MACs que podem estar associados a uma dada porta 
do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e 
enviar um trap SNMP caso o número de endereços 

MAC configurados para a porta seja excedido. 
g) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) 

baseadas em endereço IP de origem e destino, portas 
TCP e UDP de origem e destino. 

h) Permitir a associação de um endereço MAC específico 
a uma dada porta do switch, de modo que somente a 
estação que tenha tal endereço possa usar a referida 

porta para conexão. 
i) Implementar mecanismos de AAA (Authentication, 

Authorization e Accounting) com garantia de entrega. 

j)  Possuir controle de broadcast, multicast e unicast 
por porta.  

k) Implementar a criptografia de todos os pacotes 

enviados ao servidor de controle de acesso e não só 
os pacotes referentes à senha. 

l) Permitir controlar quais comandos os usuários ou 
grupos de usuários podem emitir em determinados 
elementos de rede. 

m) Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root 
Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree” para defesa contra 

ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2. 
n) Possuir suporte à suspensão de recebimento de 
BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a porta do 
switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” 
(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). 

o) Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se 
crie uma tabela de associação entre endereços IP 

atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu 
o endereço e porta física do switch em que se localiza tal 
MAC.  
p) Possuir análise do protocolo ARP (Address Resolution 
Protocol) e possuir proteção nativa contra ataques do tipo 
“ARP Poisoning”. 

7.1.10.PADRÕES 
a) Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree 

Protocol) por VLAN. 
b) Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame 

Tagging). 
c) Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) 

para cada porta. 

d) Implementar padrão IEEE 802.3ad. 
e) Implementar padrão IEEE 802.3af. 
f) Implementar padrão IEEE 802.3at. 
g) Implementar o protocolo de negociação Link 
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Aggregation Control Protocol (LACP). 
h) Os processos de Autenticação, Autorização e 

Accounting associados a controle de acesso 
administrativo ao equipamento devem ser 
completamente independentes dos processos AAA no 
contexto 802.1x. 

i) Implementar controle de acesso por porta, usando o 
padrão IEEE 802.1x (Port Based Network Access 
Control). Devem ser atendidos, no mínimo, os 

seguintes requisitos: 
a. Implementar funcionalidade que designe VLAN 

específica para o usuário, nos seguintes casos: 
i. A estação não tem cliente 802.1x 

(suplicante); 
ii. As credenciais do usuário não estão 

corretas (falha de autenticação). 
b. Implementar associação automática de VLAN da 

porta do switch através da qual o usuário 
requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan). 

c. Implementar “accounting” das conexões IEEE 

802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser capaz de 
enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes 
informações sobre a conexão: 

i. Nome do usuário; 
ii. Switch em que o computador do usuário 

está conectado; 

iii. Porta do switch utilizada par acesso; 
iv. Endereço MAC da máquina utilizada pelo 

usuário; 
v. Horários de início e término da conexão; 

d. Deve ser possível definir, por porta, o intervalo de 
tempo para obrigar o cliente a se reautenticar 
(reautenticação periódica). 

e. Deve ser possível forçar manualmente a 
reautenticação de um usuário conectado a uma 
porta do switch habilitada para 802.1x. 

f. Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC 
em substituição à identificação de usuário, para 

equipamentos que não disponham de suplicantes. 
g. Deve suportar a autenticação 802.1x através dos 

protocolos EAP-MD5, PEAP e EAP-TLS. 
h. Implementar suporte ao serviço DHCP Server em 

múltiplas VLANS simultaneamente ou global, para 
que possa atribuir endereços IP aos clientes 
802.1x autenticados e autorizados. 

i. Deve ser suportada a autenticação de múltiplos 

usuários em uma mesma porta. 
j. Deve ter tratamento de autenticação 802.1x 

diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data LAN”, na 
mesma porta para que um erro de autenticação 
em uma Vlan não interfira na outra. 

j) Deve ser suportada a atribuição de autenticação 

através do navegador (Web Authentication) caso a 

máquina que esteja utilizando para acesso à Rede 
não tenha cliente 802.1x operacional, o portal de 
autenticação deve utilizar protocolo seguro tal como 
HTTPS. 
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k) Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning 
Tree Protocol). 

l) Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance 
Spanning-Tree), com suporte a, no mínimo, 16 
instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree. 

 

7.1.11.MULTICAST 
a) Implementar em todas as interfaces do switch o 

protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), não 

permitindo que o tráfego multicast seja tratado como 
broadcast no switch.  

b) Implementar em todas as interfaces do switch o 
protocolo MLD Snooping (v1 e v2), não permitindo 

que o tráfego multicast IPv6 seja tratado como 
broadcast no switch.  

 
7.1.12.QUALIDADE DE SERVIÇO (QoS) 

a) Possuir a facilidade de priorização de tráfego através 
do protocolo IEEE 802.1p. 

b) Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita 

(prioridade absoluta em relação às demais classes 
dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para 
tratamento do tráfego “real-time” (voz e vídeo). 

c) Classificação e Reclassificação baseadas em endereço 
IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e 
destino, endereços MAC de origem e destino. 

d) Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em 
CoS ("Class of Service" - nivel 2) e DSCP 
("Differentiated Services Code Poin\"- nivel 3), 
conforme definições do IETF (Internet Engineering 
Task Force). 

e) Suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” 
e “Traffic Policing”. 

f) Deve ser possível a especificação de banda por classe 
de serviço. 

g) Para os pacotes que excederem a especificação, deve 
ser possível configurar ações tais como : transmissão 
do pacote sem modificação, transmissão com 

remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 
h) Suportar mapeamento de prioridades nível 2, 

definidas pelo padrão IEEE 802.1p, em prioridades 
nível 3 (IETF DSCP – Differentiated Services Code 
Point definido pela Internet Engineering Task Force) e 
vice-versa. 

i) Suportar diferenciação de QoS por VLAN. 
j) Implementar pelo menos quatro filas de prioridade 

por porta de saída (egress port). 
 
7.1.13.Internet Protocol versão 6 (IPv6) 

a) Implementar IPv6. 
b) Permitir a configuração de endereços IPv6 para 

gerenciamento. 

c) Permitir consultas de DNS com resolução de nomes 

em endereços IPv6. 
d) Implementar ICMPv6 com as seguintes 

funcionalidades: 
a. ICMP request 
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b. ICMP Reply 
c. ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP) 
d. ICMP MTU Discovery 

e) Implementar protocolos de gerenciamento Ping, 
Traceroute, Telnet, SSH, TFTP, FTP, SNMP, SYSLOG, 
HTTP, HTTPS e DNS sobre IPv6. 

Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para 

permitir migração de IPv4 para IPv6. 

03 05 
8. Switch de acesso TIPO 02 com 24 portas 

10/100/1000 UTP, 2 portas 10GBASE-SR (fibra ótica 
multímodo), PoE. 

 
8.1.1. PORTAS 

a) Possuir, no mínimo, 2 portas 10GBASE-SR, full-duplex, 

para fibras óticas multimodo. 
b) Possuir, no mínimo, 24 portas Ethernet 10/100/1000 com 

autosensing de velocidade e com conectores RJ-45. 
c) As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas 

técnicas IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 
802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control). 

d) Implementar Power Over Ethernet (PoE) de acordo com 

os padrões IEEE 802.3af e 802.3at em todas as portas 

ethernet 10/100/1000, suportando no mínimo 370 Watts 
por switch; 

e) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar 
configuração Half-Duplex e Full-Duplex, com a opção de 
negociação automática. 

f) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar 
auto configuração de crossover (Auto MDIX) 

g) Possuir capacidade de associação das portas 
10/100/1000, no mínimo em grupo de oito portas, 
formando uma única interface lógica com as mesmas 
facilidades das interfaces originais, compatível com a 
norma IEEE 802.3ad. 

h) Possibilitar a configuração dinâmica de portas por 
software, permitindo a definição de portas ativas/inativas. 

i) Implementar VLANs por porta. 
j) Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 

802.1q. 
k) Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão 

permitidas através de trunk 802.1q. Deve ser permitida a 

configuração dessa seleção de forma dinâmica.   
l) Possuir porta de console para ligação, direta e através de 

modem, de terminal RS-232 para acesso à interface de 
linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console 
com interface USB. 

m) Possuir porta USB para importação/exportação de 

arquivos de configuração e imagens do S.O ou serial; 
n) Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a 

porta de console do equipamento. 
 

8.1.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
a) Possuir fonte de alimentação AC bivolt, com seleção 

automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e 

freqüência (de 50/60 Hz).  
b) A fonte de alimentação deverá possuir no minimo 370 
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Watts para alimentação PoE, além da energia necessária 
para funcionamento do switch. 

c) Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no 
mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de 
comprimento. 

 

8.1.3. DIMENSÕES 
a) Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) 

polegadas, incluindo todos os acessórios necessários. 

 
8.1.4. VISUALIZAÇÃO 

a) Possuir LEDs para a indicação do status das portas e 
atividade. 

 

8.1.5. GERENCIAMENTO 
a) Implementar os padrões abertos de gerência de rede 

SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. 
b) Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança 

para SNMP versão 3: 
a. Sem autenticação e sem privacidade 

(noAuthNoPriv); 

Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv); 
b. Com autenticação e com privacidade (authPriv). 

c) Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213. 
d) Implementar a MIB privativa que forneça informações 

relativas ao funcionamento do equipamento. 
e) Possuir descrição completa da MIB implementada no 

equipamento, inclusive a extensão privativa. 
f) Implementar MIB que forneça informações sobre 

utilização e reserva de energia para PoE. 
g) Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento 

através do protocolo SNMP. 
h) Possuir armazenamento interno das mensagens de log 

geradas pelo equipamento de no mínimo 2048 bytes.  

i) Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de 
capacidade e desempenho da CPU, memória e portas. 

j) Permitir o controle da geração de traps por porta, 

possibilitando restringir a geração de traps a portas 
específicas. 

k) Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, 
Statistcs, Alarms e Events) conforme RFC 1757 

l) Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1AB) e LLDP-
MED, com auto negociação de energia para PoE.  

m) Implementar empilhamento físico com cabos de 
empilhamento dedicados, podendo ser utilizados portas 
10Gbps com SFPs para empilhamento, permitindo 
empilhamento de até 4 unidades, com velocidade de 

empilhamento de 40Gbps full-duplex. 
n) A pilha deverá ser gerenciada através de um único 

endereço IP, permitir agregação lógica de links utilizando 
qualquer porta da pilha e permitir espelhamento de portas 

de qualquer porta para qualquer porta da pilha.  
8.1.6. FACILIDADES 

a) Implementar Telnet para acesso à interface de linha de 

comando. 
b) Permitir a atualização remota do sistema operacional e 
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arquivos de configuração utilizados no equipamento via 
interfaces ethernet e serial. 

c) Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user 
interface), CLI (command line interface ), SNMP, Telnet, 
SSH, FTP, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões 
simultâneas e independentes. 

d) Deve permitir a atualização de sistema operacional 
através do protocolo TFTP ou FTP.  

e) Deve permitir a transferência segura de arquivos para o 

equipamento através do protocolo SCP (Secure Copy) 
utilizando um cliente padrão ou SFTP (Secure FTP). 

f) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto; 
g) Permitir que a sua configuração seja feita através de 

terminal assíncrono. 
h) Permitir a gravação de log externo (syslog).  
i) Suportar roteamento; 
j) Permitir o armazenamento de sua configuração em 

memória não volátil, podendo, numa queda e posterior 
restabelecimento da alimentação, voltar à operação 
normalmente na mesma configuração anterior à queda de 

alimentação. 
k) Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em 

primeiro nível, tais como debug, trace, log de eventos. 

l) Permitir o espelhamento do tráfego de portas que residem 
em um dado switch para uma porta que reside em switch 
diferente da pilha. 

m) Devem ser suportadas pelo menos duas sessões 
simultâneas de espelhamento. 

n) Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma 
porta, de um grupo de portas e de VLANs para outra 
porta localizada no mesmo switch e em outro switch do 
mesmo tipo conectado à mesma rede local ou pilha de 
Switch. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a 

ser espelhado: somente tráfego de entrada, somente 
tráfego de saída e ambos simultaneamente. 

o) Permitir a adição manual de endereços MAC multicast na 
tabela de comutação, sem restrição à quantidade de 
portas a serem associadas. 

p) Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais 
que contenham informações suficientes para possibilitar a 

instalação, configuração e operacionalização do 
equipamento. 

q) Implementar funcionalidade de separação do tráfego de 
voz e dados em uma mesma porta de acesso (Voice 
VLAN), sem a necessidade de utilização de 802.1q. 

r) Deve permitir a criação de subgrupos dentro de uma 

mesma VLAN com conceito de portas isoladas e portas 
compartilhadas (“promíscuas”), onde portas isoladas não 
se comunicam com outras portas isoladas, mas apenas 
com as portas compartilhadas (“promíscuas”) de uma 
dada VLAN. 

s) Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão 

permitidas em cada um dos troncos configurados.  

t) Deve permitir a criação, remoção, gerenciamento e 
distribuição de VLANs de forma dinâmica através de 
portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 
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8.1.7. PROTOCOLOS 

a) Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time 
Protocol, versão 3). Deve ser suportada autenticação e 
criptografia entre os peers NTP, conforme definições da 
RFC 1305. 
b) Implementar DHCP Relay e DHCP Server 

 

8.1.8. DESEMPENHO 
a) Possuir capacidade para pelo menos 8.000 endereços 

MAC na tabela de comutação. 
b) Implementar , no mínimo, 255 vlans 

simultaneamente. 
c) Deve possuir switch-capacity de no mínimo 144Gbps 

e taxa de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps. 
d) Suportar Jumbo frames de no mínimo 9216 Bytes. 

