
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO

CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200001 - ETICE/DITEC

PROCESSO Nº 01085383/2020

UASG: 943001 

 NÚMERO COMPRASNET: 02282020

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO DO CEARÁ - ETICE,  por intermédio do
pregoeiro e do membro da equipe de apoio designados por ato do Governador do Estado, que
ora  integra  os  autos,  torna  publico  que  realizara licitaço  na  modalidade  PREGÃ,  para
REGISTR̃ DE PREC̃, na forma ELETRÔIICA 

1. DO TIPO: Menor PrecoA

2. DO REGIME DE EXECUCÃO INDIRETA:  Empreitada por preco unitarioA

3. DA BASE LEGAL: Lei Federal nº 10A520, de 17 de julho 2002, Lei Iomplementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Iomplementar Estadual nº 65, de 3 de janeiro de 2008,
Lei Iomplementar Estadual nº 134, de 7 de abril de 2014,  nº 33A326, de 29 de outubro de
2019, nº 32A718, de 15 de junho de 2018, 32A824 de 11 de outubro de 2018, Regulamento de
Licitacões e Iontratos da ETIIE e subsidiariamente a Lei Federal nº 13A303, de 30 de junho de
2016, e o disposto no presente edital e seus anexosA

4.  OBJETO: Registro  de  precos  para  futuras  e  eventuais  contratacões  de  Servicos  de
engenharia para manutenço de redes de fibra ópticas do Iintuŗo Digital do Ieara (IDI),
incluindo identificaço de falhas e interrupcões da rede, ajustes e procedimentos técnicos e a
manutenço  preventiva  e  corretiva  das  infraestruturas  urbanas,  rurais  e  redes  de  acesso
internas das edificacões, com reposiço de fibras ópticas, de acordo com as especificacões e
quantitativos previstos no Cnexo I - Termo de Referência deste editalA

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZACÃO E DO PREGOEIRO

5A1A  ̃  edital  esta  disponível  gratuitamente  nos  sítios  wwwAportalcomprasAceAgovAbr  e
wwwAcomprasnetAgovAbrA

5A2A  ̃  certame  sera  realizado  por  meio  do  sistema  Iomprasnet,  no  endereco  eletrônico
wwwAcomprasnetAgovAbr, pelo pregoeiro Jośe Iélio Bastos de Lima, telefone: (85) 3459-6372A

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

6A1A ÎÍIĨ D̃ CĨLHIMÊT̃ DCS PR̃P̃STCS: 12/03/2020A

6A2A DCTC DE CBERTURC DCS PR̃P̃STCS: 27/03/2020, às 14h30A

6A3A ÎÍIĨ DC SESSÃ DE DISPUTC DE PREC̃S: 27/03/2020, às 14h30A

6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO:  Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema
sera observado o horario de Brasília - DFA

6A5A  ̂a  hipótese  de  ņo  haver  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que
impeca a realizaço do certame na data prevista, a sesşo sera remarcada, para no mínimo
48h  (quarenta  e  oito  horas)  a  contar  da  respectiva  data,  exceto  quando  remarcada
automaticamente pelo próprio sistema eletrônicoA

7. DO ENDERECO E HORÁRIO DA CENTRAL DE LICITACÕES

7A1A  Ientral  de  Licitacões  -  PGE,  CvA  DrA  José  Martins  Rodrigues,  nº  150,  Bairro:  Edson
Queiroz, Fortaleza - Ieara, IEP: 60A811-520, ÎPJ nº 06A622A070A0001-68A

7A2A Horario de expediente da Ientral de Licitacões: das 8h às 12h e de 14h às 18hA

8. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

8A1A Cs despesas decorrentes da Cta de Registro de Precos correŗo pela fonte de recursos
do(s)  órģo(s)/entidade(s)  participante(s)  do  SRP (Sistema  de  Registro  de  Precos),  a  ser
informada quando da lavratura do instrumento de contratoA
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9. DA PARTICIPACÃO 

9A1A ̃s interessados em participar deste certame deveŗo estar credenciados junto ao portal de
compras do Governo FederalA 

9A1A1A Cs regras para credenciamento estaŗo disponíveis no sítio constante no subitem 5A2A
deste editalA

9A2A  Tratando-se de microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas que se
enquadrem nos termos do artA 34, da Lei Federal n° 11A488/2007, e que ņo se encontram em
qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do artigo 3º da Lei Iomplementar nº 123/2006,
deveŗo declarar no Sistema Iomprasnet para o exercício do tratamento jurídico simplificado e
diferenciado previsto em LeiA
9A3A C participaço implica a aceitaço integral dos termos deste editalA
9.4. É vedada a participação nos seguintes casos:
9A4A1A Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, dissoluço, fuşo,
cişo, incorporaço e liquidaçoA
9A4A2A Iujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da ETIIEA
9A4A3A Suspensas temporariamente de participar de licitaço e impedidas de contratar com a
CdministraçoA
9A4A4A  Declaradas  inidôneas  pela  Cdministraço  Publica,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes desta condiçoA 
9A4A5A Estrangeiras ņo autorizadas a comercializar no paísA
9A4A6A Iujo estatuto ou contrato social,  ņo inclua no objetivo social  da empresa,  atividade
compatível com o objeto do certameA
9A4A7A Ionstituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidôneaA
9A4A8A Iujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidôneaA
9A4A9A  Ionstituída por  sócio  que tenha sido sócio  ou administrador  de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sançoA
9A4A10A Iujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sançoA
9A4A11A Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em raz̧o de vínculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidôneaA
9A4A12A Empregado ou dirigente da ETIIE, como pessoa físicaA
9.4.13. Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
9A4A13A1A Dirigente  ou  empregado  da  ETIIE,  neste  ultimo  caso  quando  as  atribuicões  do
empregado envolvam a atuaço na area responsavel pela licitaço ou contrataçoA
9A4A13A2A Cutoridade do ente publico a que a ETIIE esteja vinculadaA
9A4A14A Iujo proprietario, mesmo na condiço de sócio, tenha terminado seu prazo de gesţo
ou rompido seu vínculo com a ETIIEA ha menos de 6 (seis) mesesA
9A4A15A  Possuam entre  seus  dirigentes,  gerentes,  sócios,  responsaveis  legais  ou  técnicos,
membros  do  conselho  técnico,  fiscal,  consultivo,  deliberativo  ou  administrativo,  qualquer
pessoa que seja membro da Cdministraço da ETIIEA
9A5A  É permitida a participaço de consórcio, atendidas as condicões previstas no artA 21 do
Decreto Estadual nº 33A326/2019A
9.5.1. A admissão à participação de consórcio obedecerá aos subitens a seguir:
9A5A1A1A  Cs  empresas  consorciadas  apresentaŗo  Instrumento  publico  ou  particular  de
compromisso  de  constituiço  em consórcio,  com a  indicaço  do  nome do  consórcio  e  da
empresa líder, que sera responsavel principal perante a contratante, pelos atos praticados pelo
consórcio,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  solidaria  das  empresas  consorciadas,  tanto
durante as fases da licitaço quanto na execuço do contratoA
9A5A1A2A  À  empresa  líder  tera  poderes  para  requerer,  transferir,  receber  e  dar  quitaço,
subscrevendo em nome do consórcio todos os atos referentes à execuço do contratoA
9A5A1A3A Indicaço dos compromissos e obrigacões, bem como o percentual de participaço de
cada empresa no consórcio, em relaço ao objeto da licitaçoA
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9A5A1A4A Declaraço de que o consórcio ņo tera a sua composiço ou constituiço alterada ou,
sob  qualquer  forma,  modificada,  sem  prévia  e  expressa  anuência  da  contratante,  até  a
concluşo dos trabalhos ou servicos que vierem a ser contratadosA
9A5A1A5A  Iompromisso de que o  Ionsórcio  ņo se constitui  nem se constituira  em pessoa
jurídica diversa de seus integrantes e de que o consórcio ņo adotara denominaço própriaA
9A5A1A6A  Para  efeito  de  habilitaço,  cada  consorciada  devera  apresentar  os  documentos
exigidos  neste  Edital,  admitindo-se,  para  efeito  de  qualificaço  técnica,  o  somatório  dos
quantitativos  de  cada  consorciado,  e  para  efeito  de  qualificaço  econômico-financeira,  o
somatório dos valores de cada consorciado na proporço de sua respectiva participaçoA
9A5A1A7A  ̃s  índices  econômico-financeiros  deveŗo  ser  comprovado  por  cada  empresa
integrante do consórcioA
9A5A1A8A  C empresa consorciada fica impedida de participar  nesta  licitaço em mais  de um
consórcio ou isoladamenteA
9A5A1A9A Se vencedor, o consórcio fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a
constituiço e o registro do consórcio na Junta Iomercial, nos termos do compromisso firmadoA
9A5A1A10A  ̃  prazo  de  duraço  do  consórcio  devera  coincidir  com  a  data  de  vigência  ou
execuço dos servicos, objeto do contrato administrativo licitadoA

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACÕES
10A1A ̃s pedidos de esclarecimentos e impugnacões referentes ao processo licitatório deveŗo
ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias uteis anteriores à data fixada para abertura da
sesşo publica, exclusivamente por meio eletrônico, no endereco licitacao@pgeAceAgovAbr, até
as 17:00, no horario oficial de Brasília/DFA Indicar o nº do preģo e o pregoeiro responsavelA
10A1A1A Iabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboraço deste Edital e seus
anexos,  decidir  sobre a  impugnaço no prazo de até  dois  dias uteis  contados da data de
recebimento do pedido destaA
10A2A ̧̂o seŗo conhecidas as impugnacões aprecsentadas fora do prazo legal e/ou subscritas
por representante ņo habilitado legalmenteA 
10A3A  Cs  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  e  impugnacões  seŗo  divulgadas  no
sistema e vinculaŗo os participantes e a administraçoA
10A4A Ccolhida a impugnaço contra este edital, sera designada nova data para a realizaço do
certame, exceto se a alteraço ņo afetar a formulaço das propostasA
11. DA HABILITACÃO
11A1A C licitante que for cadastrada no Sistema de Iadastramento Unificado de Fornecedores –
SIICF, do Governo Federal ou Iertificado de Registro Iadastral (IRI) emitido pela Secretaria
do Planejamento e Gesţo (SEPLCG), do Estado do Ieara, ficara dispensada da apresentaço
dos documentos de habilitaço que constem no SIICF ou IRIA
11A1A1A C Ientral de Licitacões verificara eletronicamente a situaço cadastral, caso esteja com
algum(ns)  documento(s)  vencido(s),  a  licitante  devera  apresenta-lo(s)  dentro  do  prazo  de
validade, sob pena de inabilitaço, salvo aqueles acessíveis para consultas em sítios oficiais
que podeŗo ser consultados pelo pregoeiroA
11A1A2A  Existindo  restriço  no  cadastro  quanto  ao  documento  de  registro  ou  inscriço  em
entidade profissional  competente,  este devera ser apresentado em situaço regular,  exceto
quando ņo exigido na qualificaço técnicaA
11A1A3A É dever da licitante atualizar previamente os documentos constantes no SIICF ou IRI
para que estejam vigentes na data da abertura da sesşo publicaA
11A2A Iomo condiço prévia ao exame da documentaço de habilitaço da licitante detentora
da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificara o eventual descumprimento
das condicões de participaço, especialmente quanto à existência de sanço que impeca a
participaço no certame ou a futura contrataço, mediante consulta em sites oficiaisA
11A2A1A Ionstatada a existência de sanço  e/ou eventual descumprimento das condicões de
participaço, o pregoeiro reputara a licitante inabilitadaA
11.3. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 
a) Registro Iomercial no caso de empresa individualA
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b) Cto constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acões, documentos de eleiço de seus
administradoresA
c)  Inscriço  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de
diretoria em exercícioA
d)  Decreto  de  autorizaço,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorizaço para funcionamento expedido pelo
órģo competenteA
e) Iédula de identidade, em se tratando de pessoa físicaA
11.4. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
a) Prova de inscriço no Iadastro ̂acional de Pessoa Jurídica (ÎPJ)A
b) Iertificado de Regularidade do FGTS - IRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, atualizadoA
c)  Prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas:  Federal  (Iertiḑo  ̂egativa  de  Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ctiva da Uni̧o), Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da licitante, devidamente atualizadaA
d)  Prova  de inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justica  do  Trabalho,  mediante
apresentaço de certiḑo negativa, nos termos do Título VII-C da Ionsolidaço das Leis do
Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  nº  5A452,  de  1º  de maio  de  1943,  e  considerando  o
disposto no artA 3º da Lei nº 12A440, de 7 de julho de 2011A
11A4A1A  ̂o caso  de pessoa  física,  esta  devera  apresentar  o  Iadastro  de  Pessoas  Físicas
(IPF), ficando dispensada a apresentaço dos  documentos “a” e “b” do item 11A4A deste editalA
11A4A2A Cs Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deveŗo encaminhar a documentaço
de habilitaço, ainda que haja alguma restriço de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do artA 43, § 1º da LI nº 123, de 2006A
11A4A2A1A  Havendo restriço quanto à regularidade fiscal  e trabalhista da microempresa,  da
empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do artA 34, da Lei
Federal nº 11A488/2007, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir de
declarada  a  vencedora,  para  a  regularizaço  do(s)  documento(s),  podendo  tal  prazo  ser
prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Iomplementar nº 123/2006A
11A4A2A2A C  ņo  comprovaço  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  até  o  final  do  prazo
estabelecido, implicara na decadência do direito, sem prejuízo das sancões cabíveis, sendo
facultado ao pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificaçoA
11A4A3A Para os estados e municípios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deveŗo apresentar as respectivas certidõesA
11.5. A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá em:

a) Prova de inscriço ou registro da licitante, junto ao Ionselho Regional de Engenharia e
Cgronomia - IREC, da localidade da sede da proponenteA

b)  Iomprovaço da capacidade técnico-operacional da licitante, a ser feita por intermédio de
atestado(s) ou certiḑo(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado,
em que figurem o nome da licitante na condiço de “contratada”, na execuço de servicos de
características técnicas similares às do objeto da presente licitaçoA Para tanto, exige-se aqui,
um ou mais atestados cuja a somatória de suas quantidades seja de no mínimo o exigido nos
subitens abaixoA Para tanto a licitante deve apresentar atestado(s) de:

bA1) Servico de manutenço de,  no mínimo, 1A500km de fibra óptica Cérea ou Subterrânea,
envolvendo rede de acessoA

bA2)  Servico  de  manutenço  e  instalaço  de  backbone  óptico  em  posteamento  de
concessionaria de energia elétrica em linhas de alta-tenşo (69 KVC) energizadaA

c) Iomprovaço do licitante possuir como responsavel técnico ou em seu quadro permanente,
na  data  prevista  para  a  entrega  dos  documentos,  profissional  (is)  de  nível  superior,
reconhecido(s) pelo IREC, detentor (es) de IERTIDÃ DE CIERṼ TÉÎIĨ com registro
de atestado que comprove a execuço de servicos de características técnicas similares às do
objeto da presente licitaçoA
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c1)  ̂o caso do profissional  ņo constar  da relaço  de  responsavel(is)  técnico(s)  junto  ao
IREC, o acervo do profissional sera aceito, desde que ele comprove vínculo com o licitante,
por meio de um dos seguintes documentos:

I)  Iarteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  (ITPS)  ou  Ficha  ou  Livro  de  Registros  de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificaço do profissional ou Guia de Recolhimento
do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais)A

II) Iontrato de Prestaço de Servico celebrado de acordo com a legislaço civil comumA

III) Iontrato Social do licitante em que conste o profissional como sócioA

d)  Quando  a  IERTIDÃ  DE CIERṼ  TÉÎIĨ  emitida  pelo  IREC,  ņo  explicitar  com
clareza os servicos objeto do acervo técnico, esta devera vir acompanhada do seu respectivo
atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo IonselhoA

e) Iaso haja a apresentaço de ICT (Iertiḑo de Ccervo Técnico), na qual o campo “Empresa
contratada” seja em nome da licitante, a ICT substituira a apresentaço do atestado e seu
respectivo contratoA

f) Declaraço que possuíra em seu quadro permanente ou comprove vínculo com a licitante,
conforme letra “c” deste subitem, no mínimo:

f1) 01 (um) profissional de nível superior Engenheiro Eletricista, devidamente reconhecido pela
entidade competente (IREC - Ionselho Regional de Engenharia e Crquitetura)A

f2)  01  (um)  profissional  de  nível  superior  Engenheiro  de  Telecomunicacões,  devidamente
reconhecido  pela  entidade  competente  (IREC  -  Ionselho  Regional  de  Engenharia  e
Crquitetura) com especializaço em Gerenciamento de ProjetosA

f3) 03 (três) profissionais certificados em ̂R35 (trabalhos em altura) e ̂R10 (trabalhos com
seguranca em eletricidade) devendo ser apresentado certificado de empresa especializada nas
certificacões e ņo sera aceita certificado emitido pela própria contratadaA

f4) 01 (um) profissional certificado em PR̃JET̃S DE FIBRC ÓPTIICA

f5) 01 (um) profissional certificado em soluço de FTTxA

f6) 02 (dois) profissionais certificados no conjunto de boas praticas ITIL (Information Technology
Infrastructure Library)A

f7) 01 (um) profissional certificado PMP (Project Management Professional)A

g) Declaraço que possuira, no ato da contrataço, no mínimo:

g1) 02 (dois) equipamentos “̃TDR - ̃ptical Time-Domain Reflectometer”, como garantia de
aparelhamento técnico para execuço dos servicosA 

g2)  02  (dois)  ou  mais  equipamentos  “Maquinas  de  Fuşo  Óptica”,  como  garantia  de
aparelhamento técnico para execuço dos servicosA 

h)  ̧̂o  seŗo  aceitos  atestados  emitidos  pela  licitante  ou  por  empresa  do  mesmo  grupo
empresarial e/ou emitidas por empresas, das quais participem sócios ou diretores da empresa
proponenteA

11.6. A documentação relativa à qualificação econômica financeira, consistirá em:

a) Iertiḑo negativa de falência, recuperaço judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da pessoa jurídicaA

b) ̂a ausência da certiḑo negativa, a licitante em recuperaço judicial devera comprovar o
acolhimento  judicial  do  plano  de  recuperaço  judicial  nos  termos  do  artA  58  da  Lei  nº
11A101/2005A  ̂o  caso  da  licitante  em  recuperaço  extrajudicial  devera  apresentar  a
homologaço judicial do plano de recuperaçoA

11A6A1A ̂o caso de pessoa física, esta devera apresentar a Iertiḑo ̂egativa de Execuço
Patrimonial expedida em domicílio, ficando dispensada a apresentaço dos documentos “a” e
“b” do subitem 11A6A deste editalA
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11A7A C licitante devera declarar no sistema Iomprasnet, de que ņo emprega m̧o de obra que
constitua violaço ao disposto no inciso XXXIII, do artA 7º, da Ionstituiço Federal e na Lei
Federal nº 9A854/1999A

12. DA FORMA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACÃO

12.1. Cs licitantes encaminhaŗo, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesşo
publica, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitaço e a proposta com
a descriço do objeto ofertado e o preco,  bem como declaraço de responsabilidade pela
autenticidade dos documentos apresentados, conforme Cnexo V – Declaraço de autenticidade
da documentaço deste editalA
12A1A1A Ionstatada a ausência da declaraço de autenticidade da documentaço, ņo implicara
no  afastamento  imediato  da  arrematante  por  considerar-se  falha  formal  passível  de
saneamento nos termos do subitem 22A2A deste editalA

12A2A  C proposta devera explicitar nos campos “VCL̃R ÛITÁRĨ (R$)” E “VCL̃R T̃TCL
(R$)”,  os  precos referentes  a  cada  item incluídos  todos  os  custos  diretos  e  indiretos,  em
conformidade com as especificacões deste editalA ̃ Iampo  “descriço detalhada do objeto
ofertado” devera ser preenchidoA

12A2A1A  C proposta devera ser  anexada,  devendo a ultima folha ser  assinada e as demais
rubricadas  pela  licitante  ou  seu  representante  legal,  redigida  em  língua  portuguesa  em
linguagem  clara  e  concisa,  sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  com  as  especificacões
técnicas, quantitativos, nos termos do Cnexo I - Termo de Referência deste editalA

12A2A2A Prazo de validade ņo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua
emisşoA

12A2A3A ̃ Licitante devera preencher a planilha do item 3 do Cnexo II – Iarta Proposta do Edital
e anexa-la com os valores a serem utilizados para o fornecimento dos servicosA

12A2A4A ̃ Licitante devera considerar o valor global anual de sua proposta como sendo a soma
dos valores dos servicos de manutenço mais os valores previstos para reposiço de fibras
ópticas conforme planilha do item 3 do Cnexo II – Iarta Proposta do EditalA