 
8.1.9. SEGURANÇA 

a) Implementar mecanismo de autenticação para acesso 
local ou remoto ao equipamento baseada em um Servidor 
de Autenticação/Autorização do tipo TACACS e RADIUS. 

b) Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access 
Control List). 

c) Proteger a interface de comando do equipamento 
através de senha. 

d) Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à 
interface de linha de comando. 

e) Permitir a criação de listas de acesso baseadas em 
endereço IP para limitar o acesso ao switch via 
Telnet, SSH e SNMP. Deve ser possível definir os 
endereços IP de origem das sessões Telnet e SSH. 

f) Possibilitar o estabelecimento do número máximo de 
MACs que podem estar associados a uma dada porta 
do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e 

enviar um trap SNMP caso o número de endereços 
MAC configurados para a porta seja excedido. 

g) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) 

baseadas em endereço IP de origem e destino, portas 
TCP e UDP de origem e destino. 

h) Permitir a associação de um endereço MAC específico 
a uma dada porta do switch, de modo que somente a 

estação que tenha tal endereço possa usar a referida 
porta para conexão. 

i) Implementar mecanismos de AAA (Authentication, 
Authorization e Accounting) com garantia de entrega. 

j)  Possuir controle de broadcast, multicast e unicast 
por porta.  

k) Implementar a criptografia de todos os pacotes 
enviados ao servidor de controle de acesso e não só 
os pacotes referentes à senha. 

l) Permitir controlar quais comandos os usuários ou 

grupos de usuários podem emitir em determinados 
elementos de rede. 

m) Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root 

Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree” para defesa contra 
ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2. 
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n) Possuir suporte à suspensão de recebimento de 
BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a porta do 
switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” 
(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). 
o) Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se 
crie uma tabela de associação entre endereços IP 

atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu 
o endereço e porta física do switch em que se localiza tal 
MAC.  

p) Possuir análise do protocolo ARP (Address Resolution 
Protocol) e possuir proteção nativa contra ataques do tipo 
“ARP Poisoning”. 

 

8.1.10.PADRÕES 
a) Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree 

Protocol) por VLAN. 
b) Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame 

Tagging). 
c) Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) 

para cada porta. 

d) Implementar padrão IEEE 802.3ad. 
e) Implementar padrão IEEE 802.3af. 
f) Implementar padrão IEEE 802.3at. 

g) Implementar o protocolo de negociação Link 
Aggregation  Control Protocol (LACP). 

h) Os processos de Autenticação, Autorização e 

Accounting associados a controle de acesso 
administrativo ao equipamento devem ser 
completamente independentes dos processos AAA no 
contexto 802.1x. 

i) Implementar controle de acesso por porta, usando o 
padrão IEEE 802.1x (Port Based Network Access 
Control). Devem ser atendidos, no mínimo, os 

seguintes requisitos: 
a. Implementar funcionalidade que designe VLAN 

específica para o usuário, nos seguintes casos: 
i. A estação não tem cliente 802.1x 

(suplicante); 

ii. As credenciais do usuário não estão 
corretas (falha de autenticação). 

b. Implementar associação automática de VLAN da 
porta do switch através da qual o usuário 
requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan). 

c. Implementar “accounting” das conexões IEEE 
802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser capaz de 
enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes 

informações sobre a conexão: 
i. Nome do usuário; 
ii. Switch em que o computador do usuário 

está conectado; 
iii. Porta do switch utilizada par acesso; 
iv. Endereço MAC da máquina utilizada pelo 

usuário; 

v. Horários de início e término da conexão; 
d. Deve ser possível definir, por porta, o intervalo de 

tempo para obrigar o cliente a se reautenticar 
(reautenticação periódica). 
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e. Deve ser possível forçar manualmente a 
reautenticação de um usuário conectado a uma 
porta do switch habilitada para 802.1x. 

f. Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC 
em substituição à identificação de usuário, para 
equipamentos que não disponham de suplicantes. 

g. Deve suportar a autenticação 802.1x através dos 
protocolos EAP-MD5, PEAP e EAP-TLS. 

h. Implementar suporte ao serviço DHCP Server em 

múltiplas VLANS simultaneamente ou global, para 
que possa atribuir endereços IP aos clientes 
802.1x autenticados e autorizados. 

i. Deve ser suportada a autenticação de múltiplos 

usuários em uma mesma porta. 
j. Deve ter tratamento de autenticação 802.1x 

diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data LAN”, na 
mesma porta para que um erro de autenticação 
em uma Vlan não interfira na outra. 

j) Deve ser suportada a atribuição de autenticação 
através do navegador (Web Authentication) caso a 

máquina que esteja utilizando para acesso à Rede 
não tenha cliente 802.1x operacional, o portal de 
autenticação deve utilizar protocolo seguro tal como 

HTTPS. 
k) Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning 

Tree Protocol). 

l) Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance 
Spanning-Tree), com suporte a, no mínimo, 16 
instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree. 

 
8.1.11.MULTICAST 

a) Implementar em todas as interfaces do switch o 
protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), não permitindo 

que o tráfego multicast seja tratado como broadcast no 
switch.  
b) Implementar em todas as interfaces do switch o 

protocolo MLD Snooping (v1 e v2), não permitindo 
que o tráfego multicast IPv6 seja tratado como 

broadcast no switch.  
 

8.1.12.QUALIDADE DE SERVIÇO (QoS) 
a) Possuir a facilidade de priorização de tráfego através 

do protocolo IEEE 802.1p. 
b) Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita 

(prioridade absoluta em relação às demais classes 
dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para 

tratamento do tráfego “real-time” (voz e vídeo). 
c) Classificação e Reclassificação baseadas em endereço 

IP de origem/destino, portas TCP e UDP de origem e 
destino, endereços MAC de origem e destino. 

d) Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em 
CoS ("Class of Service" - nivel 2) e DSCP 

("Differentiated Services Code Poin\"- nivel 3), 

conforme definições do IETF (Internet Engineering 
Task Force). 

e) Suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” 
e “Traffic Policing”. 
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f) Deve ser possível a especificação de banda por classe 
de serviço. 

g) Para os pacotes que excederem a especificação, deve 
ser possível configurar ações tais como : transmissão 
do pacote sem modificação, transmissão com 
remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 

h) Suportar mapeamento de prioridades nível 2, 
definidas pelo padrão IEEE 802.1p, em prioridades 
nível 3 (IETF DSCP – Differentiated Services Code 

Point definido pela Internet Engineering Task Force) e 
vice-versa. 

i) Suportar diferenciação de QoS por VLAN. 
j) Implementar pelo menos quatro filas de prioridade 

por porta de saída (egress port). 
 
8.1.13.Internet Protocol versão 6 (IPv6) 

a) Implementar IPv6. 
b) Permitir a configuração de endereços IPv6 para 

gerenciamento. 
c) Permitir consultas de DNS com resolução de nomes 

em endereços IPv6. 
d) Implementar ICMPv6 com as seguintes 

funcionalidades: 

a. ICMP request 
b. ICMP Reply 
c. ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP) 

d. ICMP MTU Discovery 
e) Implementar protocolos de gerenciamento Ping, 

Traceroute, Telnet, SSH, TFTP, FTP, SNMP, SYSLOG, 
HTTP, HTTPS e DNS sobre IPv6. 

f) Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e 
IPv6), para permitir migração de IPv4 para IPv6. 

 

04 01 
09- Sistema de Gerenciamento Centralizado do Switch Core e 

Switches de Acesso 

 

9.1-  Sistema de Gerenciamento da Rede, utilizando o protocolo 

gerenciamento SNMP v1, v2, e v3 autenticado, para os novos 

switches que serão adquiridos, devendo obrigatoriamente ser do 

mesmo fabricante dos switches CORE e de Acesso solicitados 

neste mesmo edital; 

9.2- A ferramenta de gerência deverá ser entregue em forma de 

appliance físico ou software a ser instalado em servidor. Caso 

seja através de software, a contratada será responsável pelo 

fornecimento de um servidor que atenda aos requisitos mínimos 

estabelecidos pelo respectivo fabricante; 

9.3- A ferramenta deverá permitir a administração centralizada da rede 

via interface gráfica Web GUI; 

9.4- O sistema de gerenciamento deverá suportar a gerência de até 

2500 dispositivos. Inicialmente, deverá ser fornecido com licença 

que suporte no mínimo 50 dispositivos; 

9.5- A configuração de diferentes perfis de usuários deve ser uma das 

características do Sistema, tornando possível a criação de 

usuários com perfil de administração do software e outros de 
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apenas operação/visualização. 

9.6- O software deve prover detecção de falhas em tempo real, além 

de oferecer relatórios e regras de tratamento de alarmes pré-

configuradas suportando equipamentos existentes na infra-

estrutura atual. 

9.7- Permitir monitorar o estado das portas, realizando a intervenção 

de ativação e suspensão da porta na rede; 

9.8- Possibilitar o acompanhamento online da utilização do trafego de 

cada porta, apresentando informações sobre o trafego por porta; 

erros CRC, broadcast e colisão. 

9.9- Deverão ser utilizados códigos de cores para sinalizar as 

situações de cada elemento da rede; 

9.10- Deverá realizar a análise das mensagens de syslog dos 

dispositivos de rede. 

9.11- O Sistema deve poder processar mensagens syslog e/ou 

traps snmp para gerenciar as falhas dos equipamentos. 

9.12- O sistema deve oferecer ferramentas em um ponto 

centralizado para “troubleshooting” dos switches do ambiente. 

9.13- Deverá ser possível criar, apagar e editar VLANS nos 

dispositivos de rede através de interface gráfica amigável. 

9.14- Listar os usuários da rede por Mac address, porta e 

VLAN associado 

9.15- O Sistema deve tornar possível a configuração dos 

elementos em separado e também em grupos. Deve ser possível, 

por exemplo, a inclusão de uma configuração específica em 

vários equipamentos ao mesmo tempo através de ferramenta 

gráfica, facilitando desta forma a alteração de configurações 

comuns à um grande grupo de dispositivos. 

9.16- Permitir a configuração de grupos de equipamentos, 

inclusive podendo separá-los por localidades; 

9.17- Suportar ou permitir o acréscimo de licença para prover 

análise de fluxo de dados; 

9.18- O gerenciamento de inventário da rede também deve ser 

uma das ferramentas disponíveis. O software deve permitir o 

armazenamento de várias cópias das configurações dos 

dispositivos, oferecendo inclusive opções para comparar 

configurações de diferentes datas para descobrir alterações 

realizadas. 

9.19- Deverão existir funcionalidades de agendamento de 

downloads das configurações dos equipamentos da rede, 

evitando desta forma que este procedimento seja realizado em 

horários nos quais a rede normalmente é mais utilizada.  

9.20- Todo gerenciamento do software dos equipamentos deve 

ser provido pelo Sistema de Gerenciamento. O software deve ser 

capaz de realizar o upgrade de software dos switches, facilitando 

desta forma o processo. 

9.21- O software deve ser capaz de analisar uma imagem de 

software em relação a um equipamento, e fazer recomendações 

de compatibilidade entre eles. 

9.22- Oferecer interfaces para integração com outras 

ferramentas de gerência. 

9.23- Os relatórios fornecidos pelo Sistema devem ser 
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disponíveis através de interface gráfica e devem ser exportados 

para arquivos .csv ou .pdf. 

 

1. SERVIÇOS E INSTALAÇÃO 

2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 

2.1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta as especificações técnicas mínimas e diretrizes gerais que 

deverão ser atendidas pela proponente para o levantamento de materiais e serviços 

necessários para a execução dos projetos fornecidos pela Contratante: instalação, 

desinstalação e ativação de INFRAESTRUTURA para rede de dados e telefonia, com 

fornecimento de equipamentos, materiais e documentação, conforme as quantidades e 

especificações técnicas mínimas constantes no documento ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS, nas dependências da Secretaria de Administração Penitenciária. 

Entenda-se por projeto o pré-levantamento, que neste caso é constituído pela indicação do 

local, informação da quantidade de pontos de rede de dados, voz e o fornecimento de 

documentos como plantas e croquis, quando houver. 

QUANTIDADES ESTIMADAS 

Com base no pré-levantamento realizado, apresenta-se abaixo as atividades e quantidades 

estimadas para compor o projeto. 