12A3A Cs licitantes podeŗo retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitaço por
eles apresentados, até o término do prazo para recebimentoA
12A4A  ̧̂o  sera  estabelecida,  nessa  etapa  do  certame,  ordem  de  classificaço  entre  as
propostas apresentadas,  o que somente ocorrera após a realizaço dos procedimentos de
negociaço e julgamento da propostaA
12A5A ̃s documentos que compõem a proposta e a habilitaço da licitante melhor classificada
somente seŗo disponibilizados para avaliaço pelo pregoeiro e para acesso publico após o
encerramento do envio de lancesA
12.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
12A6A1A ̃brigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma
filial, todos da mesma filial, com exceço dos documentos que şo validos tanto para matriz
como  para  todas  as  filiaisA  ̃  contrato  sera  celebrado  com  a  sede  que  apresentou  a
documentaçoA
12A6A2A ̃ documento obtido através de sítios oficiais, que esteja condicionado à aceitaço via
internet, tera sua autenticidade verificada pelo pregoeiroA
12A6A3A Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deveŗo ser acompanhados da
traduço para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também consularizados
ou registrados no cartório de títulos e documentosA
12A6A3A1A Documentos de procedência estrangeira,  emitidos em língua portuguesa,  também
deveŗo ser apresentados consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentosA
12A6A4A Dentro do prazo de validadeA ̂a hipótese de o documento ņo constar expressamente
o prazo de validade, este devera ser acompanhado de declaraço ou regulamentaço do órģo
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emissor que disponha sobre sua validadeA ̂a ausência de tal declaraço ou regulamentaço, o
documento sera considerado valido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua emisşo, quando se tratar de documentos referentes à habilitaço fiscal e econômico-
financeiraA
13. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS
13A1A Cbertas as propostas, o pregoeiro fara as devidas verificacões, avaliando a aceitabilidade
das mesmasA Iaso ocorra alguma desclassificaço, devera ser fundamentada e registrada no
sistemaA
13A2A ̃s precos deveŗo ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus
valores globaisA
13A3A  ̃  sistema  ordenara  automaticamente  as  propostas  classificadas  pelo  pregoeiro  e
somente estas participaŗo da etapa de lancesA
14. DA ETAPA DE LANCES
14A1A ̃ pregoeiro dara início à etapa competitiva no horario previsto no subitem 6A3, quando,
enţo, as licitantes podeŗo encaminhar lancesA
14A2A Para efeito de lances, sera considerado o valor unitário do itemA
14A3A Cberta a etapa competitiva, sera considerado como primeiro lance a proposta inicialA Em
seguida  as  licitantes  podeŗo  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema
eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horario
de registro e valorA
14A4A Cs licitantes podeŗo ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu ultimo lance
registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance ja  ofertado por outra
licitanteA
14A4A1A Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugarA
14A5A Durante a sesşo publica de disputa, as licitantes seŗo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registradoA ̃ sistema ņo identificara o autor dos lances ao pregoeiro
nem aos demais participantesA
14A6A Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes apresentaŗo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechadoA
14A7A C etapa de lances da sesşo publica tera duraço inicial de quinze minutosA Cpós esse
prazo,  o  sistema  encaminhara  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  após  o  que
transcorrera o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepço de lancesA
14A8A  Encerrado o prazo previsto no item 14A7A,  o  sistema abrira  oportunidade para que a
licitante da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazoA
14A8A1A ̧̂o havendo pelo menos três ofertas nas condicões definida no item 14A8, podeŗo as
licitantes dos melhores lances, na ordem de classificaço, até o maximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazoA
14A9A Cpós o término dos prazos estabelecidos, o sistema ordenara os lances segundo a ordem
crescente de valoresA
14A9A1A ̧̂o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, havera o reinício
da  etapa  fechada,  para  que  as  demais  licitantes,  até  o  maximo  de  três,  na  ordem  de
classificaço,  possam ofertar  um lance final  e  fechado em até  cinco minutos,  o  qual  sera
sigiloso até o encerramento deste prazoA
14A10A Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitaçoA
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14A11A ̂o caso de desconex̧o entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa competitiva,
o  sistema  podera  permanecer  acessível  à  recepço  dos  lances,  retornando  o  pregoeiro,
quando possível, sem prejuízos dos atos realizadosA
14A12A  Quando  a  desconex̧o  do  sistema  eletrônico  para  o  pregoeiro  persistir  por  tempo
superior a dez minutos, a sesşo publica sera suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte  e  quatro  horas  da  comunicaço  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  participantes,  no  sítio
eletrônico utilizado para divulgaçoA 
14A13A  Cpós  o  encerramento  dos  lances,  o  sistema detectara  a  existência  de  situaço  de
empate  fictoA  Em  cumprimento  ao  que  determina  a  Lei  Iomplementar  nº  123/2006,  a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do
artA 34, da Lei Federal nº 11A488/2007, e que ofertou lance de até 5% (cinco por cento) superior
ao  menor  preco  da  arrematante  que  ņo  se  enquadre  nessa  situaço  de  empate,  sera
convocada automaticamente pelo sistema, na sala de disputa,  para,  no prazo de 5 (cinco)
minutos,  utilizando-se do direito  de preferência,  ofertar  novo lance inferior  ao melhor lance
registrado, sob pena de precluşoA
14A13A1A ̧̂o havendo manifestaço da licitante, o sistema verificara a existência de outra em
situaço de empate, realizando o chamado de forma automaticaA ̧̂o havendo outra situaço
de empate, o sistema emitira mensagemA
14A14A ̃ sistema informara a proposta de menor preco ao encerrar a fase de disputaA
15. DA LICITANTE ARREMATANTE
15A1A ̃ pregoeiro podera negociar exclusivamente pelo sistema, em campo próprio, a fim de
obter melhor precoA
15A2A Encerrada a etapa de envio de lances da sesşo publica, o pregoeiro podera encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preco, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociaço em condicões diferentes das previstas
neste EditalA

15A3A Definido o valor final da proposta, o pregoeiro convocara a arrematante para anexar em
campo próprio do sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de precos com
os respectivos valores readequados ao ultimo lance ofertadoA

15A3A1A C proposta devera ser anexada em conformidade com o item 12A2A deste editalA

15A4A Encerrada a analise quanto à aceitaço da proposta, o pregoeiro verificara a habilitaço
da licitante, observado o disposto neste EditalA

15A5A  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  complementares,  necessarios  à
confirmaço daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, a licitante sera convocada a
encaminha-los,  em formato  digital,  via  sistema,  no prazo  de  2  (duas)  horas,  sob pena de
desclassificaço ou inabilitaçoA
15A6A  ̃  descumprimento  dos  prazos  acima  estabelecidos  é  causa  de  desclassificaço  da
licitante,  sendo  convocada  a  licitante  subsequente,  e  assim  sucessivamente,  observada  a
ordem de classificaçoA
15A7A  Cpós a apresentaço da proposta ņo cabera desistênciaA
16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
16A1A Para julgamento das propostas sera adotado o critério de MENOR PRECO POR GRUPO,
observadas todas as condicões definidas neste editalA
16A1A1A C disputa sera realizada por grupo, sendo os precos registrados em Cta, pelo valor
unitario do itemA
16A1A2A C proposta final para o grupo ņo podera conter item com valor superior ao estimado
pela administraço, sob pena de desclassificaço, independente do valor total do grupoA
16A2A Se a proposta de menor preco ņo for aceitavel, ou, ainda, se a licitante desatender às
exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro  examinara  a  proposta  subsequente,  verificando  sua
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compatibilidade  e  a  habilitaço  da  participante,  na  ordem  de  classificaço,  e  assim
sucessivamente, até a apuraço de uma proposta que atenda a este editalA
16A3A C licitante remanescente que esteja enquadrada no percentual estabelecido no artA 44, §
2º,  da  Lei  Iomplementar  nº  123/2006,  no  dia  e  hora  designados  pelo  pregoeiro,  sera
convocada para na sala de disputa, utilizar-se do direito de preferência, ofertando no prazo de
5 (cinco) minutos novo lance inferior ao melhor lance registrado no itemA
16.4. Serão desclassificadas as propostas:
16A4A1A Iontenham vícios insanaveisA
16A4A2A Descumpram especificacões técnicas constantes do instrumento convocatórioA
16A4A3A Cpresentem precos manifestamente inexequíveisA
16A4A4A  Se encontrem acima do orcamento estimado para a contrataço após encerrada a
negociaço de menor precoA
16A4A5A ̧̂o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela ETIIEA
16A4A6A  Cpresentem  desconformidade  com  outras  exigências  do  instrumento  convocatório,
salvo se for possível a acomodaço a seus termos antes da adjudicaço do objeto e sem que
se prejudique a atribuiço de tratamento isonômico entre as licitantesA
16A5A C ETIIE podera realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
das licitantes que ela seja demonstradaA
16A6A C desclassificaço sera sempre fundamentada e registrada no sistemaA
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17A1A Qualquer licitante podera manifestar, de forma motivada,  a intenço de interpor recurso,
em campo próprio do sistema, no prazo de até 20 minutos depois da arrematante ser aceita e
habilitada, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentaço das razões
do recurso no sistema do IomprasnetA Cs demais licitantes ficam desde logo convidadas a
apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que comecara a contar a partir do término do
prazo da recorrente,  sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis à
defesa dos seus interessesA

17A1A1A  Para  abertura  da  manifestaço  da  intenço  de  recurso,  o  pregoeiro  comunicara  a
retomada da sesşo publica com no mínimo vinte e quatro horas de antecedência, no sítio
eletrônico utilizado para realizaço do certameA
17A2A ̧̂o seŗo conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante ņo
habilitado  legalmente  ou  ņo  identificado  no  processo  licitatório  para  responder  pela
proponenteA
17A3A C falta de manifestaço, conforme o subitem 17A1A deste edital, importara na decadência
do direito de recursoA
17A4A ̃ acolhimento de recurso importara na invalidaço apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamentoA
17A5A C decişo em grau de recurso sera definitiva, e dela dar-se-a conhecimento as licitantes,
no endereco eletrônico constante no subitem 5A2A deste editalA
18. DA HOMOLOGACÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
18A1A  ̃ sistema gerara  ata  circunstanciada,  na qual  estaŗo registrados todos  os  atos  do
procedimento e as ocorrências relevantesA
18A2A  C homologaço  se  dara  na  forma  do  inciso  IV  do  artA  12  do  Decreto  Estadual  n°
33A326/2019A
18A3A  Cpós  a  homologaço  do  resultado  da  licitaço,  os  precos  ofertados  pelas  licitantes
vencedoras dos itens, seŗo registrados na Cta de Registro de Precos, elaborada conforme o
anexo III, deste editalA
18A3A1A Cs licitantes classificadas em primeiro lugar teŗo o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da data do recebimento da convocaço, para comparecerem perante o gestor a fim de
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assinarem a Cta de Registro de Precos, sob pena de decair do direito à contrataço, e sem
prejuízo das sancões previstas no Edital, podendo o prazo de comparecimento ser prorrogado
uma vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administraçoA
18A4A C Cta de Registro de Precos podera ser assinada por certificaço digitalA
18A5A  Homologada  a  licitaço  e  obedecida  a  sequência  da  classificaço  do  certame,  as
licitantes seŗo convocadas, por meio do sistema eletrônico, para no prazo de 2 (dois) dias
uteis, se assim desejarem, ajustarem seus precos ao valor da proposta da licitante mais bem
classificada, visando a formaço de cadastro de reservaA
18A5A1A Cs licitantes que aderiram ao cadastro de reserva obedeceŗo ao disposto no subitem
18A3A1 deste editalA
18A6A É facultado à Cdministraço após a homologaço da licitaço e desde que, obedecida a
ordem de classificaço, convocar as licitantes remanescentes para assinarem a ata de registro
de precos, em igual prazo e nas mesmas condicões propostas pela vencedora, quando esta
ņo atender  a  convocaço,  ou no caso da excluşo do detentor  de preco registrado,  nas
hipóteses previstas no artA 25 do Decreto Estadual nAº 32A824/2018A
18A6A1A ̃corrido o disposto no subitem 18A6A deste edital, respeitada a ordem de classificaço,
o pregoeiro convocara as licitantes do cadastro de reserva para comprovar as condicões de
habilitaço e proposta compatível com o objeto licitadoA ̧̂o havendo cadastro de reserva o
pregoeiro  convocara  as  demais  remanescentes  desde  que  realizada  a  negociaço  nas
mesmas  condicões  de  habilitaço  e  proposta  da  licitante  vencedoraA  Cpós  habilitada  e
classificada a licitante obedecera o disposto no subitem 18A3A1 deste editalA
18A7A  ̃  prazo  de  validade  da  ata  de  registro  de  precos,  computadas  as  eventuais
prorrogacões,  ņo  podera  ser  superior  a  doze  meses,  contado  a  partir  da  data  da  sua
publicaçoA
18A8A  C licitante  vencedora fica  obrigada a apresentar  no ato  da assinatura  do contrato,  o
Iertificado de Registro Iadastral-IRI emitido pela Secretaria de Planejamento e Gesţo do
Estado do IearaA
19. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS
19A1A C licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no artA 37, do Decreto Estadual
nº 33A326/2019, sem prejuízo das sancões legais nas esferas civil e criminal, estara sujeita às
seguintes penalidades:
19A1A1A Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da propostaA
19A1A2A Impedimento de licitar e contratar com a Cdministraço, sendo, enţo, descredenciado
no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gesţo (SEPLCG), do Estado do
Ieara, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniço ou até que seja promovida a reabilitaço perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo da multa prevista neste edital e das demais cominacões legaisA
19A1A2A1A C aplicaço da pena obedecera o disposto no artA 166 do Regulamento de Licitacões
e Iontratos da ETIIEA
19A2A C licitante recolhera a multa por meio de depósito bancario em nome da ETIIE, se ņo o
fizer, sera cobrada em processo de execuçoA
19A3A ̂enhuma sanço sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma
da leiA
20. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
20A1A C Empresa da Tecnologia da Informaço do Ieara - ETIIE sera o órģo gestor da Cta de
Registro de Precos de que trata este editalA
20A2A C Cta de Registro de Precos que tem carater convocatório, elaborada conforme o anexo
III,  sera assinada pelo titular  da Empresa da Tecnologia da Informaço do Ieara - ETIIE,
órģo  gestor  do  Registro  de  Precos  ou,  por  delegaço,  por  seu  substituto  legal,  e  pelos
representantes  de  cada  um  dos  prestadores  de  servicos  legalmente  credenciados  e
identificadosA
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20A3A  ̃s  precos  registrados  na  Cta  de  Registro  de  Precos  seŗo  aqueles  ofertados  nas
propostas  de  precos  das  licitantes  vencedoras  e  das  demais  interessadas  em  praticar  os
mesmos  valores  e  condicões  da  vencedora,  conforme  inciso  III  do  artA  11  do  Decreto  nº
32A824/2018A
20A4A C Cta de Registro de Precos uma vez lavrada e assinada, ņo obriga a Cdministraço a
firmar  as  contratacões  que  dela  podeŗo  advir,  ficando-lhe  facultada  a  utilizaço  de
procedimento  de  licitaço,  respeitados  os  dispositivos  da  Lei  Federal  13A303/2016,  sendo
assegurado ao detentor do registro de precos a preferência em igualdade de condicõesA
20A5A  C Empresa  da  Tecnologia  da  Informaço  do  Ieara  –  ETIIE,  na  condiço  de  unico
participante do SRP (Sistema de Registro de Precos) quando necessitar, efetuara os servicos
junto aos prestadores de servicos detentores de precos registrados na Cta de Registro de
Precos,  de  acordo  com as  especificacões  e  quantitativos  previstos,  durante  a  vigência  do
documento supracitadoA
20A6A ̃s prestadores de servicos detentores de precos registrados ficaŗo obrigados a executar
o objeto licitado ao participante do SRP(Sistema de Registro de Precos), nos prazos, locais,
quantidades e, demais condicões definidas no Cnexo I - Termo de Referência deste editalA
20A7A C Cta de Registro de Precos, durante sua vigência, podera ser utilizada por órģo ou
entidade de outros entes federativos, como órģo interessado, mediante consulta prévia ao
órģo gestor do registro de precos, conforme disciplina os artigos 19, 20, 21 e 22 do Decreto
Estadual nº 32A824/2018A
20A8A  ̃s órģos interessados,  quando desejarem fazer uso da Cta de Registro de Precos,
deveŗo manifestar seu interesse junto ao órģo gestor do Registro de Precos, o qual indicara
o prestador de servico e o preco a ser praticadoA
20A8A1A Cs contratacões decorrentes da utilizaço da Cta de Registro de Precos de que trata
este  subitem  ņo  podeŗo  exceder,  por  órģo  Interessado,  a  cinquenta  por  cento  dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de precosA
20A8A2A  ̃  quantitativo  decorrente  das  adesões  à  Cta  de  Registro  de  Precos  ņo  podera
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
precos, independente do numero de órģos interessados que aderiremA
20A8A3A  ̃  órģo  interessado  devera  efetivar  a  aquisiço  ou  contrataço  solicitada  em até
noventa  dias,  contados  a  partir  da  autorizaço  do  órģo  gestor  do  registro  de  precos,
observado o prazo de vigência da ataA
20A8A4A  C comunicaço  ao  gestor  do  registro  de  precos  acerca  do  cumprimento  do  prazo
previsto no item 20A8A3A sera providenciada pelo órģo interessado até o quinto dia util após a
aquisiço ou contrataçoA
20A8A5A ̃ órģo gestor do registro de precos ņo autorizara a adeşo à ata de registro de
precos para contrataço separada de itens de objeto adjudicado por preco global para os quais
o fornecedor ņo tenha apresentado o menor precoA
20A9A  Iabera  ao  órģo  gestor  do  Registro  de  Precos,  para  utilizaço  da  Cta  por  órģos
interessados da Cdministraço Publica, proceder a indicaço do prestador de servico detentor
do preco registrado, obedecida a ordem de classificaçoA
20A10A  ̃ detentor de precos registrados tera seu registro na ata cancelado,  nas hipóteses
previstas nos incisos I a VIII do artigo 25 do decreto 32A824/2018 e ainda podera solicitar o
cancelamento do preco registrado na hipótese do paragrafo unico desse mesmo artigoA
20A11A  ̃s  precos  registrados  podeŗo  ser  revistos  a  qualquer  tempo  em  decorrência  da
reduço  dos  precos  praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  os  custos  dos  itens
registrados,  obedecendo  aos  parâmetros  constantes  no  artA  23,  do  Decreto  Estadual  nAº
32A824/2018A
20A12A C ETIIE convocara o prestador para negociar o preco registrado e adequa-lo ao preco
de mercado, sempre que verificar que o preco registrado esta acima do preco de mercadoA
Iaso  seja  frustrada  a  negociaço,  o  prestador  de  servico  sera  liberado  do  compromisso
assumidoA
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20A13A  ̧̂o  havendo  êxito  nas  negociacões  com  os  prestadores  de  servicos  com  precos
registrados, o gestor da Cta, podera convocar os demais prestadores de servicos classificados,
podendo negociar  os  precos de mercado,  ou cancelar  o  item,  ou ainda  revogar  a  Cta  de
Registro de PrecosA
20A14A  Seŗo considerados precos de mercado,  os precos que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pela Cdministraço para os itens registradosA
20A15A  Cs  alteracões  dos  precos  registrados,  oriundas  de  revişo  dos  mesmos,  seŗo
publicadas no Diario ̃ficial do Estado e na pagina oficial do Governo do Estado na internetA
20A16A Cs demais condicões contratuais se encontram estabelecidas no Cnexo IV- Minuta do
IontratoA
20A17A ̃s servicos previstos no Cnexo I – Termo de Referência deste edital, şo estimativas
maximas  para  o  período  de  validade  da  Cta  de  Registro  de  Precos,  reservando-se  a
Cdministraço, através do órģo participante, o direito de executa-los no quantitativo que julgar
necessario ou mesmo abster-se do executar o item especificadoA
20.18. DA GARANTIA CONTRATUAL
20A18A1A C contratada, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a celebraço do contrato, prestara
garantia nos termos e prazos previstos na clausula nona do respectivo instrumento contratual,
conforme disposto no artA 70, da Lei Federal nº 13A303/2016 e § 5º do artA 141 do Regulamento
de Licitacões e Iontratos da ETIIEA 
20A18A2A ̂a garantia devera estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do
prazo contratualA
20.19. DA SUBCONTRATACÃO
20A19A1A Sera admitida a subcontrataço no limite de 30% (trinta por cento) do objeto, conforme
disposto no artA 78 da Lei nº 13A303/2016 e nos artsA 143 a 147 do Regulamento de Licitacões e
Iontratos  da  ETIIE,  desde  que  ņo  constitua  o  escopo  principal  da  contrataço,  e,  se
previamente aprovada pela ETIIEA
20A19A2A  C subcontrataço  de  que  trata  esta  clausula,  ņo  exclui  a  responsabilidade  da
contratada perante a ETIIE quanto à qualidade do objeto contratado, ņo constituindo portanto
qualquer vínculo contratual ou legal da ETIIE com a subcontratadaA
20A19A3A C empresa subcontratada devera atender, em relaço ao objeto da subcontrataço, as
exigências de qualificaço técnica impostas a licitante vencedoraA
20.19.4. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:
20A19A4A1A Do procedimento licitatório do qual se originou a contrataçoA
20A19A4A2A Direta ou indiretamente, da elaboraço de projeto basico ou executivoA
21. DA FRAUDE E DA CORRUPCÃO
21A1A Cs licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores  e  subcontratados,  se  admitida  subcontrataço,  o  mais  alto  padŗo  de  ética
durante todo o processo de licitaço, de contrataço e de execuço do objeto contratualA Para
os propósitos deste item, definem-se as seguintes praticas:
a)  “pratica  corrupta”:  oferecer,  dar,  receber  ou  solicitar,  direta  ou  indiretamente,  qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a aço de servidor publico no processo de licitaço ou
na execuço de contrato;
b) “pratica fraudulenta”: a falsificaço ou omisşo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitaço ou de execuço de contrato;
c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes,
com  ou  sem  o  conhecimento  de  representantes  ou  prepostos  do  órģo  licitador,  visando
estabelecer precos em níveis artificiais e ņo-competitivos;
d)  “pratica  coercitiva”:  causar  dano  ou  ameacar  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  às
pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua participaço em um processo licitatório
ou afetar a execuço do contratoA
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e) “pratica obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecões ou fazer declaracões falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuraço de alegacões de pratica prevista neste subitem;
(2)  atos  cuja  intenço  seja  impedir  materialmente  o  exercício  do  direito  de  o  organismo
financeiro multilateral promover inspeçoA
21A2A ̂a hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanço sobre uma empresa ou
pessoa  física,  para  a  outorga  de  contratos  financiados  pelo  organismo  se,  em  qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitaço
ou da execuço um contrato financiado pelo organismoA
21A3A Ionsiderando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condiço para a
contrataço, devera concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado,
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam  inspecionar  o  local  de  execuço  do  contrato  e  todos  os  documentos  e  registros
relacionados à licitaço e à execuço do contratoA
21A4A C contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancões administrativas pertinentes,
previstas na Lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa
física contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da
licitaço  ou  na execuço  do  contrato  financiado  por  organismo financeiro  multilateral,  sem
prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveisA
22. DAS DISPOSICÕES GERAIS
22A1A  Esta  licitaço  ņo  importa  necessariamente  em  contrataço,  podendo  a  autoridade
competente revoga-la por razões de interesse publico, anula-la por ilegalidade de ofício ou por
provocaço  de  terceiros,  mediante  decişo  devidamente  fundamentada,  sem  quaisquer
reclamacões ou direitos à indenizaço ou reembolsoA
22A2A É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitaço, a
promoço de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instruço do processo
licitatório, vedada a incluşo posterior de documentos que deveriam constar originariamente na
proposta e na documentaço de habilitaçoA
22A3A ̃ descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o ņo
atendimento às solicitacões ensejara DESILCSSIFIICCÃ ou ÎCBILITCCÃA
22A4A Toda a documentaço fara parte dos autos e ņo sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originaisA
22A5A ̂a contagem dos prazos estabelecidos neste edital,  excluir-se-̧o os dias de início e
incluir-se-̧o os dias de vencimentoA ̃s prazos estabelecidos neste edital para a fase externa
se iniciam e se vencem somente nos dias e horarios de expediente da Ientral de LicitacõesA
̃s demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias uteis de expediente da
contratanteA
22A6A ̃s representantes legais das licitantes şo responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informacões e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçoA
22A7A ̃ desatendimento de exigências formais ņo essenciais ņo implicara no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferiço da sua qualificaço e a exata compreenşo da sua
propostaA
22A8A Iabera a licitante acompanhar as operacões no sistema eletrônico, ficando responsavel
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconex̧oA
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22A9A ̃ pregoeiro podera sanar erros formais que ņo acarretem prejuízos para o objeto da
licitaço,  a  Cdministraço  e  as  licitantes,  dentre  estes,  os  decorrentes  de  operacões
aritméticasA
22A10A ̃s casos omissos seŗo resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislaço pertinenteA
22A11A  Cs  normas  que  disciplinam  este  preģo  seŗo  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliaço da disputaA
22A12A ̃s documentos referentes aos orcamentos, bem como o valor estimado da contrataço,
possuem  carater  sigiloso  e  seŗo  disponibilizados  exclusivamente  aos  órģos  de  controle
interno e externo, conforme o disposto no artA 15 do Decreto Estadual n° 33A326/2019A
22A13A  ̃ foro designado para julgamento de quaisquer  questões judiciais resultantes deste
edital sera o da Iomarca de Fortaleza, Iapital do Estado do IearaA

23. DOS ANEXOS

23A1A Ionstituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ĈEX̃ I - TERM̃ DE REFERÊ̂IIC

ĈEX̃ II - ICRTC PR̃P̃STC

ĈEX̃ III - MÎUTC DC CTC DE REGISTR̃ DE PREC̃S

ĈEX̃ IV - MÎUTC D̃ Ĩ̂TRCT̃

ĈEX̃ V - M̃DEL̃ DE DEILCRCCÃ DE CUTÊTIIIDCDE D̃S D̃IUMÊT̃S (Cnexar
com a documentaço de habilitaço)

Fortaleza - IE, 03 de marco de 2020A

_____________________________ IIÊTE: ___________________________
Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa             José Célio Bastos de Lima              
PRESIDENTE DA ETICE              PREGOEIRO

Cprovado:____________________________________________________________

              (aprovação da assessoria ou procuradoria jurídica conforme o caso)
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.  UNIDADE  REQUISITANTE:  Empresa  de  Tecnologia  da  Informaço  do  Ieara  (Etice)
/DIOPE/ GEOPE.

2.  OBJETO:  Registro  de  precos  para  futuras  e  eventuais  contratacões  de  Servicos  de
engenharia para manutenço de redes de fibra ópticas do Iintuŗo Digital do Ieara (IDI),
incluindo identificaço de falhas e interrupcões da rede, ajustes e procedimentos técnicos e a
manutenço  preventiva  e  corretiva  das  infraestruturas  urbanas,  rurais  e  redes  de  acesso
internas das edificacões, com reposiço de fibras ópticas, de acordo com as especificacões e
quantitativos previstos neste TermoA

2.1. Este  objeto  sera  realizado  através  de  licitaço  na  modalidade  PREGÃ,  na  forma
ELETRÔIIC,  do tipo MỄR PREC̃, sob regime de execuço indireta:  empreitada por
preco unitarioA

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. C  responsabilidade  sobre  a  contrataço  corporativa  e  gesţo  da  infraestrutura  de
comunicaço de dados do Estado do Ieara é da Empresa de Tecnologia da Informaço do
Ieara (Etice), conforme a Lei 15A018/2011 de 04/10/2011A

̃  Governo  do  Estado  através  de  Ionvénio  com  a  R̂P  e  a  ÊEL,  realizou  projetos
contemplando equipamentos de fibra óptica da administraço publica do Governo do EstadoA
Ctravés destes projetos o Governo disponibilizou redes de fibra óptica de alta velocidade e
permitiu  a  utilizaço  de  servicos  de  telecomunicaço  com custos  inferiores  ao  atualmente
praticado pelo mercado e com melhor qualidadeA

Ionsiderando a necessidade de manter estas redes operacionais e que no período de janeiro a
dezembro de 2019 aconteceram 351 (trezentos e cinquenta e uma) intervencões na rede, com
5% dessas intervencões terem sido causadas por vandalismo/roubo e a indisponibilidade de
quadro técnico do Estado para realizar este tipo de servico, se faz necessaria a contrataço de
empresa especializada para realizar a manutenço corretiva e preventiva da rede, para permitir
que o Governo trafegue os seus dados com seguranca e confiabilidade e com níveis de servico
de acordo com as suas necessidadesA

C especificidade do objeto a ser mantido, isto é, as redes de fibra óptica de uso governo, diz
respeito à frequência com que o mesmo cresce ou decresce em extenşo, fazendo com que o
esforco necessario para mantê-lo aumente ou diminua, respectivamenteA C tendência de um
mês para outro é que a extenşo cresca, à medida que mais e mais clientes se conectem à
redeA  Porém,  o  remanejamento  de  postes  e  prédios  publicos  e  a  devoluço  de  redes  de
terceiros podem fazer com que a extenşo da rede decrescaA Esta variaço é levada em conta
neste certame licitatório,  uma vez que os pagamentos a serem efetuados à Ĩ̂TRCTCDC
variam com a quilometragem das redesA Isto favorece a economicidade do contrato, uma vez
que os pagamentos refletem precisamente o esforco a ser empreendido na manutenço do
objetoA

C justificativa  para  permisşo  de  participaço  de  Empresas  em Ionsórcio  é  oportunizar  a
ampliaço da competitividade, uma vez que empresas interessadas no certame podeŗo reunir
recursos  financeiros  e  técnicos,   que  isoladamente  poderiam  restringir  a  participaço  na
disputaA  ̂o  caso  específico  desta  Licitaço  a  dificuldade  de participaço  de  competidores
poderia acontecer especialmente  pelo servico ser altamente especializado e pela disperşo
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geografica  na execuço dos servicos,  que abrange quase todas as cidades do Estado do
IearaA

4. DAS ESPECIFICACÕES E QUANTITATIVOS

GRUPO 1 – SERVICOS DE MANUTENCÃO DE FIBRAS ÓTICAS  E DE REPOSICÃO

ITEM DESCRICÃO Unidade de
Medida

Qtdes

Serviços de Manutenção de Fibras Óticas

1 Servicos de manutenço preventiva e corretiva de redes 
de fibra óticas / km pelo período de 12 (doze) meses 
(valor mensal)

Sistema Iomprasnet: Unidade = KM

Km 6A000

Serviços de Reposição de Fibras Óticas

2 Servicos de reposiço de fibra óptica / metro

Sistema Iomprasnet: Unidade = METR̃

Metro 12A000

3 Servico de Reposiço de Postes de 11 metros Unidade (Poste) 6

4 Servico de Reposiço de Postes de 7 metros Unidade (Poste) 6

Obs: Havendo divergências entre as especificacões deste  anexo e  as dos sistemas
prevaleceŗo as deste anexoA

4.1. ESPECIFICACÃO DETALHADA:
4A1A1A Iaso o valor mensal previsto para reposiço de fibra óptica ņo seja usado, este valor
podera  ser  usado  posteriormenteA  ̃u  seja,  o  que  se  precisa  respeitar  é  o  limite  anual
reservado para reposiço de fibras ópticas, que ņo podera ser ultrapassadoA

4A1A2A ̃s valores para reposiço de fibras ópticas só seŗo pagos se houver necessidade de
reposiço de fibras ópticasA

4A1A3A  ̃  MANUAL  DE  MANUTENCÃO  DE  REDE  ÓTICA  (ANEXO  B)  descreve  os
procedimentos e o ĈS (Ccordo de nível de servico)A

4.1.4. DAS DEFINICÕES
Para  os  fins  do  presente  termo  de  referência,  e  sem  prejuízo  de  outras  definicões  aqui
estabelecidas, as expressões seguintes şo assim definidas:
 Acordo de Nível de Serviço (ANS) - contrato de servico onde esţo especificados os
prazos de atendimento e resoluço dos eventos relacionados aos servicos contratados, assim
como as penalidades pelo ņo cumprimento dos prazos acordadosA Em inglês: "Service Level
Cgreement (SLC)";
 Anel  Óptico: anel  de  fibra  óptica  compreendendo  as  estacões  da Rede IDI que
compõem um ciclo;
 Anexos:  cada um dos documentos anexos ao termo de referência,  seguido da sua
denominaço;
 Cabos  de  Última  Milha:  cabos  ópticos  instalados  em  meio  urbano,  destinado  a
distribuiço;
 Cabo  Óptico  Drop  2  fibras  outdoor: cabos  ópticos  instalados  em  meio  urbano,
destinado a distribuiço na rede Gpon;

Pregão Eletrônico nº 20200001 - ETICE/DITEC Página 16 de 67



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO

CEARÁ

 Caixa de Emenda: caixa hermética destinada a abrigar as emendas de fibras ópticas
numa rede óptica, preservando a sua continuidade e baixa atenuaço.
 Splitter optico : Splitter Óptico PLI 1x4 e 2x8 SI/CPI balanceado e conectorizado no
padŗo SI de polimento CPI para divişo do sinal óptico proveniente de uma fibra óptica para
quatroA
 CDC: Iintuŗo Digital do IearaA Rede de Fibras Ópticas lancadas no Estado do Ieara
para uso do Governo do Estado;
 Contratada: empresa vencedora do presente certame licitatório após a assinatura do
Iontrato de Prestaço de ServicosA
 Contratante: Empresa de Tecnologia da Informaço do Ieara – Etice.
 DGO: Distribuidor Geral ÓpticoA Equipamento usado para distribuir e organizar cabos de
fibra óptica em Estacões da Rede IDI;
 Distribuição em Última Milha (ou Urbana): infraestrutura destinada à distribuiço de
sinal de transmisşo em zona urbana dentro de localidade com mais de 2A000 habitantesA
 Licitantes: pessoas jurídicas participantes do Preģo;
 Transmissão  em  meio  rural:  toda  e  qualquer  rede  de  fibra  do  IDI  que  ņo  é
classificada como sendo de Última MilhaA
 Garantia de execução contratual: garantia  do fiel  cumprimento das obrigacões do
Iontrato,  a  ser  prestada  pela  Ĩ̂TRCTCDC,  e  que  podera  ser  executada  pelo  Poder
Ioncedente nas hipóteses previstas no Iontrato;
 Ramificações: ramais de fibra óptica ligados ao Cnel Óptico da Rede IDIA
 Redes de acesso internas das edificações (acessos):  extensões de cabos de fibra
óptica e as suas respectivas emendas (fusões) e conexões no DG̃, incluindo cordões ópticosA
 Remanejamento de rede: é a relocaço de parte da rede instalada, a fim de atender
exigências de modificaço do tracado da redeA
 Rompimento de Cabo de Fibra Óptica:  descontinuidade ou falha de continuidade
(atenuaço) de uma ou mais fibras ópticas pertencentes a um cabo de fibras ópticas;
 Exceto quando o contexto ņo permitir tal interpretaço, as definicões do Edital seŗo
igualmente aplicadas em suas formas singular e pluralA

4.1.5. SERVICOS DE MANUTENCÃO DE FIBRAS ÓTICAS
̃ valor mensal dos servicos sera calculado tendo por base a extenşo da rede efetivamente
instalada, incluindo rede de ultima milha (urbana), rural e acessos, tomando como referência o
valor mensal da manutenço por quilômetroA
4.1.5.1. Regiões de Prestação dos Serviços de Manutenção
C abrangência atual da rede de fibras ópticas da ETIIE encontra-se no Cnexo C, que inclui
uma descriço dos quantitativos da extenşo da rede e o mapa de cada trecho da redeA C rede
atual podera sofrer alteracões devido a novas instalacões ou desinstalaçoA C Ĩ̂TRCTĈTE
atualizara a planta da rede sempre que a mesma sofrer alteracõesA

4.1.5.2  A CONTRATADA deverá  prever  na  sua  proposta,  que  as  alteracões  efetuadas
durante a vigência do contrato, realizadas na topologia da rede, remanejamentos de cabos,
inclusões de caixas de emendas e acessórios passaŗo a fazer parte do escopo dos servicos
técnicos em redes de fibras ópticas da presente contrataçoA Iaso a rede sofra alteraço na
sua extenşo, esta sera incorporada à rede atualA

4.1.5.3. COMPOSICÃO DA INFRAESTRUTURA A SER MANTIDA
̃s objetos que compõem a infraestrutura de suporte e a rede de fibras ópticas propriamente
ditas şo os seguintes:
a) canalizaço subterrânea urbana, rural e de acesso aos prédios;
b) caixas subterrâneas e seus acessórios;
c) postes, cordoalhas e espinamentos;
d) cabos mensageiros;
e) suportes e ferragens da rede aérea;
f) caixas de emendas de fibras ópticas aéreas e subterrâneas e seus acessórios;
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g) subidas laterais e caixas de passagens;
h) armarios (racks) e sub-bastidores (sub-racks) de distribuiço óptica;
i) distribuidores ópticos;
j) cabos ópticos;
k) emendas e terminacões de fibras ópticas;
l) sistemas de identificaço de fibras ópticas e caixas (plaquetas de identificaço e anilhas);
m) conectores ópticos;
n) cordões ópticosA
o) Splitter ópticoA
p) Postes de 7 e 11 metrosA
4.1.5.3.1. Fica limitada, sem custos adicionais, a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) da
quantidade contratada por ano (12 meses), a extenşo maxima de cabos de fibra óptica a ser
utilizada nas reposicões de mudanca de rotas da rede causadas por motivos internos e ou
externos à Etice ou por vandalismos/roubos, incluindo todos os insumos necessarios à perfeita
operaço das fibras repostasA  Estes custos deveŗo estar  inclusos no preco cobrado pelos
servicos de manutenço de fibras óticasA
4.1.5.4. Todas  as  ocorrências  de  rompimento  de  cabo  óptico,  deveŗo  ser  atendidas  com
fornecimento de cabos e insumos da Ĩ̂TRCTCDC

4.1.6. SERVICOS DE REPOSICÃO DE FIBRAS ÓPTICAS
4A1A6A1A Se houver necessidade de substituiço de fibras ópticas ou postes, acima do limite
especificado  no  item  4.1.5.3.1.,  devera  ser  comunicada  ao  Fiscal  do  Iontrato,  através de
relatório, no qual constara descriço minuciosa e completa dos servicos a serem executadosA 
4A1A6A2A  Todos os materiais necessarios à execuço dos servicos şo de responsabilidade da
Ĩ̂TRCTCDCA
4A1A6A3A  Quando  houver  necessidade  de  substituiço  de  fibras  ópticas,  a  Ĩ̂TRCTCDC
enviara à Ĩ̂TRCTĈTE, num prazo maximo de 1 (uma) hora, contado a partir da detecço
do problema, relatório informando sobre a motivaço para a substituiçoA
4A1A6A4A Quando da substituiço das fibras ópticas, devem ser observadas as especificacões
técnicas constantes neste Termo de Referência, inclusive a instalaçoA
4A1A6A5A  ̃s  servicos  de  substituiço  de  fibras  ópticas,  teŗo  seu  orcamento  previamente
submetido  à  autorizaço  do  Ĩ̂TRCTĈTE,  e  deveŗo  estar  identificados  com  os  seus
respectivos custos na PLĈILHC DE PREC̃S DE SERVIC̃S DE FIBRC ÓPTIIC, do item 3
do Cnexo II – Iarta Proposta do EditalA
4A1A6A6A Em quaisquer circunstâncias os servicos de substituiço de fibras ópticas deveŗo ser
auditados pela Ĩ̂TRCTĈTEA

4.1.7. SOLICITACÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS RELATIVOS A ESTE EDITAL
4.1.7.1. Cbertura da solicitaço de servicos técnicosA
4.1.7.1.1. C ETIIE solicitara a prestaço dos servicos através de Sistema de Ctendimento
utilizado pela IontratadaA
4.1.7.1.2. C ETIIE podera solicitar à Ĩ̂TRCTCDC a prestaço dos servicos durante as 24
(vinte e quatro) horas do dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo feriadosA
4.1.7.1.3. C ETIIE define como horario para realizaço do servico e tempo de referência para
atendimento do evento,  para efeitos desta contrataço,  o período compreendido entre 6:00
horas às 24:00 horas, de segunda a domingo, incluindo feriadosA
4.1.7.1.4. C  data  e  a  hora  em  que  a  solicitaço  de  servico  técnico  for  encaminhada  à
Ĩ̂TRCTCDC ficam definidas como sendo a data e a hora de abertura do chamado para
acionamento  e  de  início  de  contagem  do  tempo  de  atendimento  com  exceço  para  os
chamados feitos após as 00:00 horaA ̂o caso em que a solicitaço seja feita entre as 0 hora e
6 horas a contagem inicial do tempo para o atendimento sera as 6 horasA
4.1.7.1.5. C ETIIE fornecera as seguintes informacões na abertura da solicitaço de servicos
técnicos:
a) identificaço do usuario quando houver;
b) identificaço do local do servico ou trecho da ocorrência;
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c) cronograma do local com horario de funcionamento;
d) identificaço de cada equipamento, trecho de rede ou enlace óptico envolvido, denominado
objeto da solicitaço;
e) descriço da ocorrência e tipo de servico técnico necessario;

4.1.8. DA ESTRUTURA DA CONTRATADA
C  Ĩ̂TRCTCDC  devera  apresentar  estrutura  adequada  para  atendimento  de  todas  as
demandas  de  servico  encaminhadas  pela  ETIIE,  durante  todo  o  período  de  vigência  do
contratoA
C Ĩ̂TRCTCDC podera instalar  bases de atendimento no interior  do Ieara,  informando a
Ĩ̂TRCTĈTE o endereco e contatosA
C ETIIE podera inspecionar a estrutura da Ĩ̂TRCTCDC sempre que considerar necessario,
a qualquer momento e sem aviso prévioA
Também  é  responsabilidade  da  Ĩ̂TRCTCDC o  fornecimento  de  todos  os  materiais  e
equipamentos adicionais necessarios para a recuperaço da continuidade de rede de fibras
óticasA
Todas as despesas decorrentes da instalaço e manutenço de toda a infraestrutura, meios,
dispositivos e equipamentos referidos acima, bem como as despesas decorrentes da conex̧o
dos  mesmos  aos  equipamentos  da  ETIIE  (instalacões  lógicas,  elétricas,  telefônicas,
provedores de acesso, etcA) e dos insumos necessarios para a utilizaço dos mesmos, seŗo
de unica e exclusiva responsabilidade da Ĩ̂TRCTCDCA

4.1.9. ATENDIMENTO DAS SOLICITACÕES DE SERVICOS TÉCNICOS
4.1.9.1.  C Ĩ̂TRCTCDC disponibilizara  sistema  ̃n-line  para  abertura  e  fechamento  de
chamadosA
4.1.9.1.1.  ̃  sistema  devera  conter  os  campos  necessarios  para  que  a  Ĩ̂TRCTĈTE
disponibilize informacões sobre o incidenteA
4.1.9.1.2. ̃s campos mínimos esţo descritos abaixoA
a) Data e hora de abertura do chamado
Identificaço do cliente e usuario;
Identificaço do local ou trecho,
Descriço do evento;
Responsavel técnico pelo atendimento;
Ironograma do local com horario de funcionamento;
Identificaço de cada equipamento, trecho de rede ou enlace óptico envolvido, denominado
objeto da solicitaço;
4.1.9.1.3. ̃ sistema devera receber anexos aos chamadosA
4.1.9.2. C Ĩ̂TRCTCDC devera atender as solicitacões de servicos técnicos conforme ao item
4A1A7A1A4 e a execuço dos mesmos devera cumprir o SLC durante todos os dias da semana,
de acordo com a determinaço da ETIIE e a urgência do servicoA
4.1.9.3. C  prioridade  de  atendimento  das  solicitacões  de  servicos  técnicos  podera  ser
determinada pela ETIIE a qualquer tempo, sempre que achar necessaria, mediante contatos
telefônicos,  e-mail encaminhado  à  Ĩ̂TRCTCDC  em  tempo  habil  para  execuço  e
cumprimento dos prazos contratuaisA
4.1.9.4. C Ĩ̂TRCTCDC devera atender a um mínimo de 6 (seis) atendimentos emergenciais
e/ou corretivos simultâneos, ficando a critério da ETIIE a determinaço das prioridades no
atendimentoA
4.1.9.4.1.  ̃s atendimentos simultâneos seŗo divididos entre 3 (três) regiões sendo, 2 (dois)
para cada uma das regiõesA
4.1.9.4.2. Cs regiões esţo dividias baseada nos Distritos ̃peracionais da S̃P (Secretaria de
̃bras  Publicas),  conforme  consta  no  ANEXO  A –  DETALHES  DAS  ROTAS  DO  ANEL
ÓPTICO, RAMIFICACÕES E ÚLTIMA MILHA.
4.1.9.4.2.1.  Regi̧o  1  sera  denominada  de  Regi̧o  Leste  e  sera  composta  pelos  Distritos
̃peracionais de Regi̧o Metropolitana, Cracoiaba e Limoeiro do ̂orteA