 1.200 (mil e duzentos pontos UTP) pontos distribuídos entre dados e telefonia cat. 6 

com respectivo fornecimento de materiais, componentes e ativos de rede; 

 Backbone Óptico OM4 com respectivo fornecimento de materiais, componentes e 

ativos de rede; 

 Espelhamento em Cat.6A na Sala de Equipamentos (ER – Equipment Room); 

 Espelhamento telefônico com cabo CI com respectivo fornecimento de materiais e 

componentes, na central telefônica localizada na Sala de Equipamentos (ER – 

Equipment Room) 

 Instalação de infraestrutura para acomodação do novo cabeamento. Deve ser 

prevista a instalação de nova infraestrutura para atender a demanda de pontos 

contemplada neste projeto. 

Abrangência Geográfica 

As instalações serão realizadas na Unidade Santana/Carandiru da Secretaria de 

Administração Penitenciária situada a Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-

000 –Santana – SP. 

Deverão ser seguidas as recomendações da ISO_IEC11801; NBR-14564; TIA/EIA 568-C e 

ABNT NBR-5410. 
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3. INFRAESTRUTURA 

 A INFRAESTRUTURA para passagem dos cabos de rede lógica e telefonia deverá ser 

executada através de eletrodutos rígidos, eletrocalhas galvanizadas, dimensionados 

para atender a disposição das Work Áreas na situação atual de layout. 

 A instalação dos eletrodutos obedecerá às dimensões mínimas estabelecidas na 

tabela de ocupação, devendo observar também que a dimensão mínima para 

instalação lógica é eletroduto de 1” (uma polegada), observando sempre o 

alinhamento e o nivelamento requeridos. 

 Nos locais em que a instalação de eletrodutos aparentes for proibida pela Secretaria 

de Administração Penitenciária, a instalação deverá ser realizada pelo forro ou 

embutida.  

 É terminantemente proibida a instalação de eletrodutos nos pisos, em que os 

mesmos possam representar obstáculos para a passagem, ou risco de acidentes. 

 Sempre que houver a necessidade, deverão ser instalados eletrodutos 

subterraneamente para atender a instalação, sempre respeitando os requisitos 

mínimos conforme as normas 569-B e 568-C0. 

 Para a perfeita instalação de eletrodutos rígidos e flexíveis, deverão ser utilizados 

acessórios padronizados como curvas, buchas, arruelas, unidut’s, terminações, 

conectores, caixas de passagem e derivações. 

 Os conduletes de lógica deverão ser instalados a 30cm do piso, medidos do chão até 

o centro do condulete. 

O projeto considerou as condições gerais dos prédios, não entrando em detalhes de 

tubulações existentes e outras interferências a serem ultrapassadas, das quais os 

dutos deverão desviar horizontal ou verticalmente. Estes detalhes deverão ser 

considerados pelos proponentes, sempre utilizando os acessórios adequados.   

Tabela de dimensões de eletrocalhas e eletrodutos: 
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Descrição Largura Altura
Área de Ocupação 

(mm)

Taxa Ocupação 

(mm)

Quantidade 

de Cabos 

UTP cat.6

50x50 50 50 2500 1000 35,39

100x50 100 50 5000 2000 70,77

150x50 150 50 7500 3000 106,16

100x100 100 100 10000 4000 141,54

150x100 150 100 15000 6000 212,31

150x150 150 150 22500 9000 318,47

200x50 200 50 10000 4000 141,54

200x100 200 100 20000 8000 283,09

200x150 200 150 30000 12000 424,63

200x200 200 200 40000 16000 566,17

250x100 250 100 25000 10000 353,86

250x150 250 150 37500 15000 530,79

250x200 250 200 50000 20000 707,71

250x250 250 250 62500 25000 884,64

300x100 300 100 30000 12000 424,63

300x150 300 150 45000 18000 636,94

300x300 300 300 90000 36000 1273,89

400x050 400 50 20000 8000 283,09

400x100 400 100 40000 16000 566,17

400x150 400 150 60000 24000 849,26

500x050 500 50 25000 10000 353,86

500x100 500 100 50000 20000 707,71

ELETROCALHAS

 

Ø Duto (IN.) Ø Duto (mm)
Área de Ocupação 

(mm)

Taxa de Ocupação 

(mm)

Quantidade de 

Cabos UTP Cat.6

1/2 12,7 126,61 50,65 1,79

3/4 19,05 284,88 113,95 4,03

1 25,4 506,45 202,58 7,17

1 1/4 31,75 791,33 316,53 11,20

1 1/2 38,1 1139,51 455,81 16,13

2 50,8 2025,80 810,32 28,67

2 1/2 63,5 3165,32 1266,13 44,80

3 76,2 4558,06 1823,22 64,52

3 1/2 88,9 6204,02 2481,61 87,81

4 101,6 8103,21 3241,28 114,70

ELETRODUTOS
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3.1. OBSERVAÇÕES 

3.1.1. Os eletrodutos do cabeamento lógico e elétrico deverão ser dimensionados 

para atender os cabos distribuídos conforme tabela de ocupação, com raios 

de curvatura adequados para atender à passagem de cabos de fibra óptica, 

quando for o caso.  

3.1.2. Além de seguir as normas da ABNT, a ISO_IEC11801 e das concessionárias 

locais, as instalações de telecomunicações devem atender ao contido neste 

documento. 

3.1.3. Todas as instalações de telecomunicações deverão ser executadas com 

esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e 

equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados 

às infraestruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 

conjunto mecânica e eletricamente satisfatório e de boa aparência.  

3.1.4. Em lugares úmidos ou sujeitos às intempéries deverão ser usados métodos 

de instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa 

finalidade, com vedação através de gaxetas ou similares para evitar a 

entrada de água, insetos e roedores. 

3.1.5. Todas as extremidades dos tubos das instalações subterrâneas deverão ser 

convenientemente obturadas, antes da concretagem a fim de evitar a 

penetração de detritos e umidade.  

3.1.6. A taxa máxima de ocupação para as calhas não deverá ultrapassar a 50% de 

sua área útil. Os cabos instalados em eletrocalhas deverão formar camadas, 

ficando os fios presos à infraestrutura, sem que os mesmos modifiquem suas 

características técnicas.  

3.1.7. Os condutos metálicos deverão ser instalados com luvas, unidut’s, buchas e 

porcas com adesivo trava-rosca. 

3.1.8. Os condutos deverão ser limpos e secos internamente, antes da passagem 

dos condutores lógicos. Os condutos não utilizados deverão ser providos de 

arames guias. 

3.1.9. As instalações embutidas em lajes, paredes e pisos deverão ser 

exclusivamente em eletrodutos rígidos, emendados por luvas ou outro 

processo que atenda a perfeita continuidade elétrica ou a resistência 

mecânica e vedação equivalente à da luva. 

3.1.10. A distância entre caixas ou conduletes deverá ser determinada de modo a 

permitir em qualquer tempo, fácil enfiação e desenfiação dos condutores. 

Nos trechos retilíneos o espaçamento deverá ter, no máximo, o comprimento 

de 15,0m e nos trechos dotados de curvas este espaçamento deverá ser 

reduzido para 3,0m entre curvas de 90°.  

3.1.11. A colocação de canalização embutida em peças infraestruturais de concreto 

armado deverá ser feita de modo que as peças não fiquem sujeitas a 

esforços, nem sofram deformação na concretagem, é terminantemente 
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proibida a intervenção em infraestrutura existente como vigas e colunas de 

sustentação. 

3.1.12. Os eletrodutos e eletrocalhas deverão ser fixados de modo a apresentarem 

boa aparência e firmeza suficiente para suporte do peso dos condutores e os 

esforços quando da enfiação.  

3.1.13. Nas instalações subterrâneas deverão ser usados dutos, canaletas e galerias. 

As caixas usadas deverão ser de alvenaria, revestidas com argamassa ou 

concreto, impermeabilizadas e com previsões para drenagem ou caixas de 

alumínio com tampa antiderrapante fixada por parafusos de aço inox e junta 

de vedação. Deverão ser usadas caixas em todos os pontos de mudança de 

direção das canalizações, e instaladas em trechos não maiores do que 

25,0m. As dimensões internas das caixas deverão ser determinadas em 

função do raio mínimo de curvas do cabo usado de modo a permitir o 

trabalho de enfiação.  

3.1.14. Os condutores deverão ser instalados de forma a evitar esforços mecânicos 

incompatíveis com a sua resistência, isolamento ou revestimento. Nas 

deflexões os condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do 

que os mínimos admitidos para seu tipo pelo fabricante. 

3.1.15. A INFRAESTRUTURA vertical para passagem dos cabos de rede lógica deverá 

ser executada através de eletrodutos galvanizados. 

3.2.  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS MATERIAIS 

3.2.1. Eletrocalha perfurada galvanizada eletroliticamente #18 nas medidas 

200x100x3000mm, 100x100x3000mm (incluindo curvas, luvas, buchas e 

arruelas e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a 

ser suportado e a posição de fixação), e; 

3.2.2. Eletrocalha Lisa galvanizada eletroliticamente #18 100X100x3000mm, 

150x100x3000mm, 100x50x3000mm, (incluindo curvas, luvas, buchas e 

arruelas e suportes de fixação de todos os tipos compatíveis com o peso a 

ser suportado e a posição de fixação) com tampa, para acomodar o 

cabeamento nas descidas; 

3.2.3. Parafusos, arruelas, porcas, fixadores singelos com cunha cônica de aperto 

para eletroduto, chumbadores e similares deverão ser compatíveis com as 

normas vigentes, com acabamento superficial anticorrosivo, com 

revestimento de zinco eletro-depositado ou zinco por imersão a quente. 

3.2.4. Os conduletes de 1”(uma polegada) com parede de 0,11cm para instalação 

de dois conectores RJ-45 fêmea, categoria 6 deverão ter corpo e tampa em 

alumínio silício, modelo com duas saídas na tampa do condulete. A furação 

da tampa e o suporte para conectores deverá ser compatível com o 

fabricante do conector, para que não ocorra desencontro de furação. Os 

parafusos para fixação da tampa no condulete deverão ser em aço 1020 

zincado ou em aço inox. 
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3.2.5. Os conduletes de 1” (uma polegada) e 2”(duas polegadas) utilizados como 

caixa de passagem deverão ter corpo e tampa em alumínio silício. Deverá ser 

provido de tampa cega. Os parafusos para fixação da tampa no condulete 

serão em aço 1020 zincado ou em aço inox. 

3.2.6. Unidut’s, buchas de redução, adaptadores e outros acessórios, utilizados nos 

conduletes, deverão ser em alumínio silício. 

3.2.7. As caixas de passagens subterrâneas de alvenaria serão dotadas de tampa e 

moldura em Ferro Fundido, sendo a tampa articulada, com vedação para 

garantir a estanqueidade e dotadas de parafusos de fixação da tampa na 

caixa em aço inox. 

3.2.8. Os eletrodutos subterrâneos deverão ter diâmetro nominal de 4”, fabricados 

em PEAD (polietileno de alta densidade) por processo de extrusão, com 

superfície interna com estrias longitudinais e externa lisa, resistência elevada 

à produtos químicos e intempéries, apropriado para lançamento de cabo por 

sopro de ar. 

 

4. CABEAMENTO  

O sistema de cabeamento estruturado deverá obedecer as normas vigentes aplicáveis ao 

cenário apresentado, assim como, seguir as melhores praticas de instalação, conforme 

orientações do fabricante ofertado. 

Entende-se por cabeamento principal o subsistema do cabeamento que interliga os centros 

de fiação. 

O cabeamento secundário refere-se ao subsistema do cabeamento que interliga o centro de 

fiação à área de trabalho. 

Os centros de fiação (rack) têm como função principal a terminação do cabeamento 

horizontal e a acomodação de forma organizada e segura dos equipamentos como switches, 

em ambiente controlado. 

 O cabeamento lógico principal deverá ser realizado em cabos Ópticos OM4 em 

eletrodutos exclusivos, não podendo ser compartilhados com cabos de energia 

elétrica. 

 O cabeamento lógico secundário deverá ser realizado em cabos 23AWG x 04 pares 

trançados não blindados categoria 6 lançados em eletrodutos exclusivos, não 

podendo ser compartilhados com cabos de energia elétrica. 

 Os cabos deverão ser organizados nos eletrodutos e canaletas para que não sofram 

trançamento, tração, dobras e/ou esmagamentos.  

 Observar as recomendações existentes na norma ISO_IEC11801 para que as 

características dos cabos não sejam alteradas. 
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 No centro de fiação deve ser considerada sobra de cabo suficiente para a 

identificação, crimpagem e necessidade de movimentação do rack de piso, em pelo 

menos 50cm para qualquer direção. 

 Na área de trabalho deve ser considerada sobra de cabo suficiente para a 

identificação, crimpagem e necessidade de movimentação do ponto, em pelo menos 

50cm para qualquer direção. 

 Deverão ser lançados a partir dos centros de fiação 02 (dois) cabos cat 6 para cada 

ponto de cabeamento estruturado na área de trabalho.  

 Deverá ser lançado a partir dos centros de fiação 02 (dois) cabos cat 6 para cada 

ponto de impressora laser.  

 

4.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

A identificação deverá ser executada através de etiquetas indeléveis. Na extremidade 

localizada na área de trabalho a identificação deverá ser montada próximo às 

tomadas modulares RJ-45 fêmea, e na outra extremidade (rack) a identificação 

deverá ser montada próximo ao patch panel.  