Pregão Eletrônico nº 20200001 - ETICE/DITEC Página 19 de 67



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO

CEARÁ

4.1.9.4.2.2.  Regi̧o  2  sera  denominada  de  Regi̧o  ̃este  e  sera  composta  pelos  Distritos
̃peracionais de Itapipoca, Sobral, Santa Quitéria e IrateusA
4.1.9.4.2.3. Regi̧o 3 sera denominada de Regi̧o Ientro/Sul e sera composta pelos Distritos
̃peracionais de Quixeramobim, Taua, Iguatu e IratoA
4.1.9.5.  ̂a ocorrência de emendas dos cabos ópticos, a ordem de fuşo das fibras devera
obedecer a numeraço das mesmas nos cabos, indo da primeira fibra do primeiro tubete (tube
loose) à ultima fibra do ultimo tubete, salvo determinaço contraria da ETIIEA
4.1.9.6. Fechamento das solicitacões de servicos técnicos
4.1.9.6.1. C Ĩ̂TRCTCDC devera repassar todas as informacões necessarias e comunicar a
concluşo da prestaço dos servicos técnicos por meio do sistema de atendimento eletrônico,
assim que encerrar a execuçoA

5. DA GARANTIA DOS SERVICOS CONTRATADOS
5.1.  Todos os servicos realizados, bem como todos os materiais fornecidos ou substituídos
durante a vigência do contrato deveŗo apresentar período de garantia, mínimo, de 24 (vinte
quatro) meses, contados dos respectivos encerramentos de suas execucões/instalacõesA

6. DA MANUTENCÃO INICIAL DO OBJETO
6.1. Cs fibras ópticas, objeto da presente licitaço, seŗo recebidas pela Ĩ̂TRCTCDC no ato
da assinatura do contrato, no estado em que se encontram, sendo de responsabilidade da
Ĩ̂TRCTCDC a ativaço e restauro de todas as fibras ópticas com respeito à continuidade,
baixa atenuaço, recolocaço de acessórios e adiço de Iaixas de Emendas, que porventura
sejam necessarias, incluindo emendas ópticas, seja em DG̃ ou Iaixa de EmendaA

7. DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS
7A1A Cs despesas decorrentes da Cta de Registro de Precos correŗo pela fonte de recursos do
(s)  órģo(s)/entidade(s)  participante(s)  do  SRP  (Sistema  de  Registro  de  Precos),  a  ser
informada quando da lavratura do instrumento contratualA

8. DA EXECUCÃO E DO RECEBIMENTO
8.1. Quanto à entrega:
8.1.1A  ̃  objeto  contratual  devera  ser  executado em  conformidade  com  as  especificacões
estabelecidas  neste  instrumento,  nos  enderecos,  prazos  e  horarios  previstos  neste
instrumentoA
8.1.2. ̃s  atrasos  ocasionados  por  motivo  de  forca  maior  ou  caso  fortuito,  desde  que
justificados até 2 (dois)  dias uteis  antes do término do prazo de execuço,  e aceitos pela
contratante, ņo seŗo considerados como inadimplemento contratualA
8.2. Quanto ao recebimento:
8.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante encerramento no sistema da Ĩ̂TRCTCDC, para efeito
de posterior verificaço da conformidade do objeto contratual com as especificacões, devendo
ser feito por pessoa credenciada pela contratanteA ̃s dados registrados seŗo utilizados para
atendimento do SLCA
8.2.2. DEFINITIVAMENTE,  Cpós  verificaço  da  qualidade  e  da  quantidade  do  objeto,
certificando-se  de  que  todas  as  condicões  estabelecidas  foram  atendidas,  devendo  haver
rejeiço no caso de desconformidadeA Em desconformidade o SLC continuara a contagem que
foi interrompida no recebimento provisórioA
8.2.3. ENCERRADO, após o anexo pela Ĩ̂TRCTCDC do relatório de atendimento conforme
informacões solicitadas no item 4.4. Fechamento das solicitações de serviços técnicos do
ANEXO B – MANUAL DE MANUTENCÃO DE REDE ÓTICA deste Termo.

9. DO PAGAMENTO
9.1. ̃  pagamento  sera  efetuado  mensalmente  até  30  (trinta)  dias  contados  da  data  da
apresentaço da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contrataço, mediante
crédito em conta-corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco Bradesco S/C,
conforme Lei nº 15A241, de 06 de dezembro de 2012A
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9.1.1. C nota  fiscal/fatura  que  apresente  incorrecões  sera  devolvida  à  contratada  para  as
devidas correcõesA ̂esse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir
da data de apresentaço da nota fiscal/fatura corrigidaA
9.2A ̧̂o sera efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das
condicões exigidas no processo licitatórioA
9.3. É vedada a realizaço de pagamento antes da execuço do objeto ou se o mesmo ņo
estiver de acordo com as especificacões deste instrumentoA
9.4. ̂o caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ņo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, seŗo devidos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6%
aAaA (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simplesA
9.4.1. ̃ valor dos encargos sera calculado pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; ̂ = ̂umeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensaço financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestaço em
atrasoA
9.5A  Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes
comprovantes:
9.5.1. Iertiḑo Ionjunta ̂egativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ctiva
da Uni̧o; Iertiḑo ̂egativa de Débitos Estaduais; Iertiḑo ̂egativa de Débitos Municipais;
Iertificado de Regularidade do FGTS – IRF;  Iertiḑo ̂egativa de Débitos Trabalhistas –
ÎDTA
9.6. Toda  a  documentaço  exigida  devera  ser  apresentada  em  original  ou  por  qualquer
processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Cdministraço,
ou publicaço em órģo da imprensa oficialA Iaso a documentaço tenha sido emitida pela
internet, só sera aceita após a confirmaço de sua autenticidadeA
9.7. ̃s  pagamentos  seŗo  mensais  e  baseados  na  extenşo  em  Km  da  planta  da  rede
efetivamente instaladaA ̃ calculo da mensalidade sera efetuado pela fórmula:
Valor mensal = extenşo efetiva da rede (Km) X valor mensal por KmA
9.8. Cs  fracões  de  quilômetros  seŗo  truncadas  na  segunda  casa  decimalA  ̃s  valores  se
referem às características da rede no mês a que se refere o pagamentoA Por exemplo: apura-
se a extenşo efetiva  da rede no ultimo dia  do mês e  paga-se o  valor  encontrado (Valor
mensal) no mês subsequenteA
9.9. Seŗo efetuados descontos porventura apurados, devido a créditos contratuais em favor da
Etice por ņo atendimento ao ĈS pela Ĩ̂TRCTCDCA

10. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.  Pela inexecução total ou parcial do contrato, a  ETICE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar a contratada, nos termos do art. 83 da Lei nº 13.303/2016 e dos arts. 166 a
169 do seu Regulamento de Licitações e Contratos, as seguintes penalidades:
10A1A1A Cdvertência
10.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentaço da
garantiaA
b) Multa diaria de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso do início da execuço do
objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente e rescişo contratual, exceto se houver justificado interesse publico em manter a
avenca, hipótese em que sera aplicada apenas a multaA
c) Multa diaria de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso do início da execuço do
objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalenteA  C aplicaço da presente  multa  exclui  a  aplicaço da multa prevista  na alínea
anterior;
d)  Sera aplicada multa de 0,01% por hora de atraso sobre o valor da nota de empenho do
Iontrato  de  Manutenço  da  respectiva  Ĩ̂TRCTCDC  para  a  ņo  conformidade  dos
indicadores do item 8A2A3A do Cnexo B Manual de Manutenço de Rede ÓpticaA
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e) Multa de 0,1% (um décimo por cento), sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais clausulas contratuais, elevada para 0,3%
(três décimos por cento), em caso de reincidênciaA
f) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor  deste contrato, no caso de desistência da
execuço do objeto ou rescişo contratual ņo motivada pela ETIIEA
10A1A3A Suspenşo temporaria de participaço em licitaço e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo ņo superior a 2 (dois) anosA
10A2A C multa a que porventura a contratada der causa sera descontada da garantia contratual
ou,  na  sua  ausência,  insuficiência  ou  de  comum acordo,  nos  documentos  de  cobranca  e
pagamento  pela  execuço  do  contrato,  reservando-se  a  ETIIE o  direito  de  utilizar,  se
necessario, outro meio adequado à liquidaço do débitoA
10A2A1A  Se  ņo  for  possível  o  pagamento  da  multa  por  meio  de  descontos  dos  créditos
existentes, a contratada recolhera a multa por meio de depósito bancario em nome da ETIIEA
Se ņo o fizer, sera cobrada em processo de execuçoA
10A2A2A C multa podera ser aplicada com outras sancões segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade previsto no  artA 166 e
seguintes – Das Penas do Regulamento de Licitacões e Iontratos da ETIIEA
10A3A ̂enhuma sanço sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma
da leiA

11. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformidade com as condicões deste instrumentoA
11.2. Manter durante toda a execuço do contrato,  em compatibilidade com as obrigacões
assumidas, todas as condicões de habilitaço e qualificaço exigidas na licitaçoA
11.3. Cceitar, nas mesmas condicões contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitados ao estabelecido no §1º, do artA 81, da Lei Federal nº 13A303/2016, tomando-se por
base o valor contratualA
11.4. Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  contratante  ou  a  terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execuço do objeto, ņo podendo ser arguido
para efeito de excluşo ou reduço de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à
fiscalizaço ou acompanhar a execuço contratualA
11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execuço contratual, inclusive as obrigacões relativas a salarios, previdência social,
impostos,  encargos  sociais  e  outras  providências,  respondendo  obrigatoriamente  pelo  fiel
cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislaço correlata,
aplicaveis  ao  pessoal  empregado  para  execuço  contratual,  ņo  transferindo  a
responsabilidade à ETIIE para nenhum fim de direitoA
11.6. Prestar imediatamente as informacões e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela ETIIE,  salvo quando implicarem em indagacões de carater  técnico,  hipótese em que
seŗo respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horasA
11.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condicões de defeito ou em
desconformidade com as especificacões deste termo, no prazo definido pelo ĈS do servicoA
11.8. Iumprir, quando for o caso, as condicões de garantia do objeto, responsabilizando-se
pela garantia dos servicos executados por até 24 (vinte e quatro) meses após o encerramento
do contratoA
11.9. Providenciar  a substituiço de qualquer profissional  envolvido na execuço do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizaço da ETIIEA
11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V,
da ILT, e demais normas do Ministério do Trabalho, relativos a seguranca e a medicina do
trabalho, bem como a Legislaço correlata em vigor a ser exigidaA
11.11. Realizar  todos  os  procedimentos  necessarios  através  dos  Servicos  Técnicos  de
Manutenço,  preventiva  e  corretiva,  e  Supervişo  como  forma  de  manter  em  perfeitas
condicões de uso, funcionamento, continuidade operacional e desempenho as rotas do Meio
de Transmisşo do IDI, objeto da licitaçoA
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11.12. Receber  o  chamado  e  comunicar  à  Ĩ̂TRCTĈTE  quando  da  realizaço  de
manutenço  preventiva,  detalhando  as  atividades  a  serem  executadas,  para  sua  prévia
aprovaçoA
11.13. ̂a manutenço do objeto a Ĩ̂TRCTCDC devera executar, no mínimo, as seguintes
tarefas:
11.13.1. Ccompanhar o andamento de todas as atividades em execuço;
11.13.2. Registrar o andamento de chamados abertos e informar a Ĩ̂TRCTĈTE todos os
eventos relevantesA
11.13.3. Informar  à  Ĩ̂TRCTĈTE  as  ocorrências/estado  da  vistoria  ou  da  manutenço
corretiva  em  andamento,  conforme  cada  servico,  informando  sempre  as  coordenadas
geograficas (latitude/longitude) da ocorrência;
11.13.4. Prestar as informacões requeridas pela Ĩ̂TRCTĈTE;
11.13.5. Registrar Boletim de ̃corrência (B̃) junto à autoridade policial competente, de todas
as ocorrências que provocaram chamado de manutencões causadas por vandalismo;
11.13.6. Prover a seguranca a execuço dos servicos, inclusive vigilância armada nos locais de
ocorrências, se necessario;
11.13.7A  Providenciar  os  relatórios  mensais  de  atividades  e  os  ajustes  solicitados  pela
Ĩ̂TRCTĈTE;
11.13.7.1. ̂o relatório mensal devera conterA
11.13.7.1.1. ̂umeros dos chamadosA
11.13.7.1.2. Quantidade de chamadosA
11.13.7.1.3. Ihamados que atenderam o SLC com também os que ņo atenderamA
11.13.7.1.4. Graficos das ocorrências acimaA
11.13.8. Ioordenar as equipes em campo, mantendo contato constante com a Ĩ̂TRCTĈTE
através dos meios de comunicaço disponibilizados;
11.13.9. Providenciar autorizacões e agendamento para a execuço dos servicos;
11.13.10. Realizar testes de atenuaço em todas as ocorrências que envolvam emendas de
fibras e disponibilizar dados registrados para a analise da Ĩ̂TRCTĈTE;
11.13.11. Encerrar chamados registrando o problema demandado e a soluço adotada;
11.13.12. Registrar Cnotaço de Responsabilidade Técnica-CRT junto ao IREC;
11.13.14. Fornecer, quando solicitado, a localizaço das equipes de vistoria e manutenço que
estejam à disposiçoA
11.14. C Ĩ̂TRCTCDC sera responsavel pela coordenaço e manutenço de suas equipes
técnicas para a prestaço dos servicos contratados, mantendo sempre um supervisor que se
reportara à Ĩ̂TRCTĈTEA Este supervisor, entre outras atribuicões, participara de reuniões
periódicas  de  avaliaço  de  desempenho  de  atendimento  junto  à  Ĩ̂TRCTĈTEA  Estas
reuniões seŗo agendada pela Ĩ̂TRCTĈTE em comum acordo com a Ĩ̂TRCTCDCA
11.15. ̂a data da assinatura do contrato a Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar sua estruturaço
para  prestaço  dos  servicos,  descrevendo  sua  estratégia,  seus  processos,  estrutura
empresarial  e seu corpo técnico responsavel,  destacando os níveis de responsabilidades e
fornecendo  lista  detalhada  de  nomes,  horarios,  formas  de  contato  e  processos  de
escalonamento  para  resoluço  de  problemasA  ̃s  documentos  devem  ser  revisados
semestralmente pela Ĩ̂TRCTCDCA
11.16. Prestar servicos de vistoria, identificaço de ņo conformidade e manutenço corretiva
(incluindo o reparo emergencial), durante as 18 horas por dia (6:00h às 24:00h) e 7 dias por
semanaA
11.17. C Ĩ̂TRCTCDC devera disponibilizar acesso às suas dependências, equipamentos e a
toda documentaço e base de dados vinculados ao servico objeto deste termo de referência
que sejam necessarios à realizaço dos trabalhos de fiscalizaço;
11A18A Respeitar a legislaço relativa à disposiço final ambientalmente adequada dos resíduos
gerados,  mitigaço  dos  danos  ambientais  por  meio  de  medidas  condicionantes  e  de
compensaço ambiental e outros, conforme § 1º do artA 32 da Lei 13A303/2016A
11.19. Disponibilizar nos termos da Lei nº 15A854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos
em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos
jovens do sistema socioeducativo  entre  16 e  18  anos,  que  estejam cumprindo medida  de
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semiliberdadeA Iaso a execuço contratual ņo necessite, ou necessite de 5 (cinco) ou menos
trabalhadores, a reserva de vagas sera facultativaA
11.19.1. Encaminhar  mensalmente,  respectivamente,  à CISPE/SAP  e  à  SPS,  a  folha  de
frequencia  dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socieducativo, contemplados com a
reserva de vagasA Iaso a contrataço ņo esteja obrigada a disponibilizar vagas nos termos da
Lei nº 15A854, de 24/09/2015 ficara dispensada do envio da folha de frequênciaA

12. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
12.1. Solicitar  a  execuço  do  objeto  à  contratada através de sistema de  atendimento  (via
internet) da própria Ĩ̂TRCTCDCA
12.2. Proporcionar à contratada todas as condicões necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacões  decorrentes  do  objeto  contratual,  consoante  estabelece  a  Lei  Federal  no

13A303/2016A
12.3. Fiscalizar a execuço do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo,
em decorrência, solicitar providências da contratada, que atendera ou justificara de imediatoA
12.4. ̂otificar  a  contratada  de  qualquer  irregularidade  decorrente  da  execuço  do  objeto
contratualA
12.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condicões estabelecidas neste TermoA
12.6. Cplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumentoA
12.7. Solicitar  a  execuço  do  objeto  à  Ĩ̂TRCTCDC por  meio  de  Ihamados,  ̃fícios,
Instrucões ̂ormativas, ̂otificacões ou outros instrumentosA
12.8. Solicitar,  para  a  Ĩ̂TRCTCDC,  registro  de  alteracões,  acréscimos,  reducões  ou
quaisquer intervencões em cabos ópticos, fibras ópticas, acessórios, caixas de emenda, caixas
de passagem, anotando todas as informacões solicitadasA
12.9. Cnalisar os encaminhamentos da Ĩ̂TRCTCDC dos servicos de manutenço preventiva
para sua prévia aprovaçoA
12.10. C Ĩ̂TRCTĈTE solicitara  à  Ĩ̂TRCTCDC a  prestaço  dos  servicos  de  vistoria,
identificaço de ņo conformidade e manutenço corretiva (incluindo o reparo emergencial),
durante as 16 horas por dia (6:00h às 24:00h) e 7 dias por semanaA
12.11A Cvaliar o ĈS, mesmo quando apurado pela Ĩ̂TRCTCDCA

13. DA FISCALIZACÃO
13.1. C execuço contratual  sera acompanhada e fiscalizada por  um gestor  especialmente
designado  para  este  fim pela  ETIIE  a ser  informado quando da  lavratura  do instrumento
contratualA

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUCÃO E DA ALTERACÃO CONTRATUAL
14.1. ̃  prazo  de  vigência  do  contrato  é  de  12  (doze)  meses,  contado  a  partir  da  sua
celebraçoA
14.2.  ̃ prazo de execuço do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do
recebimento da ordem de servicoA
14.3. ̃  contrato  podera  ser  alterado  nos  casos  previstos  no  artA  81  da  Lei  Federal
n°13A303/2016 e no artA 149 do Regulamento de Licitacões e Iontratos da ETIIEA
14.4. ̃ contrato podera ser prorrogado nos termos do artA 71 da Lei Federal nº 13A303/2016 e
do artA148 do Regulamento de Licitacões e Iontratos da ETIIEA
14.5.  C publicaço resumida deste contrato dar-se-a nos termos do § 2º do artA 51 da Lei nº
13A303/2016A

15. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO A – DETALHES DAS ROTAS DO ANEL ÓPTICO, RAMIFICACÕES E ÚLTIMA MILHA
ANEXO  B  –  MANUAL  DE  MANUTENCÃO  DE  REDE  ÓTICA  –  ESPECIFICACÕES
TÉCNICAS
ANEXO C –  ÓRGÃO PARTICIPANTE
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Responsável pela elaboração do Termo de Referência

_____________________________________
José Clerton Evelmo Farias Junior

Analista de TIC da ETICE
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ANEXO A –  DETALHES DAS ROTAS DO ANEL ÓPTICO, RAMIFICACÕES E ÚLTIMA
MILHA

DAS CARACTERÍSTICAS DA REDE EM DEZEMBRO/2019
C título meramente ilustrativo, apresentamos algumas características das redesA É importante
ressaltar que a extenşo da rede muda a cada mês e que as outras variaveis podem se alterar
em curtos períodos de tempoA

Descrição Quantidade de
fibra

Unidades Infraestrutura da Enel
(Tensão)

Extenşo da Rede com Iabos

02 84 km (13 KVC)

12 1.561 km (13 KVC)

24 2.322 km (69 KVC)

36 269 km (13 KVC)

48 17 km (13 KVC)

72 3 km (13 KVC)

Extensão total 4.256 km 57% (69 KVA)
43% (13 KVA)

Descrição Quantidade Infraestrutura da Enel
(Tensão)

Iaixas de Emendas Óticas - 
IẼ - instaladas (24 Fibras 
com fuşo / conectorizaço no
IDI e 36 fuşo / 
conectorizaço Ultimas Milhas
por Iaixa) 

2000 (13 KVC)
(69 KVC)

Spliters Óticos de 1x4-1x8-
2x8A

389 de 1x4
92 de 1x8
31 de 2x8

(13 KVC)

Descrição Quantidades clientes

Quantidade de clientes switchs 1008

Quantidade de clientes Gpon Escolas/IFTV Escolas 405
IFTV 356

Cbrigos/ Crmarios DWDM    53

DAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL EXISTENTE NA REDE EM DEZEMBRO/2019
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C título meramente ilustrativo, apresentamos algumas características do material da redeA É
importante ressaltar que podera haver mudanca no material e nesses casos Ĩ̂TRCTĈTE
solicitara à Ĩ̂TRCTCDC a substituiço ou incluşo na lista de materialA
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GIGAFOR
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ANEXO B – MANUAL DE MANUTENCÃO DE REDE ÓTICA
 ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

1. OBJETIVO
Realizar  a  Manutenço  Preventiva  e  Iorretiva  e  identificaço  de  ņo  conformidade  da
infraestrutura  de  fibra  óptica  da  Rede  IDI,  de  forma  a  manter  operacional  o  Meio  de
Transmisşo e garantir a sua alta disponibilidadeA

2. CONCEITUACÃO
C Ĩ̂TRCTCDC devera manifestar expressamente, antes da assinatura do contrato, que esta
de acordo com os termos deste documento e executara a manutenço de acordo com as
especificacões técnicas aqui definidasA Esta declaraço é condiço essencial para a assinatura
do Iontrato de servicosA 
Toda e qualquer aço de manutenço preventiva e corretiva deve ter acompanhamento da
Ĩ̂TRCTĈTEA
C Tabela 1 relaciona os termos que têm seu conceito descrito nos sub-itens:

Conceitos

Ihamados de Manutenço
Ilasses de Ihamados
Iritérios de ̃rdem de Ihamados

Meio de Transmisşo da Rede IDI

Rede de Transmisşo Elétrica
LT / RD
MT Urbano
MT Rural
BT Urbano

Servicos Técnicos de Manutenço do Meio de Transmisşo da IDI (2A2)
     Manutenço Preventiva/Vistoria: (2A2A1A)
Vistoria do Meio de Transmisşo da Rede IDI (2A2A1A1A1)
Vistoria em Situaço de risco do Meio de Transmisşo da Rede IDI (2A2A1A1A2A) 06 (seis) horas
para início do atendimentoA
     Tarefas Preventivas (2A2A1A2A)
Tarefas Preventivas de Supresşo Vegetal (2A2A1A2A3A) (05(cinco) dias uteis para início          do
atendimento)
     Tarefas Preventivas de Zeladoria dos Cbrigos/Últimas Milhas do IDI (2A2A1A2A4A)
Manutenço Iorretiva (2A2A2A) (16 horas)
     Reparo Emergencial (6 horas)
Reparo Definitivo/Programado (2A2A3) (16 horas)

Servico de Supervişo (2A3A)

Tabela 1 – Conceitos
2.1. Chamados de Manutenção:
Todos os Ihamados de Manutenço seŗo identificados e solucionados pela Ĩ̂TRCTCDC e
acompanhados pela Ĩ̂TRCTĈTE através da Ientral de Ctendimento da Ĩ̂TRCTCDCA
2.1.1. C ordem de servico para início das atividades do contrato, deve ser considerada como a
abertura  de todos  os  servicos  técnicos  rotineiros  e  periódicos,  ņo  sendo necessario  uma
solicitaço de abertura em cada início de períodoA
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2.1.2. C Ĩ̂TRCTĈTE solicitara a prestaço dos servicos técnicos no Meio de Transmisşo
do IDI  mediante a utilizaço de sistema de atendimento on-line da Ĩ̂TRCTCDCA 
2.1.3. Cs solicitacões de servicos técnicos demandadas pela Ĩ̂TRCTCDC em virtude de
vistoria ou manutenço, também deveŗo ser registradas em sistema eletrônico para consultas
futurasA
2.1.4. Todas as solicitacões de servico técnico deveŗo ser registradas em sistema eletrônico,
que permita a Ĩ̂TRCTĈTE consultar os eventos em aberto e seus históricos, e exportar os
dados dos eventos  para  manipulaço externa (Excel/Ialc)A  ̃s dados devem ser  mantidos
durante todo o contratoA
2.1.5. ̃ sistema eletrônico deve conter, pelo menos, as seguintes informacões:
a) Data e hora de abertura do chamado
b) Identificaço do cliente e usuario;
c) Identificaço do local ou trecho,
d) Descriço do evento;
e) Responsavel pelo atendimento;
f) Ironograma do local com horario de funcionamento;
g) Identificaço de cada equipamento, trecho de rede ou enlace óptico envolvido, denominado
objeto da solicitaço;
h) Soluço adotada;
i) Descriço completa do servico executado;
j) Descriço sucinta do problema constatado;
k) Descriço sucinta da soluço adotada;
l) Relaço de pecas substituídas
m)Data e hora de encerramentoA
n) Fotos do antes e depois do atendimentoA
o) Relatórios dos testes de desempenho realizados;
p) Boletim de ̃corrência (B̃) conforme item 11A13A6 do Cnexo I – Termo de ReferênciaA
q) Ialculo do ĈS;
2.1.6. ̃ sistema devera receber anexos aos chamadosA
2.1.7. C Ĩ̂TRCTĈTE solicitara à Ĩ̂TRCTCDC a prestaço dos servicos de:
a) vistoria  preventiva  e  manutenço  com  identificaço  de  incidente,  das  08h00min  às
18h00min, nos dias uteis da semana;
2.1.8. ̃ acionamento e o início de contagem do tempo de atendimento sera considerado como
a data e a hora de abertura do chamado ou o primeiro minuto do dia util seguinte, para os
eventos  com  atendimento  em  horas  uteis,  conforme  estabelecido  no  subitem  “a”  do  item
anteriorA
2.2. Serviços Técnicos de Manutenção do Meio de Transmissão da CDC 
̃s servicos de manutenço consistem da tomada de todas as medidas necessarias visando
identificar e corrigir preventivamente ou corretivamente as situacões que possam pôr em risco
a  continuidade  operacional  da  Rede  IDI ou  corrigir  emergencialmente  a  interrupço  dos
servicos no Meio de Transmisşo da Rede IDIA
C Ĩ̂TRCTCDC devera executar a manutenço da Rede IDI, em trecho indicado, realizando
todos os procedimentos necessarios para manter o Meio de Transmisşo da Rede IDI em
perfeitas condicões de uso, funcionamento, continuidade operacional e desempenho, incluindo:
manutenço preventiva e manutenço corretivaA
Todos os procedimentos de manutenço abaixo das estruturas da ÊEL, devera ser observado
as normas de REDES MT E CT (15 E 72,5 KV) da mesma;
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2.2.1. Manutenção Preventiva – Servico de manutenço que visa corrigir preventivamente as
situacões que possam vir, no futuro, a pôr em risco a continuidade operacional da Rede IDI,
atendendo a demanda específica de servico encaminhada pela Ĩ̂TRCTĈTE, ou sempre
que constatar a necessidade durante a realizaço da vistoriaA
2.2.1.1. Vistoria - C Ĩ̂TRCTCDC devera executar a inspeço visual detalhada das condicões
físicas de instalaço e de proteço do Meio de Transmisşo da Rede IDIA Cs equipes de
vistoria deveŗo portar toda a documentaço do trecho trabalhado, o telefone de contato dos
responsaveis por obras, órģos publicos municipais, estaduais e/ou federais, concessionarias
de energia, gas, saneamento, etcA
2.2.1.1.1.  Serviços Técnicos de Vistoria  do Meio de Transmissão da Rede CDC  – ̃s
servicos de vistoria consistem na realizaço de uma inspeço visual detalhada das condicões
físicas do Meio de Transmisşo da Rede IDI, inclusive testes de atenuaço/rompimento de
fibras  apagadas  do  Cnel  Principal  do  IDI  e  suas  Ramificacões,  no  início  do
contrato/renovaço,  semestralmente  e  no  final  do  contrato,  objetivando  a  localizaço  de
eventos que possam vir a causar danos ao Meio de Transmisşo da Rede IDIA
2.2.1.1.1.1.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  agendar  com  a  Ĩ̂TRCTĈTE  o  início  da  primeira
bateria de testes de atenuaço nas fibras ópticas apagadas que devera ser executado durante
os primeiros 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do Iontrato de ManutençoA
̃s testes seguintes deveŗo ser executados na periodicidade definida e com a autorizaço
prévia da Ĩ̂TRCTĈTEA
2.2.1.1.1.2.  Em casos excepcionais, a Ĩ̂TRCTCDC e a Ĩ̂TRCTĈTE podeŗo negociar
novos prazos para a execuço dos servicos, devendo estes ficarem devidamente registrados
nas solicitacões de servicoA ̃ prazo acordado ņo devera ultrapassar 20 dias corridos exceto
quando necessitarem de autorizacões de órģos publicos;
2.2.1.1.1.3. C Ĩ̂TRCTCDC devera executar uma vistoria, caracterizada pela inspeço visual
detalhada de todas as rotas da Rede IDI, incluindo os enlaces ópticos até os distribuidores
ópticos, visando identificar e corrigir preventivamente, possíveis situacões que possam causar
danos futuros à integridade do Meio de Transmisşo da Rede IDI, observando as seguintes
tarefas e condicões:
a) verificar cada trecho de rede de acordo com um cronograma previamente aprovado pela
Ĩ̂TRCTĈTE;
b) informar  imediatamente  à  Ĩ̂TRCTĈTE,  caso  sejam  detectadas  situacões  de  risco
iminente no Meio de Transmisşo da Rede IDI, inclusive no que diz respeito à supresşo
vegetal;
c) indicar a necessidade do servico manutenço preventiva, corretiva ou mudanca de percurso
do Meio de Transmisşo da Rede IDIA
d) indicar a necessidade de identificaço de fibras ópticas e caixas (plaquetas de identificaço
e anilhas);
e) durante a vistoria executar o registro fotografico de pelo menos 50% da infraestrutura de
suporte (postes), registrando o numero do poste e fixaço da fibraA C cada 2 (duas) vistorias
consecutivas todas as estruturas devem ser fotografadas;
2.2.1.1.1.4. C rotina de vistoria devera obedecer a periodicidade definida no subitem 2A2A1A1A2A
Serviços Técnicos de Vistoria do Meio de Transmissão da Rede CDCA
2.2.1.1.1.5. Sera aberto Ihamado para cada Vistoria, inclusive para as Vistorias de rotina que
estiverem planejadas.
2.2.1.1.1.6. C demanda da vistoria devera ser atendida:
a) quando a Ĩ̂TRCTCDC solicitar para um local específico, onde o Meio de Transmisşo da
Rede IDI possa estar exposto a algum risco;
b) para acompanhar a instalaço ou manutenço de equipamentos nos trechos do Meio de
Transmisşo da Rede IDI realizadas por terceiros;
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c) para acompanhar a ampliaço ou instalaço de novos trechos no Meio de Transmisşo da
Rede IDI por outras empresas, no momento da integraço (fuşo) com a rede existente;
d) sempre que indicada pela Ĩ̂TRCTĈTEA
2.2.1.1.1.7. C Ĩ̂TRCTCDC devera notificar aos possíveis ofensores do Meio de Transmisşo
da Rede IDI a cada ocorrência de vistoriaA Cpós a terceira notificaço ou na impossibilidade
de identificar os ofensores, a Ĩ̂TRCTCDC devera abrir um Boletim de ̃corrência policial
relatando  o  fato,  o  local  do  acidente,  os  responsaveis,  se  identificados,  e  o  histórico  das
notificacões ja ocorridasA
2.2.1.1.1.8.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  manter  o  contato  periódico  e  permanente  com  as
empresas de obras e concessionarias dos servicos publicos de saneamento e eletricidade dos
municípios situados ao longo do trajeto do Meio de Transmisşo da Rede IDI, estabelecendo
parcerias e identificando formas de agir preventivamente em ocorrências programadas ou com
o menor tempo possível em ocorrências emergenciaisA 
2.2.1.1.1.9.  Quando for detectada a ocorrência de obras de Terceiros que implique em risco
iminente ao Meio de Transmisşo da Rede IDI as equipes de vistoria deveŗo identificar e
manter contato com o responsavel pela execuço das obras, informando-o da existência de
cabos ópticos e dos riscos a que esţo sujeitos, envidando todos os esforcos para eliminaço
do ato causador de risco ou até mesmo a suspenşo temporaria das obrasA Iomunicar de
imediato,  o  fato  à  Ĩ̂TRCTĈTE,  e  enviar  relatórios,  contendo  todas  as  informacões,
inclusive com fotos do local;
2.2.1.1.1.10. C Ĩ̂TRCTCDC devera garantir a integridade física do Meio de Transmisşo da
Rede IDI nos trechos vistoriados, ficando sob sua inteira responsabilidade a definiço do
numero de equipes e o cronograma de vistoria,  desde que seja respeitada a periodicidade
requerida e o ĈS acordadoA 
2.2.1.1.1.11.  ̂a necessidade de alteracões definitivas da planta do Meio de Transmisşo da
Rede IDI (tais como obras transversais no caminho do meio óptico e manutenço/troca das
estruturas de suporte), deveŗo ser apresentadas pelo menos duas alternativas e respectivas
vantagens  e  desvantagens,  quantitativo  de  material  a  ser  utilizado  e  prazo  de  execuçoA
Iabera à Ĩ̂TRCTĈTE a analise e decişo final sobre a soluço a ser adotada, bem como
do executor da obraA
2.2.1.1.1.12.  C Ĩ̂TRCTCDC devera avaliar, em conjunto com a Ĩ̂TRCTĈTE, a melhor
forma de atender as alteracões da planta do Meio de Transmisşo da Rede IDI devido ao
surgimento  temporario  de  grande  volume de  obras  (por  exemplo:  duplicaço  de  rodovias,
lancamento de cabos de outras empresas próximos o suficiente para colocar em risco os cabos
da Rede IDI), visando manter a qualidade do servico prestado;
2.2.1.1.1.13. Qualquer duvida que eventualmente surgir quanto à ocupaço e/ou propriedade
do meio de transmisşo devera ser dirimida junto à Ĩ̂TRCTĈTEA
2.2.1.1.2. Serviços Técnicos de Vistoria em Situação de risco do Meio de Transmissão da
Rede CDC -  Vistoria  caracterizada pela  inspeço visual  detalhada e  necessaria  vigilância,
localizada num ponto específico da rota de cabos ópticos,  com o objetivo de resguardar a
integridade física do Meio de Transmisşo da Rede IDI em situacões em que exista o risco
iminente de rompimento ou danos a sua infraestrutura em raz̧o de obras, após acidentes de
trânsito ou ocorrência de catastrofes naturais, ou vandalismoA C Ĩ̂TRCTCDC tera 06 (seis)
horas para início do atendimento e observar o mínimo as seguintes tarefas e condicões:
a) demandar uma vistoria, para inspeço detalhada do local indicado;
b) prover vigilância ininterrupta no local, até que a situaço de risco tenha sido contornada, o
trecho  tenha  sido  recuperado  conforme  o  projeto  original,  seja  atestada  a  continuidade
operacional no trecho e ocorra a liberaço formal pela Ĩ̂TRCTĈTE;
c) estar equipada para a continuidade da vigilância local, enquanto for necessario, em locais
expostos a intempéries e/ou desprovidos de recursos externos;
d) providenciar a substituiço da equipe, quando necessario; 
e) tomar medidas de contingência no local;
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f) dispor de um meio de comunicaço no local e manter a Ĩ̂TRCTĈTE constantemente
informada  sobre  o  estado  da  rede  sob  observaço  e  o  andamento  dos  trabalhos  de
recuperaço do trafego;
2.2.1.1.2.1. ̃ numero de pessoas empregadas na Vistoria devera ser compatível com a frente
de servico ou extenşo de cabos ópticos em risco ou expostosA Portanto, a Vistoria podera ter
varios empregadosA
2.2.1.1.2.2. C Ĩ̂TRCTCDC devera acompanhar toda e qualquer obra realizada por terceiros,
próximas  ao  local  de  instalaço  dos  cabos,  de  forma  a  garantir  a  integridade  física,  a
inviolabilidade ou ocupaço  indevida  do  Meio  de  Transmisşo  da  Rede IDIA  Incluindo-se
grandes obras de longa duraço, tais como: duplicaço de rodovias, construço de viadutos,
ou ainda, lancamento de cabos ópticos no mesmo suporte da Rede IDIA
2.2.1.1.2.3. C supervişo da Ĩ̂TRCTCDC devera repassar imediatamente à Ĩ̂TRCTĈTE
qualquer nova ocorrência relevante e a cada hora (ou período acordado entre as partes para o
evento) a situaço do local vistoriadoA Devera ser considerado ocorrência relevante qualquer
fato  que  venha  pôr  em risco  o  objeto  vistoriado,  ou  que  exijam a  tomada de  decişo  da
supervişo  ou  da  Ĩ̂TRCTĈTE,  incluindo  a  necessidade  de  manutenço  preventiva,
corretiva ou mudanca de percurso do Meio de Transmisşo da Rede IDIA
2.2.1.2. Tarefas Preventivas
Servico de manutenço que visa corrigir  preventivamente as situacões que possam vir,  no
futuro,  a  pôr  em  risco  a  continuidade  operacional  da  Rede  IDI,  atendendo  a  demanda
específica  de  servico  encaminhada  pela  Ĩ̂TRCTĈTE,  ou  sempre  que  constatar  a
necessidade  durante  a  realizaço  de  vistoriaA  Para  este  servico  a  Ĩ̂TRCTCDC devera
executar, no mínimo, as seguintes tarefas:
a) retensionamento de cabos ópticos;
b) recolocaço da identificaço dos cabos ópticos e caixas;
c) levantamento de travessias;
d) refixaço em postes e cordoalhas;
e) troca de suportes dielétricos;
f) troca de conjunto de ancoragem;
g) fusões, emendas mecânicas e substituicões de cabos ópticos;
h) outros reparos necessarios na infraestrutura e no cabeamento óptico;
i) testes periódicos de atenuaço nas fibras ópticas apagadas, emitir  relatório dos testes e
armazenar os dados para emulaço posterior;
j) desobstruço e limpeza de caixas e dutos subterrâneos;
k) substituiço/recolocaço de amortecedores;
l) registro fotografico do evento (antes e depois), e o registro da localizaço georreferenciadaA
m) fincamento de postes auxiliares para reinstalaço de fibras ópticas;
2.2.1.2.1.  Toda  manutenço  preventiva  a  ser  executada  pela  Ĩ̂TRCTCDC devera  ser
previamente aprovada pela Ĩ̂TRCTĈTE, que devera ser informada de todas as atividades
a serem executadas;
2.2.1.2.2.  Para as manutencões preventivas em que seja necessaria a interrupço do trafego
em  qualquer  ponto  da  Rede  IDI,  devera  ser  agendado  com  a  Ĩ̂TRCTĈTE,  com
antecedência mínima de 7 (sete) dias uteisA Quando ņo existir caminho alternativo para o local
da manutenço preventiva, a manutenço devera ser executada fora do horario de 08:00 às
17:00 de segunda a sexta-feira ou em horario definido pela Ĩ̂TRCTĈTEA C Ĩ̂TRCTCDC
devera certificar-se dessas condicões junto a Ĩ̂TRCTĈTE, imediatamente antes do início
das atividades, momento em que a Ĩ̂TRCTĈTE podera ainda cancelar a autorizaço de
execuço
2.2.1.2.3. Tarefas Preventivas de Supressão Vegetal 
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Desmatamento de area imediatamente abaixo do Meio de Transmisşo da Rede IDI, evitando
impactos ao meio ambiente, conforme normas da ÊEL ou órģos competentesA
2.2.1.2.3.1.  C Ĩ̂TRCTCDC fara o contato com os Órģos competentes para essa tarefaA
Solicitando  a  Supresşo  Vegetal  e  caso  seja  necessario,  a  Ĩ̂TRCTCDC providenciara,
inclusive obtendo todas as Licencas ambientais e autorizacões de acesso a propriedades de
terceirosA
2.2.1.2.3.2. ̃  Servico  de  Supresşo  Vegetal  compreende:  a  supresşo,  poda,  trituraço,
remoço do material inflamavel e destinaço ecologicamente sustentavelA
2.2.1.2.3.3. C supresşo Vegetal  e de Material  Inflamavel devera ser realizada sempre que
necessario e imediatamente após detectado pela Ĩ̂TRCTCDC ou Ĩ̂TRCTĈTEA
2.2.1.2.3.4.  Devera  ser  observado  as  normas  de  documento:  PR̃IEDIMÊT̃  DE
EXEIUCÃ DE DESMCTCMÊT̃ E REDESMCTCMÊT̃ DE REDES MT E CT (15 E 72,5
KV), referência PEX-027/2011, R-04, da ÊEL;
2.2.1.2.4. Tarefas Preventivas de Zeladoria dos Abrigos/Últimas Milhas do CDC - Servico
sob demanda de desmatamento e limpeza de material inflamavel interna e externa dos abrigos
facilitando o acesso ao mesmo e ao armario de telecom, limpeza (lixo, madeira, combustível) e
remoço de animais intrusos nos abrigos e armarios, com o objetivo de prevenir avarias pelo
fogo ou pelo contato na rede de fibras da Rede IDI na capital  e  no interiorA  Devera ser
realizada  sempre  que  necessario  e  imediatamente  após  detectado  pela  Ĩ̂TRCTCDC ou
Ĩ̂TRCTĈTEA
2.2.1.2.5. Serviço de Manutenção dos Abrigos – Sera executado em cada início/renovaço
de contrato e consta no reparo de pintura, paredes e portões, reparo ou substituiço dos toldosA
2.2.2.  Manutenção  Corretiva –  Servico  de  manutenço  que  abrange  a  identificaço  do
incidenteA  Localizaço  física  do  ponto  de  ruptura  ou  dano  dos  cabos  ópticos  e/ou  suas
emendas, o seu imediato reparo e na adoço de todas as medidas necessarias à recuperaço
do Meio de Transmisşo da Rede IDI, o restabelecimento da continuidade operacional e do
desempenho originalA Identificaço de incidentes nos ativos de rede do IDI e seus clientes,
solicitando  o  suporte  da  Ĩ̂TRCTCDCA  Postes  de  propriedade  de  terceiros,  devera  ser
efetuado  reparo  provisório  no  aguardo  de  novo  meio  de  ancoragemA  Em  casos  que  a
Manutenço  Iorretiva  ņo  tenha  sido  definitiva,  sera  solicitado  uma  Manutenço
Definitiva/ProgramadoA
C Ĩ̂TRCTCDC devera identificar e solucionar todos os problemas encontrados na solicitaço
de Servico Técnico de  Manutenção Corretiva no Meio de Transmisşo da Rede IDI, no
prazo maximo de 16 (dezesseis) horasA
C Ĩ̂TRCTCDC deve, no mínimo:
a) identificar através de medicões ópticas (̃TDR), e mapa de rotas, o ponto do sinistro no
trecho indicado;
b) localizar fisicamente o rompimento, dano ao cabo óptico ou falha dos equipamentos o Meio
de Transmisşo da Rede IDIA ̂o caso de falhas de equipamentos entrar em contato com a
Ĩ̂TRCTĈTE;
c) providenciar os reparos necessarios na infraestrutura de suporte (postes, calhas, fixacões);
d) executar  os  reparos  necessarios  na infraestrutura  e  no cabeamento de redes de fibras
ópticas incluindo espinamento em cordoalha;
e) executar fusões, emendas mecânicas e substituicões de cabos ópticos;
f) reparar/substituir caixas de emendas;
g) reparar/substituir caixas de passagem;
h) executar a certificaço da instalaço, emitir  relatório dos testes de atenuaço nas fibras
ópticas no trecho corrigido e armazenar os dados para emulaço posterior;
i)  executar  o  registro  fotografico  do  evento  (antes  e  depois)  e  o  registro  da  localizaço
georreferenciada;
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j) dispor de um meio de comunicaço em funcionamento no local e manter a Ĩ̂TRCTĈTE
constantemente informada sobre o andamento do servico;
k) reposicionar fibras ópticas que se encontram em desconformidade com a ̂orma ̂R-6 da
ÊELA
l) identificar  anormalidades  nos  Ctivos  de  rede  pertencentes  ao  IDI,  solicitando  a
Ĩ̂TRCTĈTE o  acompanhamento para a soluçoA 
m) efetuar  reinicio de Ctivo de rede desligado ou travado,  solicitando a Ĩ̂TRCTĈTE o
acompanhamento
n) substituir  Ctivo  de  rede  com  defeito  por  equipamentos  sobresselentes  fornecidos  pela
Ĩ̂TRCTĈTE, quando a mesma enviar o equipamentoA
2.2.2.1. C Ĩ̂TRCTCDC devera ser capaz de executar pelo menos 2 (duas) manutencões
corretivas simultâneas por regiões, ficando sob inteira responsabilidade da Ĩ̂TRCTCDC, a
definiço do numero de equipes disponíveis para o servico de Manutenço Iorretiva, desde
que seja respeitado o ĈS acordado de 16 (dezesseis) horasA
2.2.2.2.  ̂os casos em que haja possibilidade de perda de trafego para qualquer trecho da
rede,  a Ĩ̂TRCTCDC devera  executar  um  Reparo Emergencial,  em que se admite uma
soluço alternativa que permita a recuperaço rapida da continuidade do trafego e no tempo
maximo determinado de 6 (seis) horasA C soluço alternativa devera ser comunicada com a
devida antecedência para a autorizaço da Ĩ̂TRCTĈTEA
2.2.2.3. ̂os casos em que não haja possibilidade de perda de trafego para qualquer trecho da
rede, mas que a previşo de concluşo da recuperaço do trecho localizado ultrapasse o limite
de tempo estabelecido, a Ĩ̂TRCTCDC devera consultar imediatamente a Ĩ̂TRCTĈTE
para autorizar ou ņo a execuço de Reparo Emergencial dentro do prazo estabelecido para
Manutenço Iorretiva.
2.2.2.4.  Para  a  aceitaço  do  Reparo  Emergencial  sera  necessario  que  a  Ĩ̂TRCTCDC
localize a interrupço em pelo 50% (cinquenta por cento) do tempo acordado para soluçoA
2.2.2.5.  ̃ Reparo Emergencial, para efeito de aceitaço da execuço, sera aquele em que
todas as fibras do cabo tenham sido emendadas e o trafego de todos os sistemas ópticos
(principal e reserva) tenham sido restabelecidos;
2.2.2.6.  ̂os casos da necessidade de manutenço corretiva simultâneas em mais de dois
pontos no mesmo trecho, a Ĩ̂TRCTCDC devera consultar imediatamente a Ĩ̂TRCTĈTE
para  definir  a  prioridade  de  manutenço  corretiva  e  a  possível  aplicaço  de  Reparo
EmergencialA
2.2.2.7. Cté o terceiro dia util após a execuço de um Reparo Emergencial, a Ĩ̂TRCTCDC
devera  agendar  com  a  Ĩ̂TRCTĈTE  o  servico  de  Manutenço  Corretiva
Definitiva/Programada para os locais reparados emergencialmente, retornando a rede óptica
às  características  originalmente  instaladas,  exceto  quando  se  fizerem  necessarias
modificacões da planta para garantir ou melhorar a confiabilidade do Meio de Transmisşo da
Rede IDI no local reparado, caso em que a Ĩ̂TRCTCDC devera executar a modificaço
previamente aprovada pela Ĩ̂TRCTĈTE,
2.2.2.8.  ̃  agendamento  de  servico  de  Manutenço  Iorretiva  Definitiva/Programada  ņo
devera causar a interrupço do trafego em qualquer dos trechos da redeA Quando ņo existir
caminho alternativo de trafego de dados para o local de reparo, a manutenço devera ser
executada fora do horario de 08:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira ou em horario definido
pela  Ĩ̂TRCTĈTEA  C  Ĩ̂TRCTCDC  devera  certificar-se  dessas  condicões  junto  à
Ĩ̂TRCTĈTE,  imediatamente  antes  do  início  das  atividades,  momento  em  que  a
Ĩ̂TRCTĈTE podera ainda solicitar o cancelamento da execuço dos servicosA
2.2.2.9.  Sera  admitido  apenas  1  (uma)  execuço  de  servico  Manutenço  Iorretiva
Definitiva/Programada para cada Reparo EmergencialA
2.2.2.10. ̧̂o devera ser inserida nova IẼ (caixa de emenda óptica) de manutenço a menos
de 500 (metros) de outra manutenço, a fim de se evitar o aumento desnecessario de emendas
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para  um  mesmo  trecho  óptico,  e  mantendo  ou  complementando  a  metragem  original  de
reserva técnica do trecho;
2.2.2.11.  Podera ser realizada mudanca da planta no Meio de Transmisşo da Rede IDI,
desde que esta mudanca seja autorizada pela Ĩ̂TRCTĈTE e ņo exija a construço de
nova infraestrutura de sustentaço;
2.2.2.12. Podera ser realizada (sem ônus para a Ĩ̂TRCTĈTE) mudanca da planta no Meio
de  Transmisşo  da  Rede  IDI,  com  a  construço  da  infraestrutura  necessaria  para  a
sustentaço  destes,  desde  que  esta  mudanca  seja  decorrente  de  falha  da  vistoria  ou  da
manutenço preventiva ou corretiva realizada pela Ĩ̂TRCTCDCA C Ĩ̂TRCTĈTE devera
autorizar a execuço da mudanca;
2.2.2.13.  Sempre que o relancamento de cabos ópticos ou a instalaço de novas caixas de
emendas implicar em alteraço da planta original, o AS BUILT do trecho devera ser atualizado,
obrigatoriamente no formato eletrônico apresentado no  AS BUILT original da Rede IDIA Cs
informacões geradas pela Ĩ̂TRCTCDC deve estar no mesmo padŗo do AS BUILT original
da Rede IDIA
2.2.2.14. C utilizaço de uma janela de manutenço devera ser comunicada à Ĩ̂TRCTĈTE
com 72 (setenta e duas) horas de antecedência mínimaA
2.2.2.15. C Ĩ̂TRCTĈTE  tera  2  (dois)  dias  uteis  para  dar  aceite  definitivo  do  servico
executado, contado a partir do dia posterior o encerramento eletrônico do servicoA ̂o caso de
reparo emergencial, esse prazo passara a contar da data da correço definitivaA
2.2.2.16. Em casos  excepcionais,  a  Ĩ̂TRCTCDC e  a  Ĩ̂TRCTĈTE podeŗo  negociar
novos prazos para a execuço dos servicos, devendo estes ficarem devidamente registrados
nas solicitacões de servicoA ̃ prazo acordado ņo devera ultrapassar 20 dias corridos exceto
quando necessitarem de autorizacões de órģos publicos;
2.2.3.  Manutenção  Definitiva/Programado  –  Sera  solicitado  quando  ocorra  em  que  a
Manutenço Iorretiva tenha sido de modo provisória/emergencialA  É a adoço de todas as
medidas  necessarias  à  recuperaço  do  Meio  de  Transmisşo  da  Rede  IDI,  e  o
restabelecimento  da  continuidade  operacional  e  do  desempenho  original  do  meio  de
ancoragemA Quando o meio de ancoragem (poste) for de propriedade do governo do estado,
este devera ser substituído pela Ĩ̂TRCTCDCA Esta manutenço sera sempre agendada para
horarios que ņo afetem os órģos publicos, entre as 18h00 e as 07h00 do dia seguinte ou
sabado a partir das 12h00 ou domingo o dia todo e sera executada no prazo maximo de 16
(dezesseis) horasA
2.3.  Serviço  de  Supervisão  do  Meio  de  Transmissão  da  Rede  CDC   –  Servico  de
acompanhamento das atividades em andamento e interface de comunicaço Ĩ̂TRCTĈTE/
Ĩ̂TRCTCDC para cumprimento do ĈS, emisşo de relatórios e coordenaço dos eventos
realizados  pelas  equipes  da  Ĩ̂TRCTCDCA  Para  este  servico  a  Ĩ̂TRCTCDC devera
executar, no mínimo, as seguintes tarefas:
a) acompanhar o andamento de todas as atividades em execuço;
b) registrar o andamento de chamados abertos e informar a Ĩ̂TRCTĈTE todos os eventos
relevantesA 
c) informar à Ĩ̂TRCTĈTE as ocorrências/estado da vistoria em situaço de risco ou da
manutenço corretiva em andamento, conforme cada servico;
d) prestar as informacões requeridas pela Ĩ̂TRCTĈTE;
e) prover a seguranca armada necessaria para a execuço dos servicos, caso necessario;
f)  providenciar  os  relatórios  de  atividades/eventos  e  os  ajustes  solicitados  pela
Ĩ̂TRCTĈTE;
g) coordenar  as  equipes  em  campo,  mantendo  contato  constante  através  dos  meios  de
comunicaço disponibilizado;
h) providenciar autorizacões e agendamento para a execuço dos servicos;
i) disponibilizar dados registrados de testes de atenuaço para a analise da Ĩ̂TRCTĈTE;
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j) encerrar chamados registrando o problema demandado e a soluço adotada;
k) fornecer, quando solicitado, a localizaço das equipes de vistoria e manutenço que estejam
à disposiçoA
2.3.1.  C Ĩ̂TRCTCDC sera responsavel pela coordenaço e manutenço de suas equipes
técnicas para a prestaço dos servicos contratados, mantendo sempre um supervisor que se
reportara à Ĩ̂TRCTĈTEA Este supervisor, entre outras atribuicões, participara de reuniões
periódicas de avaliaço de desempenho de atendimento junto à Ĩ̂TRCTĈTEA C reuni̧o
sera realizada trimestralmenteA 
2.3.2.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  apresentar  sua  estruturaço  para  prestaço  dos  servicos,
descrevendo  sua  estratégia,  seus  processos,  estrutura  empresarial  e  seu  corpo  técnico
responsavel,  destacando  os  níveis  de  responsabilidades  e  fornecendo  lista  detalhada  de
nomes,  horarios,  formas  de  contato  e  processos  de  escalonamento  para  resoluço  de
problemasA
2.3.3. ̃ Supervisor designado pela Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar perfil funcional adequado
ao exercício do cargo, pertencer ao seu quadro permanente de pessoal, estar tecnicamente
preparado para o desempenho de suas atividades, e estar disponível para o acionamento e
acompanhamento dos servicos emergenciais, através de meios próprios de comunicaço que
assegurem seu  imediato  contato  com a  Ĩ̂TRCTĈTE e  suas equipes  de  trabalho,  nos
horarios definidos para cada tipo de servico;
2.3.4. C Ĩ̂TRCTCDC devera providenciar a substituiço do supervisor, por outro profissional
com  qualificaço  igual  ou  superior,  no  caso  de  impossibilidade  temporaria  de  trabalho  do
supervisor, tais como férias e enfermidade;
2.3.5. C supervişo da prestaço dos servicos de manutenço podera ser realizada pelo Poder
Ioncedente, com base no sistema de controle de ĈS por demanda da Ĩ̂TRCTĈTE, ou
por Empresas contratadas pela Ĩ̂TRCTĈTE para este fim, podendo se realizar de forma
presencial ou remota;
2.3.6. C supervişo presencial contara com a visita de técnicos da Ĩ̂TRCTĈTE ou outros
delegados por esta, aos locais de funcionamento de prestaço de servico ou locais onde a
Ĩ̂TRCTCDC dispuser de equipamentos necessarios à realizaço dos servicosA C fiscalizaço
remota compreendera a realizaço de testes que possam ser efetuados à distância;
2.3.7. Iaso necessario, a Ĩ̂TRCTCDC devera disponibilizar acesso às suas dependências,
equipamentos e a toda documentaço e base de dados vinculados ao servico objeto deste
edital que sejam necessarios à realizaço dos trabalhos de fiscalizaço;
2.4. ANS – Ccordo de ̂ível de Servico (ĈS) ou, em inglês, Service Level Cgreement (SLC),
consiste  de  um  acordo  que  formaliza  a  relaço  Ĩ̂TRCTCDC/Ĩ̂TRCTĈTE  com  a
definiço clara de níveis de desempenho dos servicos de manutenço prestadosA C adoço de
critérios  para  avaliaço  de  resultados  repercute  diretamente  no  pagamento  do  servico  e
significa um esforco para melhorar a gesţo de servicos contratadosA