Toda a instalação deverá estar devidamente identificada, conforme NORMA EIA/TIA 

606 - Administration Standard for the Telecommunications structure of Commercial 

Buildings. 

 

4.1.1.1. Os racks deverão ser dotados de patch panels que receberão os 

segmentos referentes aos pontos das áreas de trabalho (usuários), 

respeitando os padrões de identificação exemplificados abaixo. 

4.1.1.2. Os cabos de ligação do rack até a área de trabalho deverão ser 

identificados de maneira que seja localizado qualquer ponto de 

forma rápida e simples, atendendo o padrão: id_rack, id_patch, 

id_ponto, onde: 

 id_rack é formado apenas por dois dígitos que identifica os racks no prédio; 

 id_patch, formado por dois dígitos que identificam o patch panel no rack; 

 id_ponto, formado por três dígitos que identificam cada ponto no patch 

panel; 

 

4.1.1.3. Os cabos de interligação de rack’s deverão ser identificados de 

maneira que seja localizado qualquer ponto de forma rápida e 

simples, atendendo o padrão: id_rack origem, id_rack destino, 

onde: 
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 id_rack origem, formado por 2 letras “Bb” (Backbone) e os dígitos que 

identificam o rack de origem; 

 id_rack destino, formado por dois dígitos que identificam o rack de destino; 

 

4.1.1.4. Os cabos da implantação inicial do sistema ou os instalados a 

posteriori devem seguir o mesmo padrão de identificação; 

4.1.1.5. Racks, patch panels, patch cords e tomadas para conector RJ45 

também deverão ser devidamente identificados; 

4.1.1.6. As tomadas RJ-45 fêmeas categoria 6 deverão ser identificadas como 

descrito anteriormente e de acordo com o desenho padrão dos 

pontos; 

4.1.1.7. Todos os segmentos de cabos UTP e patch cords dos racks, instalados 

durante a implantação inicial do sistema ou a posteriori, deverão 

seguir o mesmo padrão de identificação; 

 

4.1.2. MONTAGEM NOS RACKS 

4.1.2.1. Os patch panels deverão ser fixados de acordo com desenho de 

detalhe dos rack´s (Bay Face); 

4.1.2.2. Os switches e outros equipamentos ativos da rede deverão ser 

fixados de acordo com desenho padrão dos rack´s; 

4.1.2.3. Os cabos deverão ser encaminhados internamente no rack e fixados 

através de abraçadeira com velcro para facilitar manutenção e evitar 

danos aos cabos; 

4.2. BACKBONE 

O Rack que será instalado CPD será denominado de rack principal, e todos os demais rack´s 

do local serão interligados ao mesmo através de link Cat 6A ou link de Fibra Óptica, 

dependendo das exigências técnicas. 

4.2.1. CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA 

 Os cabos deverão ser organizados nos dutos para que não sofram trançamento, 

tração, dobras e esmagamentos. 

 Deverá ser observado o raio de curvatura mínimo do cabo a ser instalado para que o 

mesmo não perca suas características de transmissão. 

 No caso de utilização de infraestrutura existente, verificar se a mesma atende aos 

requisitos de instalação do cabo óptico; caso necessário instalar nova infraestrutura 

para o cabo óptico. 



 

  

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

48 

 Nos centros de fiação, faça a previsão de sobra de cabo suficiente para a 

identificação, conectorização e possível manobra. 

4.2.2. CABEAMENTO TRONCO DE RAMAIS 

 Os cabos deverão ser organizados nos dutos para que não sofram trançamento, 

tração, dobras e esmagamentos. 

 Observar as recomendações dos fabricantes dos cabos para que as características 

dos cabos não sejam alteradas durante a instalação e ao longo do tempo. 

 Nos centros de fiação, faça a previsão de sobra de cabo suficiente para a 

identificação, conectorização e possível manobra. 

Todos os cabos, instalados durante a implantação inicial do sistema ou a posteriori, 

devem seguir o mesmo padrão de identificação; os patch cords e VOICE PANELS 

também devem ser devidamente identificados; 

4.2.3.  CABEAMENTO UTP CAT.6A PARA ESPELHAMENTO DOS SERVIDORES  

Deverão ser instalados cabos F/UTP Cat.A para espelhamento dos servidores com o rack 

de Cabling dentro da ER ( Equipment Room). 

4.3. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE CABLING 

Os materiais do cabeamento lógico deverão ser compatíveis com as normas 

ISO_IEC11801; NBR-14564 e TIA/EIA 568-C.0, fornecidos de acordo com as diretivas 

RoHS; deverão ser utilizados cabos cat 6 para dados e voz, cat 6A  para espelhamento na 

ER e fibra OM4 para backbone óptico, devendo obrigatoriamente os produtos de 

conectividade ser de um mesmo fabricante.   

Não serão aceitos mix de soluções para componentes da solução de cabeamento UTP ou 

Fibra Óptica.  

4.3.1. CABO U/UTP CAT 6 

Aplicabilidade: 

Sistemas de Cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 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. 
Descrição: 

 Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme 
especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6.; 

 O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel 
número 45.472 de 20 de julho de 2004,  impressa na capa externa; 

 Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte; 
 Deve atender ao código de cores especificado abaixo: 

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

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



 

  

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

49 

 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de 

rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos. 
 Capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de emissão de fumaça 

(LSZH); 
 Possuir preferencialmente o Selo Verde de Qualidade Ambiental aplicado para cabos de 

telemática; 
 O cabo deverá ser fornecido em bobinas do tipo RIB (reel in a box). 

 Deverá 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 ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), 
RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200, 350 e 550Mhz. 

4.3.2. CABO F/UTP CAT 6A 

Aplicabilidade: 

Sistemas de cabeamento estruturado para transmissão de voz, dados e imagens, segundo os 

requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A, 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 que necessitem de alta performance e 

confiabilidade; Indicado para ambientes com elevado nível de ruído eletromagnético; 

Descrição: 

 Deve exceder as características elétricas da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A; 
 Deve suportar transmissões de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 metros; 
 Possuir certificação de desempenho elétrico do cabo por laboratório independente ETL 

segundo as especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A; 
 O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 

45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; 
 O produto deve cumprir com os requisitos quanto ao percentual máximo de elementos na 

composição do produto que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS; 
 Impedância característica de 100 (Ohms); 

 Deve ser composto por condutores de cobre sólido 23AWG;  
 Deve possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto desempenho frente 

a ruídos externos; 

 Capa externa retardante a chama livre de halogênios, com baixo nível de emissão de 
fumaça (LSZH) em acordo com a NBR 14705 ou IEC-60332-3. 

 Possuir preferencialmente o Selo Verde de Qualidade Ambiental aplicado para cabos de 
telemática; 

 Disponibilidade para fornecimento nas cores verde, cinza ou azul. 
 Os cabos e acessórios de conectividade a serem fornecidos devem ser de um mesmo 

fabricante para garantir a interoperabilidade dos produtos entre si e possibilidade de 
garantia estendida. 

 Fácil identificação dos pares; 
 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de 

rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos; 
 Gravação sequencial métrica (metros), decrescente, no revestimento externo, para permitir 

o reconhecimento imediato do comprimento restante do cabo na bobina; 

 O fabricante preferencialmente deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001; 
 Deve ser fornecido em carretéis/bobinas; 

 Suportar as características elétricas em transmissões de alta velocidade com valores típicos 
de atenuação (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), PSANEXT (dB) e 
PSAACRF (dB) para frequências de até 500MHz; 

4.3.3. CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6 
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Aplicabilidade: 

Sistemas de Cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 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 e em sistemas que requeiram grande margem de 
segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações 
futuras. 

Descrição: 
 Possuir Certificação UL ou ETL LISTED  

 Possuir Certificação ETL VERIFIED; 
 Possuir certificação de canal para  6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 
 Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que atenda 

a norma UL 94 V-0 (flamabilidade); 
 Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust 

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

 Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de 

níquel e 1,27 m de ouro; 

 Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, 
azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta); 

 O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2; 

 Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra 

oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG; 

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

 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e 
cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11; 

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

 Identificação da Categoria gravado na parte frontal do conector; 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6; 
 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não 

agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS. 

 

4.3.4. Conector RJ-45 F/UTP (blindado) Fêmea (Keystone Jack) - Categoria 

6A  

Aplicabilidade: 
Sistemas de Cabeamento Estruturado Blindado para tráfego de voz, dados e imagens, 
segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, para cabeamento 

horizontal ou secundário, uso interno, em pontos de acesso na área de trabalho para 
tomadas de serviços em sistemas que requeiram robustez, confiabilidade e proteção extra 
contra ingresso e egresso de EMI (Indução Eletromagnética) e RFI (Interferência por 
Radiofreqüência), tais como escritórios, com altas fontes de ruído e interferência, e piso 
de fábrica. 

Descrição: 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 
Categoria 6A; 

 Possuir Certificação UL ou ETL LISTED; 
 Possuir Certificação ETL VERIFIED; 
 Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de 

níquel e 1,27 m de ouro; 
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 O keystone deve ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI 

EIA/TIA 568-C.2; 
 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e 

cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11; 
 Identificação da categoria, gravado na parte frontal do conector; 
 Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 

110 IDC; 

 Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa; 
 

4.3.5. PATCH CORDS RJ-45/RJ-45 

Aplicabilidade: 
Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6. Previstos para cabeamento 
horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso à área de trabalho para 
interligação do hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e 

também nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição 
(Patch panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.). 
Descrição: 
 Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para 

manobra na Sala de Telecomunicações; 
 Possui Certificação UL ou ETL LISTED 
 Possuir Certificação ETL VERIFIED.  

 Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível 
conforme classe de flamabilidade e do cordão de manobra;  

 Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao 
meio ambiente conforme a norma RoHS. 

 Deve possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 
 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance; 

 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded 
Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, 
isolamento em poliolefina e capa externa em material não propagante a chama tipo LSZH, 
conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-
45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-
C.2 Categoria 6, ter corpo em material 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 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, 

para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com 

as veias do cabo; 
 Deve possuir classe de flamabilidade LSZH; 
 O Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma 

ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded cable); 
 Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à 

lingüeta de travamento de cor preta. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura 

excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de 
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; 

 Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 7 cores; 
 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 

Categoria 6. 

4.3.6. PATCH CORD F/UTP CAT 6A  

Aplicabilidade: 

Sistemas de cabeamento estruturado para transmissão de voz, dados e imagens, segundo os 
requisitos do draft da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2-10 CATEGORIA 6A, para 

cabeamento primário e secundário, uso interno, para conexão no ponto de acesso da área de 
trabalho do usuário até as tomadas de conexão de rede RJ-45 e também nas salas de 
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telecomunicação, para conexões entres patch panels. Indicado para ambientes com elevado 

nível de ruído eletromagnético; 

Descrição: 

 Patch Cord Categoria 6A com conectores RJ45; 
 O produto deve possuir certificação ANATEL, conforme resolução 242 de novembro de 

2000; 
 Exceder as características elétricas da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6A 

CAT.6A; 

 O produto deve possuir certificação ETL component verified; 
 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não 

agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS. 
 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, 26 AWG x 4 pares, composto 

por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa 
retardante a chama livre de halogênios, com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH) 
em acordo com a NBR 14705; 

 Os conectores RJ-45 macho devem ser compostos por corpo em material termoplástico de 
alto impacto cobertos por material metalizado para garantir alto desempenho frente a 
ruídos externos e interligação com o sistema de aterramento. Não propagante a chama, 
cumprindo a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor de contatos de bronze fosforoso 
com cama
conector deverá possuir garras duplas para garantia total de vinculação elétrica com o 
cabo de cobre;  

 Deverá ser fornecido na cor Azul, Cinza ou Vermelho. 

4.3.7. PATCH PANEL 24 PORTAS  

Aplicabilidade: 

Sistemas de cabeamento estruturado, uso interno, para cabeamento horizontal ou 
secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) onde permite a montagem de 
conectores FTP (blindado).  

Descrição: 

 Patch Panel 24 Portas Cat.6. 

 Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta 

etiquetas de identificação em acrílico para proteção; 

 Possuir certificação UL ou ETL Listed; 

 Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e 

protegido contra corrosão; 

 Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; 

 Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto; 

 Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando 

manutenção e instalação); 

 Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), conforme 

requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; 

 Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha); 
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 Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, 

não propagante a chama com possibilidade de fixação individual dos cabos, 

proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem; 

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

 O produto deve atender as normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 

11801, NBR 14565, ANSI/TIA/EIA-606-A. 

 O produto deve possuir as certificações UL Listed E173971 e ETL Verified 3184600CRT, 

ETL 4 conexões 3073041-003, ETL 6 conexões 3118430CRT-003, 416253 

 Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-

0); 

 24 ou 48 posições RJ-45; 

 Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para 

condutores de 22 a 26 AWG;  

 Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 

1,27 µm de ouro; 

 Possui borda de reforço para evitar empenamento; 

 Este produto está em conformidade com a Diretiva Européia RoHS - uma medida 

restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionadas à 

preservação do meio-ambiente. 

4.3.8. Patch Panel Descarregado Modular 24P Blindado 19polx1U  

Aplicabilidade: 
 
Sistemas de cabeamento Estruturado, uso interno, para cabeamento horizontal ou 

secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) onde permite a montagem de 
conectores/adaptadores para UTP, fibra, coaxial e aplicações multimídia (áudio e vídeo).  
 
Descrição: 

 
 Patch Panel Descarregado; 
 Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama com porta 

etiquetas de identificação em acrílico para proteção; 
 Possuir certificação UL Listed; 
 Fabricado em aço e termoplástico de alto impacto; 
 Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e 

protegido contra corrosão; 
 Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; 

 Compatível com Conectores RJ-45 (Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A FTP; 
 Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto; 
 Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando 

manutenção e instalação); 

 Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação), 

conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; 

 Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha); 

 Ser fornecido com guia traseiro perfurado com possibilidade de fixação individual 

dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e rapidez na montagem; 
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 Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de 

amarração); 

 

4.3.9. ORGANIZADOR DE CABO HORIZONTAL 

Os organizadores de cabos horizontais deverão possuir tampa removível, apropriados para 

fixação em rack padrão internacional de 19” e construídos em aço carbono ou alumínio com 

pintura epóxi pó preto.Os organizadores deverão possuir profundidade de 80mm, para 

melhor gerenciamento dos cabos nas interligações entre patch panels e ativos de rede; 

 

4.3.10.RACKS IDF 

Os Racks de cabeamento serão no padrão 19” com largura de 800 mm e profundidade de 

1000 mm, disponível nas alturas de 42U e 44U, Grau de proteção IP20, INFRAESTRUTURA 

em aço 2,0 mm, capacidade de carga estática de 500 kg, rack totalmente desmontável, 

laterais com fecho rápido, com a opção de utilização de chaves nas laterais, porta frontal 

reversível em vidro temperado cristal de 4 mm com frisos vermelhos, fechadura tipo cilindro, 

ângulo de abertura da porta de 180˚, porta traseira em aço com chave, planos (frontal e 

traseiro) galvanizados e com numeração de Us, infraestrutura do rack possui terminais de 

aterramento, entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack, teto com preparação 

para instalação de ventiladores. Acompanham o conjunto: quatro pés niveladores e quatro 

rodas (duas com trava), pintura na cor preta RAL9004. Base soleira para acomodação de 

cabos (opcional) 

4.3.11.RACKS MDF 

RACKS CPD CORE serão no padrão 19” com largura de 800 mm e profundidade de 1000 mm, 

disponível nas alturas de 42U e 44U, atende as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-

2, D/N41494 partes 1 e 7, grau de proteção IP20, INFRAESTRUTURA em aço 2,0 mm, 

capacidade de carga estática de 800 kg, rack totalmente desmontável, laterais com fecho 

rápido, com a opção de utilização de chaves nas laterais, porta frontal reversível em aço 

perfurado com índice de ventilação de 71%, porta traseira em aço perfurado bipartida com 

índice de ventilação de 71%, perfuração especial em formato hexagonal (tipo “colméia”) 

aumenta o índice de ventilação, fechadura escamoteável com sistema automático de 

destrave nas portas frontal e traseira. Ângulo de abertura da porta de 180˚, planos (frontal e 

traseiro) galvanizados com numeração de Us, infraestrutura do rack possui terminais de 

aterramento, entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base do rack, possui guias de cabos 

frontais verticais (um par), teto com preparação para instalação de ventiladores, 

acompanham o conjunto: quatro pés niveladores e quatro rodas (duas com trava), pintura 

na cor preta RAL9004. 

4.3.12.CABOS CI 

Os cabos de interligação telefônicos serão de 50 pares trançados não blindados cat.3 serão 

compostos de condutores sólidos de cobre nu 24AWG, isolados em polietileno especial; capa 

externa em PVC não propagante à chama (CM) mínimo, fornecido em sua totalidade de uma 

única cor e diferente da cor dos cabos cat.6; marcação seqüencial métrica e marcação que 

permita identificação do lote de fabricação; NVP (Velocidade Nominal de Propagação) igual 
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ou maior que 66%; a solução completa para Categoria 3 deverá  superar os requisitos para 

redes 100 Mbps sobre cabos metálicos para a aplicação em sistemas de cabeamento 

Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, deve exceder os requisitos da norma 

TIA/EIA 568-C.0 para CAT.3. 

4.3.13.VOICE PANELS 

Os Voice panels para telefonia deverão respeitar as características a seguir: 

Performance garantida dentro dos limites da norma 568 para Categoria 3; produto com 

homologação por laboratório de terceira parte; disponível em 30 ou 50 portas em conectores 

RJ-45; compatibilidade com conectores plug RJ-11; painel em aço com pintura epóxi; fácil 

espelhamento dos Blocos 110 IDC; permite terminação de condutores sólidos de 22 a 

26AWG; atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética); padrão de pinagem para 

voz: 2 pares por porta (pinos 3, 4, 5 e 6); utilizado com patch cords Voice Adapter Cable, de 

1 ou 2 pares. Possui proteção plástica sobre a placa de circuito impresso, garantindo 

proteção a danos causados por conectorizações indevidas. Possui certificação ETL. 

4.3.14. CABO ÓPTICO MULTIMODO OM4 

Aplicabilidade: 

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, com 

distribuição em campus, entre prédios, que exijam interligações ópticas externas e internas. 
 
Descrição: 

 Permitir aplicação em ambiente externo e interno, com construção do tipo “tight”, 
 composto por fibras ópticas multímodo especiais para aplicações 10 gigabit com 

 revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico 
 colorido (900 mm). Reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para 

suporte 
 mecânico (resistência a tração) e cobertas por uma capa interna em polímero 

especial para uso interno e externo na cor preta; 
 Devera possuir uma fita de aço corrugada aplicada sob a capa externa e sobre uma 

capa 

 interna, garantindo a proteção contra ataque de roedores; 
 Devera possuir capas interna e externa em material termoplástico especial para uso 

interno e externo na cor preta; 
 Permitir aplicações 10 gigabit em até 550 metros (OM4); 
 O cabo ópiico deverá possuir todos os padrões existentes no mercado 
 Apresentar Certificação Anatel; 
 Este cabo devera ser constituído por fibras multímodo 50μm �} 2,5μm, proof-test 

0,69 GPa. 
 Apresentar atenuação máxima de:  

- 3,0 dB/km em 850hm;  
- 1,0 dB/km em 1300hm·  
- Apresentar largura de banda mínima de: 
- 4700MHz.Km em 850hm 

- 500MHz.Km em 1300hm. 
 Possuir resistência a raios ultravioleta e umidade; 
 Classe de flamabilidade do revestimento externo: COG 
 Possuir resistência a tração durante a instalação de 1 vez o peso do cabo por 

quilometro. 
 Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo 

térmico. 

 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de 
fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI). 
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 Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772 – Cabo óptico de 

terminação. 

4.3.15.DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) – 19”  – ATÉ 48/36/24 

FIBRAS  

 Distribuidor óptico para até 48 fibras para Rack de 19”; 
 Deve suportar até 48 fibras com conectores LC, até 36 fibras com conector SC e até 24 

fibras com outros conectores; 
 Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo óptico 

e as extensões óticas; 

 Ser compatível com os adaptadores ópticos ST, SC, LC Duplex, FC; 
 Ser modular permitindo expansão do sistema; 
 Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação e emenda, que 

devem estar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema); 
 Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19”; 
 Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação e emenda, que 

devem ficar internos à estrutura (conferindo maior segurança ao sistema); 

 Ser fornecido com bandejas de acomodação de emendas em material plástico e todos os 
acessórios necessários para a realização de fusão; 

 Ser fornecido com os pigtails e adaptadores ópticos; 
 Ser fabricado em aço SAE 1020; 
 Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta resistência a riscos; 
 Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a manutenção e a 

instalação, e trabalhos posteriores sem retirá-los do rack; 

 Deve possuir kit para permitir uma melhor ancoragem dos cabos, essa ancoragem deve 
ser feita no mínimo 02 formas diferentes; 

 Deve ser compatível com acessório de encaminhamento de excesso de fibras; 
 Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico; 
 Os adaptadores ópticos devem ser suportados por uma placa padrão dispostos de 12 em 

12 ou de 8 em 8; 

 Deve possuir bandejas de proteção de emendas ópticas em material leve, e de tamanho 
adequado para acomodar as emendas; 

 Deve possuir 04 acessos para cabos ópticos traseiros. 

 

4.3.16. CORDÃO OPTICO 

Aplicabilidade: 
Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.3 uso interno para cabeamento vertical ou primário 
em salas ou armários de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário 

em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de interligação de distribuidores e 
bloqueios ópticos com os equipamentos de rede e Servidores aos Switches Core. 
 
Descrição: 
 Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 50/125m 

OM4, tipo “tight“; 
 Apresentar largura de banda mínima de 4700 MHz.km em 850m; 

 Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro nominal de 2mm; 
 A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e 

revestimento secundário em PVC; 

 Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não 
propagante à chama; 

 As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e 
testadas de fábrica; 

 Possuir impresso na capa externa , identificação do produto e data de fabricação; 



 

  

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

57 

 Ser disponibilizado na opção de terminação com conector LC; 

 O cordão deve estar de acordo com a norma ABNT 14106; 
 Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na norma ABNT 

NBR 14433; 
 O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores ópticos ST / FC / SC / 

MT-RJ/ LC; 
 O cabo (cordão) óptico deverá possuir certificação ANATEL; 

 Comprimento mínimo de 2,00 mts para interligação com equipamentos de rede e 10,00 
mts para interligação de Servidores aos switches Core. 

 

4.3.17.PIGTAIL ÓPTICO MONOFIBRA MM OM4 (50/125 M) MONTADO 

 Atender os requisitos mínimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3; 
 Este pigtail deverá ser constituído por 2 (duas) fibras ópticas multimodo 50,0/125m, tipo 

OM4, de construção “tight“, com revestimento primário em acrilato e revestimento 
secundário em PVC, com diâmetro nominal de 0,9mm e adaptador óptico para atender 
um canal óptico; 

 Apresentar largura de banda mínima de 4700 MHz.km em 850m; 

 Ser disponibilizado na opção de terminação com conector LC; 

 Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de fábrica; 
 Os conectores ópticos devem atender os requisitos mínimos previstos na norma ABNT 

NBR 14433; 
 O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores ópticos ST / FC / SC / 

MT-RJ/ LC; 

5. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO 

5.1  Serviços de Instalação e Configuração do Switch Core, Switches de Acesso e software 

de gerência centralizado. 

5.2 O serviço de instalação e configuração compreende desde a atualização de software, 

configuração, testes, até que o a solução esteja ativa e em pleno funcionamento na Sede da 

Secretaria de Administração Penitenciaria, conforme Termo de Referência. Caberá a 

Contratada realizar a instalação da solução nas dependências da Contratante de acordo com 

a seguinte metodologia de trabalho: 

a) Reunião preliminar com a equipe técnica da Contratante para definir o escopo de 

serviços da instalação; 

b) Elaboração e entrega de pré-projeto de instalação contendo as configurações 

principais a serem aplicadas e o cronograma de trabalho para aprovação da Contratante; 

c) Ativação e Configuração dos equipamentos em ambiente de produção, conforme 

detalhamento abaixo: 

 - Atualização do software dos equipamentos 

 - Configuração inicial: Hostname, Usuário e senha, clock, DNS e IP gerência 

 - Liberação de acesso remoto 

 - Configuração das supervisoras 
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 - Configuração dos módulos de interfaces 

 - Configuração de rotas 

 - Configuração de VLANs 

d) Monitoramento e testes no ambiente; 

e) Elaboração e entrega de documentação final contendo todos os aspectos da 

instalação realizada; 

5.3    Mesmo que não tenha sido especificado, caberá a Contratada fornecer todos os 

materiais e acessórios necessários para instalação dos produtos, como kits de fixação em 

racks; 

5.4 CRONOGRAMAS: A metodologia empregada para execução do projeto deverá atender 

as seguintes fases do projeto: 

5.4.1 Planejamentos: 

a) Escopo detalhado considerando todas as configurações necessárias; 

b) Documentação com a matriz de responsabilidades e o cronograma com prazos e tarefas; 

5.4.2 Execuções: 

a) Execução da implantação e configuração da solução em ambiente de produção (a ser 

realizada fora do horário comercial); 

5.4.3 Apresentações dos Resultados: 

a) Documentação do projeto com a Topologia da Rede da Sede da Secretaria de 

Administração Penitenciaria do Estado de São Paulo; 

c) Entrega da documentação Final; 

 

5.5 A CONTRATADA deverá prover os seguintes serviços relacionados ao gerenciamento do 

projeto: 

a) Desenvolver um Plano de Projeto demonstrando todos os objetivos e metas a serem 

alcançados. 

b) Desenvolver um Cronograma Executivo com todas as fases e atividades do projeto. 

c) Descrever quais as atividades, responsabilidades de cada uma das partes envolvidas. 

d) Descrever as premissas técnicas para que a Plano de Implementação seja executado. 

e) Acompanhar todo processo de entrega de equipamentos e validação junto ao cliente. 
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f) Garantir a alocação de recursos contingente em caso de ausência do profissional sem 

causa impacto a implementação do projeto. 