3. ESCOPO DOS SERVICOS (OBRIGACÕES DA CONTRATADA)
3.1.  Realizaço de todos os procedimentos necessarios  através dos Servicos  Técnicos  de
Manutenço e Supervişo, para manter em operaço as rotas do Meio de Transmisşo da
Rede  IDI,  em  perfeitas  condicões  de  uso,  funcionamento,  continuidade  operacional  e
desempenhoA 
3.1.1.  ̃s  objetos  que  compõem  a  infraestrutura  de  suporte  e  a  rede  de  fibras  ópticas
propriamente ditas şo especialmente os listados na composiço da infraestrutura, no item 4A
do Cnexo I – Termo de ReferênciaA
3.2. ̃s detalhes das rotas do Cnel Óptico, Ramificacões e Última Milha podem ser consultados
respectivamente no Cnexos C do Termo de ReferênciaA
3.3. Cs rotas ópticas implantadas têm como suporte o cabo óptico instalado nas LT’s de Média
Tenşo (MT) e nas RD’s de Baixa Tenşo (BT) da ÊELA
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3.4.  Cdicionalmente  faŗo  parte  do  escopo,  as  alteracões  acumuladas (para  mais  ou  para
menos) em cada rota da Rede IDI, tendo como limite o quantitativo estimado no Termo de
Referência, para efeito da realizaço de todas as obrigacões descritas neste documento e seus
anexosA
3.5. C Ĩ̂TRCTCDC sera responsavel pela vigilância nos casos em que esteja em risco seus
equipamentos de manutenço do meio de transmisşo da Rede IDIA
3.6. Em cada ocorrência de manutenço em cabos de fibra óptica ou Iaixas de Emenda a
Ĩ̂TRCTCDC devera realizar as emendas de fibras ópticas na ordem em que se apresentam,
salvo determinaço contraria da Ĩ̂TRCTĈTEA Por exemplo: em cabos com 24 fibras inicia-
se na fibra 01 do tube loose 01, em sequência, concluindo na ultima fibra do ultimo tubeteA

4. EXECUCÃO DOS SERVICOS

4.1. Início dos Serviços de Manutenção

4.1.1. ̃s servicos de manutenço teŗo início no dia seguinte à assinatura do Iontrato de
ManutençoA 

4.1.2. ̂o dia do início dos servicos C Ĩ̂TRCTCDC devera entregar uma declaraço de que
visitou e que conhece todos os trechos a serem mantidos e que esta ciente das condicões em
que se encontramA
4.2. Abertura do chamado de serviços técnicos
4.2.1. C Ĩ̂TRCTĈTE solicitara a prestaço dos servicos técnicos no Meio de Transmisşo
da Rede IDI através de um  Chamado de serviço técnico,  encaminhada à Ĩ̂TRCTCDC
mediante a utilizaço de meios de acesso eletrônicos disponibilizados pela Ĩ̂TRCTCDCA 
4.2.2.  Cs solicitacões de servicos técnicos demandadas pela Ĩ̂TRCTCDC em virtude de
vistoria ou manutenço, também deveŗo ser registradas em sistema eletrônico para consultas
futurasA
4.2.3.  Todos os chamados de servico técnico deveŗo ser registrados em sistema eletrônico,
que permita a Ĩ̂TRCTĈTE consultar os eventos em aberto e seus históricos, e exportar os
dados dos eventos  para  manipulaço externa (Excel/Ialc)A  ̃s dados devem ser  mantidos
durante todo o contrato de ManutençoA
4.2.4. ̃ sistema eletrônico deve conter, pelo menos as informacões descritas no item 4.1.9.1.
do Termo de Referência - ĈEX̃ I do Edital:
4.2.5.  C Ĩ̂TRCTĈTE solicitara à Ĩ̂TRCTCDC a prestaço dos servicos de vistoria em
situaço  de  risco  e  manutenço  corretiva  (incluindo  o  reparo  emergencial),  durante  as  16
(dezesseis) horas por dia (6:00h às 24:00h) e 7 dias por semanaA
4.2.6. ̃ acionamento e o início de contagem do tempo de atendimento sera considerado como
a data e a hora de abertura do chamado de servico técnicoA
4.2.7. C Ĩ̂TRCTĈTE devera fornecer as seguintes informacões na abertura do chamado de
servicos técnicos e sera aberto pela Ientral de Servicos:
a) identificaço do técnico solicitante;
b) identificaço do local ou trecho do evento se conhecido;
c) se couber, o horario de funcionamento do local;
d) descriço da ocorrência e/ou tipo de servico técnico necessario;
4.3. Atendimento do chamado de serviços técnicos
4.3.1.  C Ĩ̂TRCTCDC devera atender e executar as solicitacões de servicos técnicos,  de
acordo  com  a  determinaço  da  Ĩ̂TRCTĈTE  e  a  urgência  do  servico,  no  período
compreendido de 18 horas diarias  de segunda a domingo (6:00h às  24:00h),  incluídos os
feriados, para os casos de manutenço corretiva e vistoria em situaço de riscoA
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4.3.2.  C Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar à Ĩ̂TRCTĈTE uma estratégia de atendimento
para recuperaço emergencial,  tanto para trechos de ultima milha como para Interurbanas
(fluxograma, quantidade e posicionamento das equipes, tempo de deslocamento, etc);
4.3.3.  C  prioridade  de  atendimento  das  solicitacões  de  servicos  técnicos  podera  ser
determinada pela Ĩ̂TRCTĈTE a qualquer tempo, sempre que achar necessaria, mediante
contatos telefônicos,  e-mail encaminhado à Ĩ̂TRCTCDC em tempo habil para execuço e
cumprimento dos prazos contratuaisA
4.3.4. C execuço de fusões de fibras ópticas do Meio de Transmisşo da Rede IDI devera
seguir a sequência de fuşo de fibras, iniciando na fibra 01 e concluindo na ultima fibra do
caboA C sequência devera ser comunicada à equipe de manutenço antes do início de cada
servicoA ̃s testes de inverşo de fibras deveŗo ser efetuados após o término das emendas;
4.3.5.  ̃  local  do  rompimento/dano  do  cabo  óptico  devera  ser  determinado  através  da
realizaço de medidas com reflectômetro ̃TDR nas estacões da Rede IDI e clientes que
compõem o lance da ruptura/dano, mantendo o técnico no local até o término do eventoA Cs
medidas  deveŗo  ser  realizadas  em  fibras  ņo  ativas  evitando  possíveis  danos  aos
equipamentos ópticos;
4.3.6.  Iaso ņo existam fibras vagas no cabo rompido, devera ser solicitada autorizaço à
Ĩ̂TRCTĈTE  para  que  algumas  fibras  sejam  desconectadas  no  DĨ/DG̃,  para  se
efetuarem  as  devidas  medidasA  Todo  o  cuidado  devera  ser  tomado  no  manuseio  dos
conectores  e  cordões  ópticos,  e  a  limpeza  dos  mesmos  com  materiais  apropriados,  sera
obrigatória, toda vez que for desconectado, no sentido de garantir o perfeito funcionamento e
organizaço dos sistemas;
4.3.7.  C  Ĩ̂TRCTCDC  ņo  podera  desconectar  fibras  que  estejam  conectadas  a
amplificadores ópticos sem prévia autorizaço da Ĩ̂TRCTĈTE;
4.3.8.  Devera  ser  realizado  o  remanejamento  dos  sistemas  ópticos  quando  ocorrer
rompimentos parciais dos cabosA ̃ remanejamento só devera ser executado se for utilizado
pela Ĩ̂TRCTĈTE;
4.3.9.  Deveŗo  ser  realizados  os  testes  de  certificaço  das  emendas  ópticas  executadas,
através de mediço com ̃TDR e Power Meter, realizando medidas de atenuaço e reflex̧o
óptica para cada fibra individualmente e testes para verificaço de inversões de fibras, a partir
dos  DĨs/DG̃s  das  estacões  terminais,  repetidoras,  clientes  ou  pontos  de  presenca
adjacentes ao local do evento, inclusive durante o processo de reparo emergencial; 
4.3.10. ̃ valor de atenuaço médio obtido através de mediço em ambos os sentidos, ņo
devera  ultrapassar  0,1  dB  (um  décimo  de  decibéis)  por  emenda  ou  a  critério  da
Ĩ̂TRCTĈTEA  Durante  os  testes  com  ̃TDR  todos  os  conectores  ópticos  deveŗo  ser
desconectados do DĨ/DG̃, a fim de evitar danos aos equipamentos ópticos;
4.3.11. Toda e qualquer sobra de material referente aos servicos realizados devera ser retirado,
tomando os cuidados necessarios e sem ônus para a Ĩ̂TRCTĈTE;
4.3.12. C  Ĩ̂TRCTĈTE  devera  ser  comunicada  imediatamente  sobre  as  ocorrências
urgentes identificadas pela Ĩ̂TRCTCDCA
4.4. Fechamento das solicitações de serviços técnicos
4.4.1.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  repassar  todas  as  informacões  necessarias  e  comunicar  a
concluşo da prestaço dos servicos técnicos para a Ĩ̂TRCTĈTE, assim que encerrar a
execuço, mediante a utilizaço do sistema de atendimentoA
4.4.2. C data e a hora em que o comunicado de concluşo da prestaço dos servicos técnicos
for encaminhado à Ĩ̂TRCTĈTE ficam definidas como sendo a data e a hora de fechamento
do  chamadoA  Quando  ņo  for  possível  enviar  o  comunicado  à  Ĩ̂TRCTĈTE,  sera
considerado a data e a hora registrada na Ientral de Ctendimento da Iontratante pelo numero
85 3108-0000, 24 (vinte e quatro) horas por dia 7 (sete) dias por semanaA
4.4.3. C Ĩ̂TRCTCDC devera fornecer as seguintes informacões no fechamento do chamado
de servicos:
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a) identificaço do evento
b) cliente e usuario que atestou a prestaço do servico;
c) data e horario do atendimento, inicio da execuço e concluşo do servico;
d) descriço sucinta do problema constatado;
e) descriço do servico executado;
f) relaço de pecas substituídas;
g) relatórios dos testes de desempenho realizados;
h) Ioordenadas do local do eventoA
i) Fotos do antes e depois do atendimentoA
j) Relatórios dos testes de desempenho realizados;
k) Boletim de ̃corrência (B̃) conforme item 11A13A5 do Cnexo I – Termo de ReferênciaA
l) Ialculo do ĈS;
4.4.4. C Ĩ̂TRCTCDC devera atuar na busca constante de atingir a meta de Falha Zero, sem
provocar o aumento dos custos da Ĩ̂TRCTĈTE e utilizando alternativas como:
a) Cumentar a periodicidade das vistorias, quando houver a real necessidade;
b) Ccrescentar equipes de vistoria, se for o caso;
c) Estabelecer uma estratégia quando houver um acréscimo demasiado de rompimentosA
4.5. Reuniões de avaliação de desempenho e do ANS 
C  Ĩ̂TRCTCDC  devera  fornecer  informacões  no  formato  e  frequência  solicitadas  pela
Ĩ̂TRCTĈTE para reuni̧o de avaliaço do atendimento ao ĈS, onde seŗo analisados os
principais eventos com impacto no ĈS e acões corretivas e preventivas adotadas no período
para que as ocorrências ņo sejam repetidasA 
4.5.1.  Prazos  da  reuni̧o  bimestral  ou  quando  for  demandado  pela  Ĩ̂TRCTĈTE  ou
Ĩ̂TRCTCDC:
4.5.1.1. C reuni̧o devera ser agendada no mínimo com 2 (dois) dias de antecedênciaA 
4.5.1.2.  Iom até 5 (cinco) dias uteis devera ser entregue eletronicamente a ata da reuni̧o
elaborada pela Ĩ̂TRCTCDC e devidamente assinada por todos os participantesA 
4.5.1.3.  Todas as alteracões de dados e dos relatórios, solicitados na ata da ultima reuni̧o,
deveŗo ser corrigidas com até 5 (cinco) dias uteis, que sera a data limite para o aceite das
informacões e relatórios pela Ĩ̂TRCTĈTE;
4.5.2.  ̃ Ĩ̂TRCTCDC devera enviar  eletronicamente mensalmente à Ĩ̂TRCTĈTE um
relatório por tipo de servico, contendo:
a) a quantidade de servicos realizados no mês;
b) a quantidade de servicos encerrados no mês e iniciados em mês (es) anterior (es);
c) a quantidade de servicos abertos e ņo encerrados no mês;
d) a  quantidade  de  reparos  emergenciais  executados  e  quantidade  de  respectivas
manutencões corretivas executadas no mês de referência;
e) para  cada  servico  concluído  no  mês,  a  descriço  do  servico,  definiço  de  rotina  ou
demanda, data e hora de início de execuço, data e hora do encerramento, tarefas realizadas,
relaço  de  materiais  utilizados  com  respectivas  quantidades,  mesmo  os  fornecidos  pela
Ĩ̂TRCTĈTE,  a  localizaço  do  evento  georreferenciada,  agentes  causadores,  fatos
motivadores, medidas de contingência se adotadas, consequências, o registro fotografico da
execuço do servico (antes e depois) e calculo de atendimento do ĈS;
f) para cada evento solicitado incluir, a data e hora do chamado, a data e hora do início do
atendimento, a data e hora do fechamento do chamado;
g) para cada evento rotineiro incluir o período de referência;
h) para cada reparo emergencial executado incluir a respectiva data da manutenço corretiva
executada ou agendada (para os ņo executados no mês de referência);
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i) grafico da evoluço do numero de eventos de rompimentos, ocorridos ao longo dos 12 (doze)
ultimos meses, por trecho;
j) grafico da evoluço do tempo médio de recuperaço, ao longo dos 12 (doze) ultimos meses,
por trecho;
k) grafico da evoluço do tempo de recuperaço, por evento de manutenço, ao longo dos 12
(doze) ultimos meses, considerando-se, de forma diferenciada, as rotas urbanas, interurbanas
do backbone e das ramificacões;
l) testes  de  atenuaço  nas  fibras  ópticas  apagadas  e  ativas  executados  no  período  e  o
destaque dos dados relevantes;
m) certificaço das fibras ópticas manuseadas no mês, incluindo as certificacões dos reparos
emergenciais;
n) modificacões  realizadas  no  Meio  de  Transmisşo  da  Rede  IDI  durante  o  mês  de
referência;
o) registros de Boletim ̃corrências Policiais dos acidentes e vandalismos do período;
p) outras informacões acordadas em reuni̧o com a Ĩ̂TRCTĈTEA
4.5.3. ̃ relatório apresentado, devera ser entregue em meio digitalA
4.5.4.  Deveŗo ser entregues os dados de certificaço e dos testes de atenuaço nas fibras,
contendo o emulador para leitura dos dados e os dados identificados por fibra, por trecho;
4.5.5. Deveŗo ser entregues o registro fotografico executado durante as vistorias rotineiras do
período, em chamados abertos pela Ĩ̂TRCTĈTE no seu próprio sistema de atendimento,
contendo fotos nítidas e identificadas por rota vistoriada, sequencia e data da vistoriaA
4.5.6.  Deveŗo  ser  entregues  os  AS  BUILT das  modificacões  realizadas  no  Meio  de
Transmisşo da Rede IDI durante o mês de referência, em mídia (ID/DVD)A

5. ESTRUTURA DA CONTRATADA

5.1. Requisitos Administrativos 
5.1.1. Cs especificacões devem atender as demandas atuais deste edital e ter capacidade para
suportar um crescimento garantido de pelo menos 15% (quinze por cento) ao ano em cada
rota, para atendimento às demandas futurasA
5.1.2.  ̧̂o sera aceita a negaço de execuço dos servicos contratados sob a alegaço de
incapacidade técnica da Ĩ̂TRCTCDCA Esta alegaço sera objeto de rescişo do Iontrato de
Manutenço, a ser apurada pela Ĩ̂TRCTĈTEA
5.1.3.  C Ĩ̂TRCTCDC devera dimensionar a soluço (base de atendimento, quantidade de
equipamento, etcA) mais adequada para garantir as exigências desse documento, assegurando
a manutenço do Ccordo de ̂ível de Servico (ĈS) e conforme a previşo de crescimento
considerada; 
5.1.4.  ̃ ņo cumprimento do Ccordo dos ̂íveis de Servicos definidos implicara em multa e
penalidades conforme previsto no edital; 
5.1.5.  Toda  e  qualquer  melhoria  técnica  nos  servicos  contratados,  sugerida  pela
Ĩ̂TRCTĈTE  ou  pela  Ĩ̂TRCTCDC,  devera  antes  passar  por  uma  homologaço
envolvendo o pessoal de ambas as partes com autorizaço prévia da Ĩ̂TRCTĈTEA Iabera
à Ĩ̂TRCTCDC a responsabilidade pela eventual indisponibilidade dos servicos, fruto dessa
atualizaço, independente de quem o autorizar; 
5.1.6. C Ĩ̂TRCTCDC devera disponibilizar as informacões de manutenço da Rede IDI, de
forma eletrônica e on-line, em formato a ser indicado pela Ĩ̂TRCTĈTE, visando alimentar o
ambiente da Ĩ̂TRCTĈTE e permitir o devido gerenciamento e auditoria;
5.1.7. C Ĩ̂TRCTCDC devera acatar as multas decorrentes do ņo cumprimento do ĈS e do
descumprimento dos itens deste edital;
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5.1.8.  Devera ser restituído, obrigatoriamente, em caso de rescişo contratual ou término do
contrato de Manutenço, os trechos, que estiverem sob sua responsabilidade, nas condicões
que foram recebidas, acrescidas das melhorias realizadas;
5.1.9. Devolver para a Ĩ̂TRCTĈTE, após o término do contrato de manutenço ou rescişo
contratual,  as  chaves  de  todas  as  estacões,  e  todos  os  cadastros  das  plantas  da
Ĩ̂TRCTĈTE, sejam elas em mídia eletrônica ou em papelA
5.2. Base de Atendimento 
5.2.1.  C Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar estrutura adequada para atendimento de todas as
demandas de servico encaminhadas pela Ĩ̂TRCTĈTE, durante todo o período de vigência
do contrato de ManutençoA C Ĩ̂TRCTĈTE pode inspecionar a estrutura da Ĩ̂TRCTCDC
sempre que considerar necessariaA
5.2.2.  C  Ĩ̂TRCTCDC,  obrigatoriamente,  devera  implantar  e  manter  a(s)  base(s)  de
atendimento, conforme o objeto de edital durante todo o período de vigência do contrato de
ManutençoA ̃ endereco da(s) base(s) de atendimentos e sua forma de acesso, devem ser
apresentadas para conhecimento da Ĩ̂TRCTĈTEA
5.2.3.  C  Ĩ̂TRCTCDC  devera  possuir  e  manter,  durante  a  vigência  do  contrato  de
Manutenço,  a(s)  base(s)  de  atendimento  com toda  a  infraestrutura,  meios,  dispositivos  e
equipamentos que permitam a troca eletrônica de informacões e contatos telefônicos com a
Ĩ̂TRCTĈTEA
5.2.4.  C Ĩ̂TRCTCDC devera prover meios de comunicaço, que permitam a comunicaço
rapida e permanente entre as equipes de vistoria/manutenço e seus supervisores e, também
entre seus supervisores e o responsavel da Ĩ̂TRCTĈTE, sempre que for necessario;
5.2.5.  Todas as despesas decorrentes da instalaço e manutenço de toda a infraestrutura,
meios,  dispositivos  e  equipamentos  das  bases  de  atendimento,  bem  como  as  despesas
decorrentes  da  sua  conex̧o  aos  equipamentos  da  Ĩ̂TRCTĈTE  (instalacões  lógicas,
elétricas, telefônicas, provedores de acesso, circuitos, etcA) e dos insumos necessarios para a
sua utilizaço, seŗo de unica e exclusiva responsabilidade da Ĩ̂TRCTCDCA
5.2.6.  C  Base  de  atendimento  devera manter  contato  permanente,  sensibilizando  e
conscientizando,  as empresas concessionarias  de servicos  publicos,  empreiteiras  de obras
publicas,  proprietarios  (postos,  sitiantes,  fazendeiros,  etcA)  que margeiam as rodovias  e/ou
ferrovias, que, de alguma forma, possam afetar a integridade dos Meio de Transmisşo da
Rede IDI, de modo a atuar proativamente na adoço de medidas,  visando a eliminar os
riscos de acidentes;
5.3. Fornecimento de Materiais
5.3.1.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  buscar  manter  a  configuraço  original  da  infraestrutura  da
Ĩ̂TRCTĈTE no que diz respeito ao material utilizado, a manutenço da configuraço Meio
de Transmisşo da Rede IDI e da atualizaço do AS BUILT;
5.3.2.  ̃s materiais necessarios para a prestaço dos servicos técnicos de manutenço do
Meio de Transmisşo da Rede IDI deveŗo homologados pela ĈCTEL e seŗo fornecidos
pela Ĩ̂TRCTCDC;
5.3.3.  ̃s materiais necessarios para a prestaço dos servicos técnicos de manutenço do
Meio de Transmisşo da Rede IDI deveŗo ser homologados pela ĈCTEL ou superiores aos
instalados originalmente e homologados pela Ĩ̂TRCTĈTEA
5.3.4.  C utilizaço de material diferente daqueles homologados pela Ĩ̂TRCTĈTE, devera
ser expressamente aprovada pela mesmaA C utilizaço de materiais ņo homologados pela
Ĩ̂TRCTĈTE, o chamado ņo sera considerado atendido e sera considerado o SLC da data
do reparo, até sua devida ou aceitaço por parte da Ĩ̂TRCTĈTEA
5.3.5.  C Ĩ̂TRCTCDC sera  responsavel  pelo  transporte,  manuseio,  distribuiço,  carga  e
descarga, de todos os materiais necessarios à prestaço dos servicos técnicos de manutenço
do Meio de Transmisşo da Rede IDI, incluindo os fornecidos pela Ĩ̂TRCTĈTEA
5.4. Equipamentos e instrumentos.
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5.4.1.  C Ĩ̂TRCTCDC devera fazer  uso de equipamentos de moderna geraço,  portanto,
todos os equipamentos utilizados, devem estar plenamente funcionais, C Ĩ̂TRCTCDC sera
responsavel pela manutenço e reparo durante a vigência do contrato de Manutenço;
5.4.2.  C  Ĩ̂TRCTCDC  devera  apresentar  o  certificado  de  aferiço,  emitida  por  órģo
competente  e  reconhecida  nacionalmente,  de  todos  os  seus  instrumentos  passíveis  de
aferiço, até 30 (tinta) dias após o início da prestaço dos servicos e no mesmo prazo para
cada renovaço do contrato;
5.4.3.  Para  os  equipamentos  passíveis  de  aferiço  em  período  inferior  a  um  ano,  a
apresentaço  do  certificado  de  aferiço,  emitida  por  órģo  competente  e  reconhecida
nacionalmente, devera ser apresentada até 30 (tinta) dias após o período de vencimento da
aferiço anterior;
5.4.4.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  possuir  na(s)  base(s)  os instrumentos,  EPI/EPI e veículos
necessarios para a execuço dos servicos e cumprimento do SLC do Ĩ̂TRCT̃A
5.4.4.1. C Ĩ̂TRCTCDC é responsavel pela disponibilizaço de instrumentos, ferramentas e
veículos necessarios ao atendimento do SLC do Ĩ̂TRCT̃A
5.4.4.2. C quantidade de equipes e o dimensionamento das mesmas şo de responsabilidade
da  Ĩ̂TRCTCDCA  C  Ĩ̂TRCTCDC  devera  informar  na  sua  Proposta  técnica  o
dimensionamento das quantidades de equipes, profissionais por equipe e equipamentosA
5.5. Equipe de Trabalho
5.5.1.  Seŗo responsabilidades da Ĩ̂TRCTCDC o treinamento e a capacitaço profissional
de sua equipe técnica, dentro das tecnologias e servicos, objeto deste editalA  Para todas e
quaisquer  deficiências  técnicas  observadas  pela  Ĩ̂TRCTĈTE,  a  Ĩ̂TRCTCDC deve
prover  treinamentos  específicos  para  os  respectivos  profissionais  ou  providenciar  sua
substituiçoA Devera ainda comprovar a realizaço e eficacia dos treinamentos ou a devida
substituiço  do  profissionalA  C Ĩ̂TRCTĈTE  disponibilizara  em  sua  sede  treinamentos
específicos ao IDIA
5.5.2. Cs equipes técnicas da Ĩ̂TRCTCDC devem apresentar-se devidamente identificadas,
uniformizados, fornecendo-lhes identidade funcional, devendo estar portada em local visívelA
5.5.3. É de responsabilidade da Ĩ̂TRCTCDC a manutenço de uniformes e organizaço dos
equipamentos, ferramentas, viaturas de uso em campoA
5.5.4.  Iada  profissional  no  exercício  de  sua  atividade  devera  zelar  pela  imagem  da
Ĩ̂TRCTCDC,  da  Ĩ̂TRCTĈTE  e  do  Governo  do  Estado,  comportando-se  com
profissionalismo,  agindo  com  ética,  cortesia  e  respeito  junto  aos  representantes  da
Ĩ̂TRCTĈTE, dos conveniados e dos usuarios da Rede IDI, respeitando as normas de
conduta,  normas de  seguranca  física  e  patrimonial,  normas  de acesso  e  permanência  em
dependências  de  instalaço  e  uso  da  Rede IDI,  normas  de  bom comportamento  social,
higiene e proteço ao meio ambienteA  C Ĩ̂TRCTCDC se responsabilizara pela postura e
comportamento ético de seus profissionais, cabendo à Ĩ̂TRCTĈTE solicitar a substituiço
de qualquer profissional que ņo se portar com o devido decoro na execuço dos servicosA
5.5.5.  Devera ser  obedecido  aos procedimentos  operacionais,  relativo  aos regulamentos  e
procedimentos operacionais de seguranca das concessionarias de energia elétrica, aplicaveis
durante o seu trânsito ou permanência nos locais de execuço dos servicos;
5.5.6.  C  Ĩ̂TRCTCDC  tera  em  seu  quadro  permanente  por  equipe,  um  técnico  com
conhecimentos basicos em informaticaA C Ĩ̂TRCTĈTE fara um curso de 24 (vinte e quatro)
horas-aulas para técnicos indicadosA
5.5.7.  C Ĩ̂TRCTCDC deve  estar  preparada  (inclusive  com  equipes  de  seguranca)  para
executar  servicos  em  locais  desprotegidos  de  intempéries  ou  desprovidos  de  recursos
externos, inclusive acionamento dos órģos de Seguranca Publica local;
5.5.8. C Ĩ̂TRCTCDC devera manter atualizada e apresentar sempre que houver alteraço, a
relaço  de  todo  o  pessoal  (técnicos,  supervisores,  seguranca)  utilizado  nas  atividades  de
manutenço e comprovar sua qualificaço, através de certificados de capacitaço e registro,
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exigidos pelos órģos competentes (como o IREC), caso a sua classe de atuaço assim o
exijaA
5.5.9. ̂o caso de utilizaço de empresas subcontratadas, o nome e qualificaço comprovada
da empresa devera ser submetido à aprovaço da Ĩ̂TRCTĈTEA 
5.5.10A Sera permitido apenas um nível de subcontrataço, sendo que a qualificaço técnica da
subcontratada  devera  ser  pelo  menos  igual  à  qualificaço  requerida  para  a  empresa
Ĩ̂TRCTCDCA
6. GARANTIA TÉCNICA
6.1.  Todos os servicos realizados, bem como todos os materiais fornecidos ou substituídos
durante a vigência do contrato deveŗo apresentar período de garantia, mínimo, de 24 (vinte
quatro) meses, contados dos respectivos encerramentos de suas execucões/instalacõesA
6.2. Todas as imperfeicões e falhas de funcionamento e operaço, detectados até 90 (noventa)
dias  após  o  encerramento  da  execuço  do  respectivo  servico,  seŗo  caracterizadas  como
retrabalho,  exigindo-se  da  Ĩ̂TRCTCDC,  atendimento  dentro  dos  mesmos  parâmetros  e
processos, porém sem quaisquer ônus para a Ĩ̂TRCTĈTEA 
6.3.  C Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar, um mês antes do final do contrato de Manutenço,
um Termo de Garantia  Técnica relacionando todos os servicos executados na vigência  do
contrato,  sua  localizaço  georreferenciada,  data  de  execuço  e  data  de  encerramento  da
garantia conforme contratoA
6.4.  C Ĩ̂TRCTCDC recebera da Ĩ̂TRCTĈTE, uma autorizaço para acionar a garantia
dos bens e servicos implementados e executados originalmente no Meio de Transmisşo da
Rede IDI e que ainda estejam vigentesA
6.5. C Ĩ̂TRCTCDC devera executar o servico como manutenço do Meio de Transmisşo da
Rede  IDI,  substituindo  o  equipamento  defeituoso  por  outro  semelhante  ou  conforme
orientado pela garantia, obedecendo, no entanto, o ĈS acordadoA 
6.6. Cs duvidas quanto a responsabilidade sobre a execuço da garantia sera dirimida entre a
Ĩ̂TRCTCDC  e  a  assistência  técnica  da  garantia,  SEM  QUCISQUER  ÔUS  PCRC C
Ĩ̂TRCTĈTE e sem a perda da respectiva garantiaA C Ĩ̂TRCTCDC se responsabilizara e
cumprira toda perda de garantia que a Ĩ̂TRCTĈTE venha a ter em virtude de manutenço
incorretaA