6.  Treinamento 

 
6.1 A CONTRATADA deve fornecer treinamento oficial do fabricante com foco na administração do novos 
equipamentos, sendo este teórico e prático com duração mínima de 40 (quarenta) horas; 
6.2 Deverá disponibilizar 8 (oito vagas), sendo que, o treinamento deve ser efetuado em duas turmas com 
04 (quatro vagas); 
6.3 Os treinamentos deverão ser prestados em dias úteis (de segunda a sexta-feira). Cada treinamento 
deverá ter uma carga diária de, no máximo 8 (oito) horas; 
6.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA elaboração de um Plano de Execução (datas, locais, 
horários e lista de participantes) para a realização dos treinamentos sem custos adicionais com todo 
material didático ou eletrônico em Português; 
6.5 A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência técnica e didática para 
ministrar os treinamentos na língua portuguesa. O instrutor deverá comprovar ter feito curso oficial do 
fabricante sobre o produto ; 
6.6 Deverá alocar profissionais de comprovada experiência técnica; 

6.7 A transferência de conhecimento deverá ser fornecida por um especialista da solução 

adquirida, devidamente comprovado. 

6.10 A Contrata deverá prestar 120 horas de operação assistida, nas dependências da CONTRATANTE, 

que deverá ser utilizada no período de garantia e as janelas em período de expediente, de segunda-feira 

à sexta-feira entre 08:00hs – 17:00hs, visando o acompanhamento e suporte em caso de qualquer 

eventual problema de acesso ou com as configurações dos equipamentos de rede fornecidos na solução. 

Esse período também prevê ajustes necessários e o CONTRATANTE, poderá requisitar auxílio técnico 

para quaisquer esclarecimentos com relação a solução implementada. 

6.4 Comprovar que os recursos e profissionais acima possuam conhecimento em nível avançado e com 

certificação comprovada. 

7.  CONDIÇÕES NA EXECUÇÃO 
 

As empresas proponentes deverão apresentar em suas propostas técnicas a solução 
completa envolvendo, obrigatoriamente, todo o escopo do edital (INFRAESTRUTURA, 
cabeamento Estruturado, backbone Cat.6A, Backbone Óptico e ativos de rede). 
 

As Licitantes deverão apresentar em suas propostas técnicas todas as informações dos 
produtos oferecidos, tais como fabricante, marca, modelo, cor, dimensões, código, etc; que 

não deixem nenhuma dúvida sobre o produto ou material a ser fornecido ou instalado. 
 
As Licitantes que não apresentarem seus Anexos, estarão Desclassificadas . 
 
Todos os produtos fornecidos bem como os materiais utilizados na instalação deverão ser 
novos e sem uso. 
 

 
Durante o horário comercial só poderão ser executados serviços autorizados pelo 
responsável da Licitante, que não coloquem em risco a integridade dos funcionários e 
visitantes da Secretaria de Administração Penitenciária, não atrapalhem o bom andamento 
dos serviços e não provoquem ruído elevado ou sujeira. 
 

A contratada deverá executar a reconstituição de todo revestimento de laje, piso e parede, 

na área onde for efetuado o rasgo para instalação dos eletrodutos ou caixas. 
 
Diariamente e na entrega, a obra deverá estar limpa e livre de entulhos. Caberá à contratada 
a retirada e o transporte dos entulhos ao local adequado de descarte. 
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As instalações deverão ser sempre completas, não se admitindo a cobrança de re-chamadas 
por eventual má instalação ou instalação incompleta. 
 
São parte integrante da documentação a ser entregue ao final de obra os seguintes 
documentos: 
 

o “As Built” (como construído) de Cabeamento e Equipamentos de Rede;  
o Memorial descritivo da de toda a instalação; 

o Certificação cat. 6 e Cat. 6A (canal) por ponto instalado; 
o Certificação individual de todo o enlace óptico; 
o Teste de Enlace Permanente; 
o Plano de face de todos os rack´s instalados; 
o Fotos de todos os rack´s, após a conclusão dos serviços de instalação; 

o Declaração de garantia estendida fornecida pela CONTRATADA dos materiais de 
cabeamento ou Fabricante caso em parceria; 
o Documentação de todos os materiais empregados na instalação. 
o Certificado de calibração do(s) equipamento(s) utilizado(s) para os testes de 
certificação. 
 
Os documentos a serem apresentados deverão ser desenvolvidos em meios eletrônicos 

(AutoCad, Word, Excel ou programas similares que gerem os mesmos tipos de arquivos), 
devendo ser entregues em mídia CD e em papel sulfite nos formatos padronizados pela 

ABNT. 
 
Os funcionários do fornecedor deverão sempre estar identificados através de uniforme e 
crachá padronizados fornecidos pela contratada. 

 
 
 
 
 
 
 

8- QUALIFICAÇÃO TECNICA 
 

8.1 A documentação relativa à qualificação técnica conforme Artigo 30 da Lei 
8.666/93 . 

 
8.2 – A Contratada deverá dispor de equipe técnica qualificada possuindo 
profissionais certificados pelo fabricante para a entrega, instalação e configuração 

nos hardwares e softwares que compõem a solução, na realização dos serviços de 
suporte on-line e on-site e repasse do conhecimento e nos treinamentos, durante a 
vigência contratual e garantia. 
 
8.3 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
8.4 - Quanto à capacitação Profissional: O licitante deverá comprovar que possuir 
em seu quadro permanente, nos termos da Súmula 25 do TCESP, na data da 

licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 

licitado, incluindo instalação de rede de cabeamento estruturado, metálico e óptico. 
8.5 - Certidão ou atestado de capacidade técnica Operacional, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da licitante para 
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desempenho de atividades similares (considerando-se 50% da execução pretendida, 

conforme Súmula 24 do TCESP, em características, quantidades e prazos com o 
objeto deste PREGÃO, incluindo instalação de rede de cabeamento estruturado, 
metálico e óptico. 
 
8.6 - Certidões ou Atestados deverão ser apresentados em papel timbrado, original 
ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de 

quem os expediu, com a devida identificação. 
 

8.7 – Em casos de troca dos profissionais técnicos ou operacionais a Licitante deverá 
comprovar a qualificação dos novos funcionários que farão parte do projeto. 
 
 
 

 
 

1. GARANTIA CONTRATUAL 
 

9.1 Para segurança da CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações 
contratuais, a CONTRATADA deverá optar, como condição para a assinatura do 
CONTRATO, por uma das modalidades de garantia contratual previstas no § 1º do 

art. 56 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no montante de 5% do preço global 
contratado, atualizável nas mesmas condições daquele. 

9.2 A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO. 
9.3 Caso o valor ou prazo do documento seja insuficiente para garantir este CONTRATO, 

a CONTRATADA providenciará, compulsoriamente, tantos complementos quantos 
forem necessários até o término da vigência contratual prevista. 

 
10 EXECUÇÃO 

 
Durante toda a execução dos trabalhos o fornecedor é responsável por todo e qualquer dano 
causado às partes da edificação (instalações, paredes, pinturas, mobiliário, equipamentos, 

etc.), e caso ocorram deverão ser recuperados atendendo o padrão existente no local; 
 
O fornecedor deve gerenciar integralmente as atividades da equipe técnica alocada para a 
execução dos serviços, mantendo empregados que serão denominados para fins de contrato, 
“SUPERVISORES TÉCNICOS”, responsáveis pelas atividades executadas pela equipe técnica, 
aos quais serão transmitidas as instruções, orientações e normas para execução das 

atividades; 
 
O quantitativo de “SUPERVISORES TÉCNICOS” deve ser suficientemente dimensionado, de 
forma que as equipes técnicas a serem alocadas sejam assistidas sob todos os aspectos 
inerentes à execução dos serviços; 
 
O fornecedor elegerá um supervisor técnico para ser o contato com a CONTRATANTE, para 

transmissão de instruções, orientações e normas para execução das atividades. 
 
 
O fornecedor deverá nomear profissional denominado, para fins do contrato a ser firmado, 
“SUPERVISOR OPERACIONAL”, o qual responderá pelas atividades administrativas e 
tratativas diversas, junto à CONTRATANTE, que não se enquadrem naquelas atribuídas ao 
SUPERVISOR TÉCNICO; 

 
 
• ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR TÉCNICO 
Coordenar, orientar e supervisionar toda a equipe técnica do fornecedor, alocada para o 
cumprimento do contrato; 
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Responder prontamente a todos os questionamentos e solicitações da CONTRATANTE, 
informando as eventuais necessidades de intervenções, inclusive, se necessário, aquelas que 
devem ser realizadas através de outros fornecedores; 
 
Propor à CONTRATANTE mudanças nas rotinas e procedimentos técnicos, quando julgar 
pertinente, visando a otimização dos custos, a racionalização e melhoria dos processos; 

 
Participar, quando solicitado pela CONTRATANTE, de reuniões relativas às atividades sob sua 

gestão, fornecendo informações e relatórios, apresentando sugestões e propondo soluções 
que julgue pertinentes e necessárias; 
 
Acompanhar e avaliar os resultados globais das atividades sob sua gestão, fornecendo 
subsídios e informações à CONTRATANTE, visando o tratamento das prioridades e o 

planejamento global; 
 
Ser o ponto de contato entre a CONTRATANTE e o fornecedor, no que se refere às atividades 
executadas, posicionando a área responsável da CONTRATANTE quanto ao andamento dos 
serviços e cumprimento das metas estabelecidas; 
 
Controlar a qualidade dos serviços prestados, mantendo a equipe técnica em conformidade 

ao previsto em contrato (qualificando-a e requalificando-a quando necessário); 
 

Apresentar quando solicitado pela CONTRATANTE, relatórios gerenciais e de controle dos 
serviços executados de manutenção corretiva, de serviços pendentes dentro do mês e de 
indicadores de desempenho. 
 

• ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR OPERACIONAL 
 
Realizar toda gestão administrativa dos recursos alocados à execução do contrato, sejam 
internos ou externos, nos ambientes que integrarão o contrato; 
 
Informar tempestivamente os desligamentos ou admissões na equipe envolvida na execução 
do contrato; 

 
Outras atividades administrativas e tratativas diversas, junto à CONTRATANTE, que não 
tenham cunho técnico e que não se enquadrem nas atividades do SUPERVISOR TÉCNICO; 
 

Zelar pela boa apresentação e normas de comportamento de todos os componentes da 
equipe do fornecedor, dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE. 
 

As tabelas abaixo definem as quantidades previstas de serviços, materiais e equipamentos 
que deverão ser atendidas através de solicitações formais. 
 

   SERVIÇOS PREVISTOS 
 

 
Escopo Técnico 

 
Detalhamento do escopo: 

Item 1   - Instalação de infraestrutura para Backbone óptico no setor externo dos prédios 

Item 1.1 Instalação de infraestrutura nova para backbone óptico entre todos os prédios; 

Item 1.2 Instalação de caixas em alvenaria para distribuição do backbone óptico; 

Item 2  - Readequação de infraestrutura interna para distribuição do cabeamento UTP e óptico 



 

  

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Chefia de Gabinete 

 

Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556. CEP 02033-000 –Santana – SP. 
FONE/FAX: (0xx11) 3206-4872/FAX 3206-4877 

63 

Item 2.1 Instalação de eletrodutos para acomodação do novo cabeamento UTP; 

Item 2.2 Instalação de eletrodutos para acomodação do novo cabeamento Óptico; 

Item 2.3 Adequação, remanejamento ou substituição de eletrodutos para utilização para o novo cabeamento; 

Item 3  - Racks de distribuição 

Item 3.1 Substituição de 11 Racks nos prédios de distribuição, para atender a nova infraestrutura de cabeamento  de 
acordo com quantidade de usuários em cada prédio de distribuição; 

Item 4  - Racks CPD 

Item 4.1 Instalação de Rack 44U's fechado para atender ao espelhamento de telefonia dos predios de distribuição; 

Item 4.2 Substituição de Rack para Ativos, para atender a nova distribuição de Switches CORE e switches de acesso 
além dos DIO's do Backbone Óptico;  

Item 4.3 Substituição de Rack para Cabeamento Horizontal e espelhamento com a Central Telefônica; 

Item 4.4 OBS. Todos os Racks novos serão de 44U's fechados com chave e ventilação interna; 

Item 5  - Instalação de Backbone Óptico 10 GB 

Item 5.1 Lançamento de cabo óptico OM4 com 4 fibras a partir do Rack do DTC até o Rack IDF de cada Prédio de 
Distribuição na infraestrutura nova; 

Item 5.2 Instalação de DIOs, Fusão das fibras em todos os Racks; 

Item 5.3 Ativação dos links através de Cordões Ópticos entre os DIOs e os Switches em todos os Racks; 

Item 5.4 Interligar Servidor Blade com Switch Core na fibra ótica chegando a 80GB, o servidor tem 8 Portas de 10GB 

Item 5.5 Interligar 8 cabos entre 10 a 20 metros SFP+ 10GB realização de UpLink   partindo do Switch M6348 para o 
Core 

Item 5.6 Interligar 4 cabos modelo CX4 para Stack de 4 Switches M6348 configurados em Blade M1000E 

Item 6  - Adequação do Backbone Voz 

Item 6.1 Substituição dos blocos IDC 110 por Voice Panels em todos os Racks dos Prédios de Distribuição; 

Item 6.2 Remanejamento no DTC dos cabos CI e CTPAPL da prancha Telefônica para o Rack para conectorização nos 
Voice Panels; 

Item 6.3 Espelhamento dos ramais da central telefônica no DTC em  Voice Panels montados nos Racks; 

Item 6.4 Ativação dos ramais através de Patch Cords entre os Voice Panels montados nos Racks do DTC e dos prédios 
de Distribuição; 

Item 7  - Lançamento de cabos UTP entre Racks e Estações de trabalho;  

Item 7.1 Os cabos serão lançados e acomodados em infraestrutura, para atender aos 1200 pontos distribuídos entre 
Dados e Voz; 

Item 8  - Conectorização dos pontos em patch panels nos Racks; 

Item 8.1 Os pontos serão conectorizados em patch panels Categoria 6; 

Item 09  - Conectorização dos pontos em Keystones nas Estações de trabalho; 

Item 9.1 Os pontos serão conectorizados em Keystones Categoria 6 ; 

Item 10  - Organização e amarração dos cabos dentro dos racks; 

Item 10.1 Acabamento dos cabos dentro dos racks; 

Item 11  - Testes e identificação do cabeamento instalado em ambas as extremidades; 

Item 11.1 Os testes são necessários para garantir a funcionalidade do cabeamento; 

Item 12  - Ativação dos pontos; 

Item 12.1 Ativação dos pontos de Dados através de Patch Cords Cat. 6 entre os Patch Panels e Switches; 

Item 13  - Documentação: 

Item 13.1  - As built com localização dos pontos em Layout, fornecido pela CONTRATANTE; 
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Item 13.2  - Relatório fotográfico da instalação; 

Item 13.3  - Entrega de toda a documentação referente aos testes e certificação do cabeamento; 

Item 13.4  - Planilha com mapeamento dos pontos mostrando origem e destino; 

Item 13.5  - Descritivo técnico; 

Item 13.6  - Plano de Face dos Racks. 

Item 13.7  - Certificado de Garantia do FABRICANTE; 

 

 MATERIAIS PREVISTOS 
 

  x    INFRAINFRAESTRUTURA 

1 100 pç Abraçadeira galv. tipo "D" c/ cunha 1" 

2 100 pç  Arruela Eletroduto 1" 

3 20 pç Arruela Eletroduto 2" 

4 500 pç Bucha de Nylon c/ Parafuso cab. fenda S-8 

5 200 pç Bucha Eletroduto 1" 

6 20 pç Bucha Eletroduto 2" 

7 200 pç Curva 90º para Eletroduto Galvanizado 1" - Linha Médio 

8 20 pç Curva 90º para Eletroduto Galvanizado 2" - Linha Médio 

9 20 br Eletrocalha Eletrolitica Lisa #18 100x50x3000 

10 10 br Eletrocalha Eletrolitica Lisa #18 150x100x3000 

11 10 br Eletrocalha Eletrolitica Lisa #18 100x100x3000 

12 10 br Eletrocalha Galv. Eletrolitico Perfurada #18 200x100x3000 

13 200 br Eletroduto Galvanizado Médio 1" 

14 20 br Eletroduto Galvanizado Médio 2" 

15 40 pç Emenda p/ Eletrocalha 100x50 

16 40 pç Emenda p/ Eletrocalha 100x100 

17 40 pç Emenda simples eletrocalha 200x100 

18 50 pç  Gancho " Igrejinha " p/ Eletrocalha 100x50mm 

19 50 pç  Mão Francesa simples 300mm 

20 1000 pç  Parafuso auto travante cabeça lentilha 1/4"x1/2" 

21 1000 pç  Porca Sextavada 1/4" 

22 100 pç  Prolongador p/vergalhão 1/4" 

23 5 pç  Redução Concentrica  100x50/50x50mm 

24 100 pç  Saida Horizontal p/ Eletroduto 1" para Eletrocalha 

25 10 pç  Tê Vertical de Descida Lateral 100X50mm 
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26 10 pç  Tê Vertical de Descida Lateral 150X100mm 

27 10 pç  Tê Vertical de Descida Lateral 200X100 mm 

28 300 pç  Unidut Conico Aluminio 1" c/ Bucha e Arruela 

29 10 pç  Unidut Conico Aluminio 2" c/Bucha e Arruela 

30 200 pç  Unidut Reto Aluminio 1" 

31 20 pç  Unidut Reto Aluminio 2" 

32 10 pç  Eletrocalha Galv. Eletrolitico Perfurada #18 100x100x3000 

33 300 mts  Eletroduto Flexível 1" 

34 10 pç  Eletroduto Flexível 2" 

35 100 pç  Condulete Multiplo X 1" 

36 10 pç  Condulete Multiplo X 2 c/ tampa 

37 100 pç  Unidut Flexível 1" - com bucha e arruela 

38 10 pç  Unidut Flexível 2" 

39 550 mt  Tubo PEAD 4” 

40 25 pç  caixa em alvenaria 60x60x60cm 

41 40 pç  Bastidor M10-B P/5 BLOCOS 

42 2000 mt  Fio Jumper para Cross Connect - 24AWG AM-AZ/AZ-AM - 1 par 

43 20 pç  BLOCO DE CONEXÃO 2/10 10PARES   

  x   MISCELANEAS 

44 4900 pç  Etiqueta para cabo 

45 50 pç  Fita Flexivel 12mm Pto/Bco 

46 50 pç   Fita Isolante  

47 5000 pç  Abraçadeira T-18L 200x2,6mm 

48 5000 pç  Abraçadeira T-50L 395x4,7mm 

49 100 pç  Velcro p/ amarrar cabos c/ 3mt Preto 

  x   RACKS 

50 11 pç  Rack Piso 19" x 44U's (800x800mm) Preto - Com Guia Lateral 

51 11 pç  UNIDADE DE TETO COM 2 VENT. 800 mm Bivolt 

52 3 pç  RACK SERVIDOR 19" X 44U (800X1000 MM) DESMONTAVEL PRETO 

53 3 pç  UNIDADE DE TETO COM 4 VENT. 1000 MM BI-VOLT 

54 2800 pç  Porca Gaiola com Parafuso M5 

55 14 pç  CTS-1908-N10CALHA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 

56 110 pç  Passa cabo 1Ux80mmx19" com serigrafia 

57 200 mt  Cabo Cit 50/50P 

58 55 pç  Voice Panel 50-P Cat.3 
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  x   Cabling metálico 

59 915 mt  CABO ELET. CAT.6A 23AWGX4P F/UTP CZ CM (305M) 

60 6 pç  Patch Panel Descarregado Modular 

61 96 pç  PATCH CORD F/UTP CAT.6A - CM - T568A - 2.5M – CZ 

62 96 pç 
Conector RJ-45 F/UTP (blindado) Fêmea (Keystone Jack) - Categoria 6A  

63 76250 mt  Cabo Cat.6 4P x 23 CM AZ Rohs 

64 55 pç  Patch Panel Cat.6 24P 

65 1200 pç  CONECTOR FEMEA CAT.6 - CINZA 

66 96 pç  Patch Cord U/UTP Cat.6 Giga Lan 8mt - CM-T568A-PT 

67 650 pç  Patch Cord U/UTP Cat.6 Giga Lan 2,5m - T568A-BR 

68 550 pç  Patch Cord UTP Cat.5e Multilan 2,5m - VM 

  x   Cabling Óptico 

69 3500 mt Cabo óptico AR OM4 IN/OUT- 04FO 

70 44 pç  CORDAO DUPLEX MM (50.0) OM4 10 GIGABIT LC-SPC/LC-SPC 2.5M 

71 13 pç  Kit de Ancoragem e Acomodação 

72 13 pç  Kit 3X Placas LGX 08P LC/SC 

73 13 pç  Dio B48- Modulo Basico 

74 44 pç  EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) OM4 10 GIGABIT LC-SPC - D0.9 1,5 M 

75 15 pç  Kit Bandeja Emenda 24F - Dio B48 

 

11.  LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO : 

11.1. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados e configurados no Departamento 

de Tecnologia da Informação - DTI da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, 

Prédio Principal situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-

000 – São Paulo – SP. 

12. PRAZO DE ENTREGA 1 ETAPA : 

12.1. O prazo de entrega e instalação dos equipamentos Itens 1,2,3 e 4 deverão ser 

efetuado em 60 (sessenta dias) dias corridos após assinatura do contrato. 

13. PRAZO DE ENTREGA 2 ETAPA 

13. 1 O prazo de entrega para 2 Etapa é de 75 dias corridos após conclusão do Item 12.1 

Segue: 

2. Cabeamento Estruturado 
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3. Infraestrutura 

4. Cabeamento 

4.1.1 Identificação 

4.1.2 Montagem nos Racks 

4.2 Backbone 

4.2.1 Cabeamento de Fibra Óptica 

4.2.2 Cabeamento  Tronco de Ramais 

4.2.3.  Cabeamento UTP CAT.6a para Espelhamento dos Servidores  

4.3. Materiais de Cabling 

4.3.1. Cabo U/UTP CAT 6 

4.3.2. Cabo F/UTP CAT 6A 

4.3.3. Conector Rj-45 Femea CAT 6 

4.3.4. Conector RJ-45 F/UTP (blindado) Fêmea (Keystone Jack) - Categoria 6A  

4.3.5. Patch Cords RJ-45/RJ-45 

4.3.6. Patch Cord F/UTP CAT 6A  

4.3.7. Patch Panel 24 PORTAS  

4.3.8. Patch Panel Descarregado Modular 24P Blindado 19polx1U  

4.3.9. Organizador de Cabo Horizontal 

4.3.10. Racks IDF 

4.3.11. Racks MDF 

4.3.12. Cabos CI 

 4.3.13. Voice Panels 

4.3.14.  Cabo Óptico Multimodo OM4 

4.3.15. Distribuidor Interno Óptico (DIO) – 19”  – ATÉ 48/36/24 Fibras  

4.3.16.  Cordão Óptico 

4.3.17. Pigtail Óptico M  
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14. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

14.1 O switch CORE deverá ser fornecido com 3 anos de Garantia com SLA de 24x7x4 

(incluindo troca de equipamento em caso de falha de hardware); 

14.2 Os switches de acesso deverão ser fornecidos com 3 anos de Garantia com SLA de 

24x7x4 (incluindo troca de equipamento em caso de falha de hardware); 

14.3 O software de gerenciamento centralizado também deverá ser fornecido com 3 anos de 

Garantia do fabricante, com SLA 24x7x4; 

14.4 Caso a contratada não seja o fabricante , deverá ser fornecido a carta de garantia 

estendida comprovando os 36 meses à Secretaria de Administração Penitenciária; 

14.5 A garantia deve prover direito à atualização e upgrade do software dos 

equipamentos; 

14.6 A garantia deve prover acesso à base de conhecimento na página do fabricante 24x7 

e ao Suporte Técnico do fabricante  24x7x365 via telefone, email ou web,  onde seja possível 

obter ajuda para configuração de funcionalidades e/ou esclarecimentos sobre o seu 

funcionamento 

 15. Recebimento Provisório : 

15.1. O recebimento ocorrerá em 05 dias uteis na entrega. 

16. Recebimento Definitivo : 

16.1 O recebimento definitivo ocorrerá após 10 (dez) dias uteis da conclusão do 

fornecimento e instalação. 
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ANEXO II 

 

PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DO PREÇO 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 016/2014 

Processo SAP/GS n° 212/2014 

 

LOTE  

AGRUPAMENTO 

Item Quantidade Especificação Valor unitário Valor total  

01 
01 

 

Switch Core 
R$ R$ 

02 
25 

 

Switch de acesso TIPO 01 com 

48 portas 10/100/1000 UTP, 2 

portas 10GBASE-SR (fibra 

ótica multímodo), PoE. 

 

R$ R$ 

03 05 

Switch de acesso TIPO 02 com 

24 portas 10/100/1000 UTP, 2 

portas 10GBASE-SR (fibra 

ótica multímodo), PoE. 

 

R$ R$ 

04 1 
Sistema de Gerenciamento 

 
R$ R$ 

05 1 Serviços R$ R$ 

06 1 Materiais R$ R$ 

07 1 Treinamento R$ R$ 

08 1  Garantia e suporte técnico R$ R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE  R$ 

Observação: 

O valor que deverá ser lançado no sistema BEC/SP é o VALOR TOTAL DO LOTE. 
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ANEXO III 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 016/2014 

Processo SAP/GS n° 212/2014 

 

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico CG nº 016/2014 do Processo SAP/GS 

nº 212/2014, cujo objeto é a aquisição e instalação de switches e fibra ótica, com entrega 

imediata, destinados à melhoria do parque tecnológico da Secretaria da Administração 

Penitenciária, que o pelo Sr. XXXXXXXXX, RG XXXXXXXXX, realizou a vistoria nas instalações 

da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, recebendo todas as informações 

necessárias. 

 

São Paulo,_______de______________de 2014. 

 

_____________________________________________________ 

Departamento de Tecnologia da Informação 

(Carimbo do servidor responsável) 

 

 

 

Recebido em: ____/____/2014. 

Nome: ___________________ 

Ass.: ____________________ 
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ANEXO IV 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 016/2014 

Termo de Contrato CG n° 000/2014 – MINUTA 

Processo SAP/GS nº 212/2014 

 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de São 

Paulo, Secretaria da Administração Penitenciária, por meio do Gabinete do 

Secretario e Assessorias e a empresa XXX, objetivando a aquisição e instalação 

de switches e fibra ótica, com entrega imediata,  destinados à melhoria do 

parque tecnológico da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária  

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, Secretaria da 

Administração Penitenciária, por meio da Chefia de Gabinete, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

96.291.141/0163-45, com sede na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 

02033-000 - São Paulo – SP, neste ato, representada pelo Senhor AMADOR DONIZETI 

VALERO, portador do documento RG nº 7.640.374-9 SSP/SP, Chefe de Gabinete, no uso de 

sua competência legal, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, 

a empresa XXX, com sede, na XXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda sob o nº XXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato, 

representada por XXX, portador do documento RG XXX, e pelos mesmos foi dito na presença 

das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico CG nº 016/2014, conforme despacho exarado às fls. 00 do 

Processo SAP/GS nº 212/2014, pelo presente instrumento avençam um contrato de 

aquisição e instalação de switches e fibra ótica, com entrega imediata, destinados à melhoria 

do parque tecnológico da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, sujeitando-se 

às normas da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 49.722, de 24 

de junho de 2005, do regulamento anexo a Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, alterada 

pela Resolução CC-48, de 05/11/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual n.º 6.544, de 

22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n.º 47.297, de 06 de novembro de 2002, da 

Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002 e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie, inclusive Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, e às seguintes 

cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição e instalação de switches e fibra ótica, com 

entrega imediata, destinados à melhoria do parque tecnológico da Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, conforme especificações constantes do Folheto Descritivo - 

Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos do Processo SAP/GS nº 212/2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

O prazo de entrega e instalação dos equipamentos relacionados nos itens 1, 2, 3 e 4, 1ª 

etapa do Folheto Descritivo, será de 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do 

contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital. 

Parágrafo Primeiro: O prazo de entrega da 2ª etapa do Projeto Básico deverá ocorrer em 75 

(setenta e cinco) dias corridos, contados da conclusão da 1ª etapa, conforme item 11.1 do 

Anexo I deste Edital. 

Parágrafo Segundo: A entrega e a instalação do objeto desta licitação deverá ser feita no 

seguinte endereço: 

Departamento de Tecnologia da Informação – DTI, na Sede da Secretaria da Administração 

Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 

– São Paulo – SP. 

Parágrafo Terceiro: Correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do 

fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto da presente contratação será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da entrega e instalação dos bens, no local e endereço indicado nos 

Parágrafo Primeiro, da Cláusula Segunda anterior, acompanhado da respectiva nota 

fiscal/fatura. 

Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega e instalação, a Contratada deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG), emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária, do servidor do Contratante 

responsável pelo recebimento. 

Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) 

dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado a conclusão da instalação dos 
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equipamentos e da fibra ótica, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, 

firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 

10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999), contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do Departamento de Tecnologia da 

Informação da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida 

General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP, à vista do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no 

Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira. 

Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 

válida. 

Parágrafo Segundo: Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de 

registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá 

ser consultado por ocasião da realização do pagamento. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em 

nome da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Quarto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros 

moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em 

relação ao atraso verificado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DO CRÉDITO 

O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (), e onerará recursos orçamentários da Unidade 

Gestora Executora 380101, Elemento Econômico XXX, PTRES: XXX, Categoria Funcional 

Programática: XXXX, do exercício de 2014. 

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

A contratação será celebrada com duração de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de 

sua assinatura. 

Parágrafo Primeiro: As estipulações às obrigações da contratada não se vinculam ao prazo 

acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de assistência técnica no prazo 

da garantia dos bens. 

Parágrafo Segundo: Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 

somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação 

e seus Anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, 

cabe à CONTRATADA: 

Parágrafo Primeiro: Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os 

recursos materiais e humanos necessários. 

Parágrafo Segundo: Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a 

execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.. 

Parágrafo Terceiro: Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e 

federais que interfiram na execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

indicada no preâmbulo deste termo. 

Parágrafo Quinto: Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer 

anormalidade que possa afetar a execução do contrato. 

Parágrafo Sexto: Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente 

ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu 

acompanhamento. 

Parágrafo Sétimo: Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

Parágrafo Oitavo: Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação 

realizadas pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Nono: A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 

Parágrafo Décimo: A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências e condições 

estipuladas no Folheto Descritivo Anexo I deste contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro: Os equipamentos deverão ser entregues devidamente 

embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte, carga e 

descarga. 

Parágrafo Décimo Segundo: Não serão aceitos equipamento que contenha itens, partes ou 

quaisquer componentes que sejam produto de refabricação ou recondicionamento. 

Parágrafo Décimo Terceiro: O carregamento e o descarregamento dos equipamentos ficam 

inteiramente por conta da Contratada. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
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Parágrafo Primeiro: Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução contratual. 

Parágrafo Segundo: Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTARTADA, 

dando-lhe acesso às suas instalações para a entrega e instalação do objetivo contratado. 

Parágrafo Terceiro: Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários 

que eventualmente venham a ser solicitados, que interfiram na execução do contrato. 

Parágrafo Quarto: Providenciar o pagamento da fatura aprovada. 

CLAÚSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do CONTRATO, conforme 

dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo Único: Eventual alteração contratual, será obrigatoriamente formalizada por termo 

aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 8.666/1993. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de 

São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos 

no artigo 14 do Decreto Estadual nº 49.722, de 24 de junho de 2005. 

Parágrafo Único: A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente 

com as multas previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 2007, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 

DO CONTRATANTE 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências 

previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544, e artigo 77 a 80 e 86 a 88, da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece desde já, os direitos do CONTRATANTE nos 

casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 6.544/1989. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA 

prestou garantia sob a modalidade _______, no valor de R$ 0,00 (XXX), correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor da contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56 

da Lei federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições 

especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a 
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responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer 

espécies, aplicadas à tomadora dos seguros. 

Parágrafo Segundo: A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento 

integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993. 

Parágrafo Terceiro: A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a 

contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a 

adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa, observado o 

disposto na Resolução SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem 

como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA E DO SUPORTE TÉCNICO 

O switch CORE deverá ser fornecido com 03 (três) anos de Garantia com SLA de 24x7x4 

(incluindo troca de equipamento em caso de falha de hardware); 

Parágrafo Primeiro: Os switches de acesso deverão ser fornecidos com 03 (três) anos de 

Garantia com SLA de 24x7x4 (incluindo troca de equipamento em caso de falha de 

hardware); 

Parágrafo Segundo: O software de gerenciamento centralizado também deverá ser fornecido 

com 03 (três) anos de Garantia do fabricante, com SLA 24x7x4; 

Parágrafo Terceiro: Caso a contratada não seja o fabricante , deverá ser fornecido a carta de 

garantia estendida comprovando os 36 meses à Secretaria de Administração Penitenciária; 

Parágrafo Quarto: A garantia deve prover direito à atualização e upgrade do software dos 

equipamentos; 

Parágrafo Quinto: A garantia deve prover acesso à base de conhecimento na página do 

fabricante 24x7 e ao Suporte Técnico do fabricante 24x7x365 via telefone, e-mail ou web, 

onde seja possível obter ajuda para configuração de funcionalidades e/ou esclarecimentos 

sobre o seu funcionamento 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO TREINAMENTO 

A CONTRATADA deve fornecer treinamento oficial do fabricante com foco na administração 

do novo sistema, sendo este teórico e prático com duração mínima de 40 (quarenta) horas. 

Parágrafo Primeiro: Deverá disponibilizar 08 (oito) vagas, sendo que, o treinamento deve ser 

efetuado em duas turmas com 04 (quatro) vagas. 

Parágrafo Segundo: Os treinamentos deverão ser prestados em dias úteis (de segunda a 

sexta-feira). Cada treinamento deverá ter uma carga diária de, no máximo, 08 (oito) horas. 
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Parágrafo Terceiro: Será de responsabilidade da CONTRATADA  a elaboração de um Plano de 

Execução (datas, locais, horários e lista de participantes) para a realização dos treinamentos, 

sem custos adicionais, com todo material didático, ou eletrônico, em Português. 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá alocar profissionais, de comprovada experiência 

técnica e didática, para ministrar os treinamentos na língua portuguesa. O instrutor deverá 

comprovar ter feito curso oficial do fabricante sobre o produto. 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA deverá alocar profissionais de comprovada experiência 

técnica. 

Parágrafo Sexto: A transferência de conhecimento deverá ser fornecida por um especialista 

da solução adquirida, devidamente comprovado. 

Parágrafo Sétimo: A CONTRATADA deverá prestar 120 (cento e vinte) horas de operação 

assistida, nas dependências da CONTRATANTE, que deverá ser utilizada no período de 

garantia e janelas em período de expediente, de segunda-feira à sexta-feira entre 08:00hs – 

17:00hs, visando o acompanhamento e suporte, em caso de qualquer eventual problema de 

acesso ou com as configurações dos equipamentos de rede fornecidos na solução. Esse 

período também prevê ajustes necessários e o CONTRATANTE, poderá requisitar auxílio 

técnico para quaisquer esclarecimentos com relação à solução implementada. 

Parágrafo Oitavo: Comprovar que os recursos e profissionais possuam conhecimento em 

nível avançado e com certificação comprovada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele 

estiverem transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 016/2014 e anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 

Parágrafo Segundo: Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal n.º 

10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto n.º 49.722, de 24 de junho de 2005, 

regulamentada anexo à Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, Decreto estadual n.º 47.297, 

de 06 de novembro de 2002; Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002; Lei federal 

n.º 8.666 de 23 de junho de 1993; Lei estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989 e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

Parágrafo Terceiro: Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado 
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de São Paulo. 

Parágrafo Quarto: E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi 

lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 

achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 

São Paulo,____de___________de 2014. 

 

 

 

_________________________ 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________ 

 

 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________________ 

Nome: 

RG: 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nome: 

RG: 
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ANEXO V 

 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 016/2014 

Processo SAP/GS n° 212/2014 

 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 8.666/93 e 10.520/02 e na 

Lei estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária. 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 31.138, de 

09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei federal 

8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei estadual 

6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 20/09/93; sem prejuízo 

do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, obedecerá às normas estabelecidas 

na presente Resolução, exceto quando houver normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento 

equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação de multa 

na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% do valor 

do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% do 

valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 

conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo financeiro não 

realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de inexecução, 

calculada sobre o valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de multa 

diária, na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando houver 

reincidência, calculados sobre o valor da medição; 
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II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia e 0,5% 

a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo financeiro não 

realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor previsto por 

dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro não 

realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da Lei 

federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 2º a 5º terão 

seus percentuais acrescidos em 50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro não 

realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao contratado 

ou da garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo contratado no 

prazo de 30 dias a contar da data da aplicação da penalidade ou do indeferimento do 

recurso, sob pena de cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas monetariamente, 

de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de uma 

não exclui a da outra. 

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de anexo, 

os instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou instrumentos equivalentes de 

que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições desta 

Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99. 
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ANEXO VI 

 
Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

 Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 016/2014 

Processo SAP/GS nº 212/2014 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), interessada em 

participar do Pregão em referência, processo licitatório nº 212/2014, realizado pela 

Secretaria da Administração Penitenciária, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do 

parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6544 de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 

da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

São Paulo,_____de_____________de 2014. 

 

 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser enviada, via fax ou correio eletrônico, para o 

número/endereço eletrônico, constantes no item V, subitem 9, alínea “c”, do Edital. 
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ANEXO – VII 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 016/2014 

Processo SAP/GS nº 212/2014 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 2033-000 - São Paulo – SP. 

 

Declaramos que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no 

presente processo licitatório, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218, 

de 12 de fevereiro de 1999, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

São Paulo, _____ de _____________ de 2014. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser enviada, via fax ou correio eletrônico, para o 

número/endereço eletrônico, constantes no item V, subitem 9, alínea “c”, do Edital.  
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ANEXO – VIII 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

 Edital de Pregão (Eletrônico) CG nº 016/2014 

Processo SAP/GS nº 212/2014 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – CEP 02033-000 - São Paulo – SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, assegurando que 

atendemos às normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

 

São Paulo, _____ de _____________de 2014. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser enviada, via fax ou correio eletrônico, para o 

número/endereço eletrônico, constantes no item V, subitem 9, alínea “c”, do Edital.  