7. LICENCAS, AUTORIZACÕES, CERTIFICADOS E REGULAMENTOS.
7.1.  C Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar à Ĩ̂TRCTĈTE a relaço atualizada de toda a
equipe de manutenço, própria, com acervo técnico e documentos comprobatórios do vínculo
empregatício (Iertificados, Identidade, cópia Iarteira Profissional do MT, IPF);
7.2. É obrigatória a apresentaço de Iertificados de Ioncluşo dos Treinamentos previstos na
norma ̂R-10, para no mínimo 03 empregados por base da Ĩ̂TRCTCDC, até o primeiro dia
util após a assinatura do Iontrato de Manutenço;
7.3.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  executar  todos  os  servicos  segundo  ̂ormas  e  Padrões  de
referência nacionais e internacionais, ņo se limitando às listadas a seguir, devendo observa-
los na íntegraA 
7.3.1. ̂ormas ̂acionais:
a) ABNT – NBR 14565 (Procedimentos Basicos para Elaboraço de Projetos de Iabeamento e
Telecomunicacões para Rede Interna Estruturada);
b) ABNT – NBR 5410 (Instalacões Elétricas de Baixa Tenşo, incluindo a definiço de dutos e
taxas de ocupaço);
c) ABNT – NBR 5419 (Proteço de Edificacões contra descargas atmosféricas);
d) NR-10 (Seguranca em Instalacões e Servicos em Eletricidade)A
7.3.2. ̂ormas e Padrões Internacionais:
a) ANSI/TIA/EIA 569-A (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces);
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b) ANSI/TIA/EIA 568-B   (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard);
c) Ionjunto de Normas IEEE 802;
d) ASA C. 83.9;
e) ANSI/TIA/EIA 607 (Commercial Building Grounding / Bonding Requirements);
f) ANSI/TIA/EIA 606 (The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings)A
7.4. C Ĩ̂TRCTCDC devera, às suas expensas, dispor de todas as autorizacões, certificados
e licencas requeridas por lei, inclusive licencas ambientais, a fim de poder executar os servicos
objeto da presente especificaçoA 
7.5. C Ĩ̂TRCTCDC sera responsavel pelo preparo e fornecimento de toda a documentaço
necessaria à obtenço de licencas e autorizacõesA
7.6.  ̃s servicos  deveŗo  ser  realizados  com a  maxima seguranca  para  o  pessoal  que  o
executa, devendo ser cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas à seguranca e
higiene do trabalhoA
7.7.  É  de  responsabilidade  da  Ĩ̂TRCTCDC o  fornecimento  e  a  fiscalizaço  dos
equipamentos de proteço individual (EPI), incluindo cones para  sinalizaço viaria, que seus
profissionais deveŗo utilizar na prestaço dos servicosA
7.8.  ̃s eventuais  acidentes  com lesões  ou  danos  pessoais  e  materiais,  independente  da
gravidade, ocorridos durante a vigência do contrato de Manutenço, seŗo de responsabilidade
exclusiva da Ĩ̂TRCTCDC, ņo cabendo a corresponsabilidade da Ĩ̂TRCTĈTEA
7.9.  Sera  responsabilidade  da  Ĩ̂TRCTCDC  os  eventuais  danos  causados  por  seus
colaboradores à propriedade (imóveis e móveis) de terceiros ou de órģos publicos;
7.10. C Ĩ̂TRCTĈTE, a seu critério, podera determinar a paralisaço imediata de qualquer
atividade  em  execuço,  quando  eventualmente  identificar  que  as  condicões  mínimas  de
seguranca  e  higiene  do  trabalho  ņo  estiverem sendo  observadasA  ̃s  trabalhos  somente
deveŗo ser reiniciados, após adoço das medidas corretivas ou preventivas cabíveisA C falta
de cumprimento ou reincidência nas irregularidades apontadas implicara a paralisaço total das
atividades em execuço e sera cobrada multa no valor 0,2% do valor anual do Iontrato de
Manutenço da Ĩ̂TRCTCDC, por dia de paralisaçoA 
7.10.1.  C paralisaço  de  atividades  por  irregularidades  apontadas  ņo  pode  servir  como
justificativa  de  descumprimento  de  ĈS  por  parte  da  Ĩ̂TRCTCDC,  nem  desobriga  do
pagamento das multas previstas;
7.10.2.  C Ĩ̂TRCTCDC sera  responsabilizada  pelos  atrasos  ou  prejuízos  decorrentes  da
suspenşo  dos  trabalhos  quando  ņo  acatar  a  legislaço  vigente,  no  que  se  referir  à
seguranca, higiene e medicina do trabalhoA
7.11.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  apresentar  e  manter  durante  toda execuço do instrumento
contratual  o  Programa  de  Prevenço  de  Riscos  Cmbientais  PPRC,  conforme  previsto  na
portaria noA 25 de 29/12/94 do MTEA
7.12.  C Ĩ̂TRCTCDC devera providenciar eventuais alteracões nos projetos, que venham a
ser exigida pelos órģos responsaveis pela emisşo das autorizacões e licencasA 
7.13.  C Ĩ̂TRCTCDC devera  atuar  junto  as  delegacias  locais,  associacões  de  bairros,
detentoras  de  concesşo  (Ioncessionarias  das  Ferrovias,  Elétricas  e  Rodovias)  buscando
identificar ou evitar caso de vandalismo;
7.14. Todos veículos usados na execuço dos servicos devem atender às normas e requisitos
do Iódigo ̂acional de Trânsito;
7.15. C regi̧o trabalhada devera ser sinalizada, fazendo-se uso de elementos de advertência
adequados, além de observar todos os procedimentos previstos pelo D̂IT, Ĩ̂TRĈ, DER,
Polícia Rodoviaria Estadual, Polícia Rodoviaria Federal e Ioncessionaria de rodovias ou de
controle do trafego nas cidades (regi̧o urbana)A
7.16. Devera ser entregue à Ĩ̂TRCTĈTE, no prazo maximo de 3 (três) dias uteis, relatório
detalhado e com fotos, anexado cópia do Registro Policial (Boletim de ̃corrência) e planilha
com demonstrativo dos custos da recuperaço, toda vez que ocorrer acidente com os cabos
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ópticos provocados por terceiros, para que a Ĩ̂TRCTĈTE possa acionar, da maneira que
melhor lhe convier, os responsaveis pelos danos causados;
7.16.1. Deveŗo ser respeitadas as leis ambientais municipais, estaduais e federais, acatando
quaisquer  solicitacões  dos  órģos  fiscalizadores,  devendo  obter  licenca  para  atuar
preventivamente ou corretivamente em manutencões nas redes da Ĩ̂TRCTĈTE;
7.16.2. C Ĩ̂TRCTCDC devera atender às solicitacões de cadastro de interferências quando
solicitadas por prefeituras, companhia de aguas e esgoto, concessionaria local, etcA;
7.16.3. Executar  todas  as  intervencões/construcões/instalacões  conforme  recomendado  e
previsto nas ̂ormas CB̂T, TELEBRCS, ĈCTEL, ÊEL ou padŗo da Ĩ̂TRCTĈTE;
7.16.4. C  Ĩ̂TRCTCDC  devera  arcar  com  todas  as  taxas  (operacionais),  quando  das
manutencões preventivas ou corretivas, que por ventura, as empresas e/ou órģos publicos
venham a cobrarA
7.17. C Ĩ̂TRCTCDC sera responsavel pela aprovaço de projetos de instalaço de cabos de
fibra óptica em remanejamentos e expansões, junto à Ĩ̂TRCTĈTE e à ÊELA

8. INDICADORES DE NÍVEL DE SERVICO 
8.1. Informações Gerais 
8.1.1. Iabera  à  Ĩ̂TRCTĈTE  a  avaliaço  do  ĈS,  mesmo  quando  apurado  pela
Ĩ̂TRCTCDCA  C  Ĩ̂TRCTĈTE  podera  utilizar  um  sistema  de  controle  de  ĈS  e/ou
empresa específica para este fimA 
8.1.2. ̃ ĈS avaliado sera a base para a aplicaço das penalidades contratuais estabelecidas,
e tera como marco inicial o Ihamado via Sistema de Ctendimento da Ĩ̂TRCTCDC ou ̃rdem
de Servico emitida pela Ĩ̂TRCTĈTE quando ņo for possível via Sistema de Ctendimento
para cada ocorrênciaA 
8.1.3.  ̃s indicadores de desempenho e parâmetros de níveis de servicos,  associados aos
servicos especificados, seŗo as métricas através das quais seŗo avaliados os níveis definidos
e acordados para os servicos a serem prestados dentro do escopo deste EditalA C qualidade
dos servicos prestados sera avaliada através destes indicadoresA C conformidade ou ņo com
os  níveis  exigidos  (ou  acordados)  devera  ter  impacto  direto  na  aplicaço  de  multas  à
Ĩ̂TRCTCDC; 
8.1.4.  ̃ item “̂ível  de Servico Ccordado”  de cada indicador  determina o nível  de servico
mínimo exigido pela Ĩ̂TRCTĈTE, portanto o Ccordo de ̂íveis  de Servico – ĈS esta
baseado nos indicadores estabelecidos; 
8.1.5.  Para cada indicador seŗo apresentadas as seguintes informacões:  sua descriço,  a
forma de mediço,  unidade,  periodicidade  de aferiço  ou mediço,  relatórios  de níveis  de
servico,  penalidade  por  ņo  conformidade  e  o  respectivo  nível  de  servico  requisitado  ou
acordado,  como parâmetro  mínimo de  qualidade  na  prestaço  daquele  servico  no  escopo
deste documento; 
8.1.7. ̃s valores das multas e penalidades seŗo calculados multiplicando-se o valor do índice
pelo valor  anual do Iontrato de Manutenço da Ĩ̂TRCTCDC que realiza a execuço do
IhamadoA
8.1.8. Cs multas do ĈS deveŗo ser descontadas da fatura da Ĩ̂TRCTCDC até o ultimo dia
util do mês subsequente à infringência do CcordoA
8.1.9. C  inadimplência  da  Ĩ̂TRCTCDC  podera  implicar  na  rescişo  do  Iontrato  de
ManutençoA
8.1.10.  ̃s indicadores que seŗo usados para monitorar o ĈS seŗo descritos nos itens a
seguirA 
8.1.11. ̃ pagamento da penalidade é obrigaço contratual, a inadimplência podera implicar na
execuço da Garantia IontratualA
8.2. Prazo de Atendimento das Solicitações de Serviço 
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8.2.1.  Descriço do Indicador: Tempo entre a abertura e o encerramento das solicitacões de
servico cadastradas no sistema da Ĩ̂TRCTĈTEA C solicitaço somente sera considerada
atendida após o aceite/confirmaço da Ĩ̂TRCTĈTE;
8.2.2. Periodicidade de Cferiço: Mensal;
8.2.3. Nível do Serviço Acordado: Ionforme Tabela 2 a seguir:
Serviços Tempo de atendimento

Servico Técnico de Vistoria em Situaço de Risco 06 (seis) horas para início do 
atendimentoA

Manutenço Iorretiva 16 (dezesseis) horas

Supresşo Vegetal 05(cinco) dias uteis para início do
atendimentoA

Reparo Emergencial 06 (seis) horas
Manutenço Definitiva/Programada 16 (dezesseis) horas

Tabela 2 – Prazo de Atendimento das Solicitações de Serviços 
8.2.4.  Penalidade: Sera aplicada a penalidade de 0,01% por hora de atraso sobre o valor da
nota  de  empenho  do  Iontrato  de  Manutenço  da  respectiva  Ĩ̂TRCTCDC para  a  ņo
conformidade dos indicadores do item 8A2A3A
8.2.5. C Ĩ̂TRCTCDC informara mensalmente à Ĩ̂TRCTĈTE a mediço dos níveis de
servicos com as seguintes informacões:
a) Relaço de requisicões ņo atendidas dentro do prazo maximo;
b) Total de requisicões abertas e encerradas;
c) Tempo médio de atendimento, por tipo de requisiçoA
8.2.6.  Cdicionalmente aos relatórios definidos acima,  a Ĩ̂TRCTCDC devera disponibilizar
mensalmente,  relatório  com  analise  de  problemas  e  de  resoluço  para  as  medidas  que
violarem o nível do servico acordado, devendo informar as medidas necessarias para que as
ocorrências ņo se repitamA
8.2.7. C  Ĩ̂TRCTCDC tera  que  preencher  no  Sistema  de  Ctendimento  todos  os  dados
solicitados no item 2A1A5 e esta conformidade estara vinculado ao pagamento mensalA
8.2.8.  C Ĩ̂TRCTCDC tera  que  entregar  o  relatório  mensal  até  o  quinto  dia  util  do  mês
subsequente e esta entrega estara vinculado ao pagamento mensalA
8.3. Prazo de Execução de Serviços e Rotinas
8.3.1. Descriço do Indicador: Ctendimento aos períodos de execuço de rotinasA
8.3.2. Periodicidade de Cferiço: Mensal/Semestral;
8.3.3. ̂ível do Servico Ccordado: Ionforme Tabela 3 abaixo:

Serviços
Período de

execução e prazo
de entrega

Prazo  da  Primeira  bateria  de  testes  de  atenuaço  nas  fibras  ópticas
apagadasA 60 dias

Testes periódicos de atenuaço nas fibras ópticas apagadas do Meio de
Transmisşo da Rede IDIA Ionforme ao item 2A2A1A1A1A

Semestral 
180 dias / 60 dias

Rotina de Vistoria rotineira no Meio de Transmisşo da Rede IDIA Semestral 
180 dias / 60 dias

Tabela 3 – Período de execuço e prazo de entrega de Rotinas para os dois ITÊS 
8.3.4.  Penalidade:  Descontados  10%  da  quantidade  de  dias  do  período,  sera  aplicada  a
penalidade de 0,1% do valor anual do Iontrato de Manutenço da respectiva Ĩ̂TRCTCDC,
por dia adicional de atraso para a ņo conformidade deste indicadorA 
Exemplo: para um período semestral (180 dias), sera iniciada a penalizaço a partir de 240
dias, sem que a rotina tenha sido executada e relatórios entreguesA
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ANEXO C –  ÓRGÃO PARTICIPANTE

Órgão/Entidade

01 ETICE - Empresa de Tecnologia da Informaço do Ieara - CvA Pontes Vieira, 220 - Şo
Jo̧o do TauapeA IEP: 60A130-240A Fortaleza-IEA
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À
Central de Licitações do Estado do Ceará.
Ref.: Pregão Eletrônico nº 20200001 – ETICE.

C proposta  encontra-se  em  conformidade  com  as  informacões  previstas  no  edital  e  seus
CnexosA

1. Identificação do licitante:

 a) Raz̧o Social: 
 b) IPF/ÎPJ e Inscriço Estadual:
 c) Endereco completo:
 d) Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profisşo, RG, IPF, domicílio):
 e) Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condições Gerais da Proposta:
• C presente  proposta  é  valida  por  ______  (______)  dias,  contados  da  data  de  sua
emisşoA

3. Formação do Preço:

GRUPO 1 – SERVICOS DE MANUTENCÃO DE FIBRAS ÓTICAS  E DE REPOSICÃO

ITEM ESPECIFICACÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANT
Valor 
Unitário    
Mensal

Valor 
Total 
Mensal

Serviços de Manutenção de Fibras Óticas

1
Servicos de manutenço preventiva e corretiva de 
redes de fibra óticas / km pelo período de 12 (doze)
meses (valor mensal)

Km 6A000  R$ R$  

Valor total anual (a)

Valor por extenso (________________________)

R$   

Serviços de Reposição de Fibras Óticas

2 Servicos de reposiço de fibra óptica / metro Metro 12A000  R$  R$  

3 Postes de 11 metros Unidade
(Poste) 6  R$ R$   

4 Postes 7 metros Unidade
(Poste) 6 R$  R$   

Valor total anual (b)

Valor por extenso (________________________)

R$ 

Valor Global Anual da Proposta (a+b)

Valor por extenso (________________________)

R$ 
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DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis,  inclusive as criminais  e  sob as
penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Local e data 

Cssinatura do representante legal 
(̂ome e cargo)
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº ___ /20__.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200001-ETICE

PROCESSO Nº 01085383/2020.

Cos __ dias do mês de ________ de 20__, na sede da Empresa de Tecnologia da Informaço
do Ieara - ETIIE, foi lavrada a presente Cta de Registro de Precos, conforme deliberaço da
Cta do Preģo Eletrônico nº 20200001 - ETIIE do respectivo resultado homologado, publicado
no Diario ̃ficial do Estado em __/__/20__, às fls ____, do Processo nº 01085383/2020, que vai
assinada pelo titular da Empresa de Tecnologia da Informaço do Ieara - ETIIE - gestora do
Registro de Precos, pelos representantes legais dos detentores do registro de precos, todos
qualificados e relacionados ao final, a qual sera regida pelas clausulas e condicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1A1A ̃ presente instrumento fundamenta-se:

 IA ̂o Preģo Eletrônico nº 20200001 – ETIIEA

 IIA ̂os  termos  do  Decreto  Estadual  nº  32A824,  de  11/10/2018,  publicado  DÃAE  de
11/10/2018A

 IIIA ̂a Lei Federal nº 13A303, de 30A6A2016A 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

C presente Cta tem por objeto o Registro de precos para futuras e eventuais contratacões de
Servicos de engenharia  para manutenço de redes de fibra ópticas  do Iintuŗo Digital  do
Ieara (IDI),  incluindo identificaço de falhas e interrupcões da rede, ajustes e procedimentos
técnicos e a manutenço preventiva e corretiva das infraestruturas urbanas, rurais e redes de
acesso  internas  das  edificacões,  com  reposiço  de  fibras  ópticas,  de  acordo  com  as
especificacões e quantitativos previstos no Cnexo I - Termo de Referência de Preģo Eletrônico
nº  20200001  -  ETIIE,  que  passa  a  fazer  parte  desta  Cta,  com  as  propostas  de  precos
apresentadas pelos prestadores de servicos classificados em primeiro lugar, conforme consta
nos autos do Processo nº 01085383/2020A

Subclausula  Única  -  Este  instrumento  ņo  obriga  a  Cdministraço  a  firmar  contratacões,
exclusivamente  por  seu  intermédio,  podendo  realizar  licitacões  específicas,  obedecida  a
legislaço pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizaço de qualquer espécie
aos detentores do registro de precos, sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de
condicõesA

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

C presente Cta de Registro de Precos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da sua publicaçoA

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Iabera  a  ETIIE  o  gerenciamento  deste  instrumento,  no  seu  aspecto  operacional  e  nas
questões  legais,  em  conformidade  com  as  normas  do  Decreto  Estadual  nº  32A824/2018,
publicado no DÃAE de 11/10/2018A

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZACÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Em decorrência da publicaço desta Cta, o participante do SRP, podera firmar contratos com os
prestadores de servicos, com precos registrados, devendo comunicar ao órģo gestor, a recusa
do detentor de registro de precos em executar o servico no prazo estabelecido pelos órģos
participantesA
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Subclausula Primeira - ̃ prestador de servico tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a
partir da convocaço, para a assinatura do contratoA Este prazo podera ser prorrogado uma vez
por  igual  período,  desde  que  solicitado  durante  o  seu  transcurso  e,  ainda  assim,  se
devidamente justificado e aceitoA

Subclausula Segunda - ̂a assinatura do contrato sera exigida a comprovaço das condicões
de habilitaço exigidas no edital, as quais deveŗo ser mantidas pela contratada durante todo o
período da contrataçoA

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES

̃s signatarios desta Cta de Registro de Precos assumem as obrigacões e responsabilidades
constantes no Decreto Estadual de Registro de Precos  nº 32A824/2018A

Subclausula Primeira - Iompetira a ETIIE na qualidade de gestor do Registro de Precos, o
controle e administraço do SRP, em especial, as atribuicões estabelecidas nos incisos I ao VII,
do artA 17, do Decreto Estadual n° 32A824/2018A

Subclausula Segunda - Iabera ao órģo participante, as atribuicões que lhe şo conferidas
nos termos dos incisos I a V do artA 18, do Decreto Estadual n° 32A824/2018A

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade
desta Ata, fica obrigado a:

a) Ctender os pedidos efetuados pelo(s) órģo(s) ou entidade(s) participante(s) do SRP, bem
como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Cta, durante a
sua vigênciaA

b) executar os servicos ofertados, por preco unitario registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do Sistema de Registro de PrecosA 

c) Responder no prazo de até 5 (cinco) dias a consultas do órģo gestor de Registro de Precos
sobre a pretenşo de órģo/entidade ņo participanteA

d) Iumprir, quando for o caso, as condicões de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela CdministraçoA

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRECOS REGISTRADOS

̃s precos registrados şo  os  precos unitarios  ofertados  nas propostas  dos detentores  de
precos desta Cta, os quais esţo relacionados no Mapa de Precos dos itens, anexo unico deste
instrumento e serviŗo de base para futuras execucões de servicos, observadas as condicões
de mercadoA

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PRECOS REGISTRADOS

̃s precos registrados só podeŗo ser  revistos nos casos previstos no  artA  23,  do Decreto
Estadual n° 32A824/2018A

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

̃s precos registrados na presente Cta, podeŗo ser cancelados de pleno direito, nas situacões
previstas no artA 25, e na forma do artA 26, ambos do Decreto Estadual n° 32A824/2018A 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDICÕES PARA A EXECUCÃO

̃s servicos que podeŗo advir desta Cta de Registro de Precos seŗo formalizadas por meio de
instrumento contratual a ser celebrado entre o órģo participante/interessados e o prestador de
servicoA
Subclausula Primeira – Iaso o prestador de servico classificado em primeiro lugar, ņo cumpra
o prazo estabelecido pelos órģos participantes, ou se recuse a executar o servico, tera o seu
registro  de  preco  cancelado,  sem  prejuízo  das  demais  sancões  previstas  em  lei  e  no
instrumento contratualA

Subclausula  Segunda  –  ̂este  caso,  o  órģo  participante  comunicara  ao  órģo  gestor,
competindo  a  este  convocar  sucessivamente  por  ordem  de  classificaço,  os  demais
prestadores de servicosA 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUCÃO E DO RECEBIMENTO 

Subcláusula Primeira - Quanto à execução

a)  ̃  objeto  contratual  devera  ser  executado em  conformidade  com  as  especificacões
estabelecidas no Cnexo I - Termo de Referência do editalA

b)  ̃s atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que justificados
até 2 (dois) dias uteis antes do término do prazo de execuço, e aceitos pela Ĩ̂TRCTĈTE,
ņo seŗo considerados como inadimplemento contratualA

Subcláusula Segunda - Quanto ao recebimento: 

a) PROVISORIAMENTE, mediante encerramento no sistema da Ĩ̂TRCTCDC, para efeito de
posterior verificaço da conformidade do objeto contratual com as especificacões, devendo ser
feito  por  pessoa credenciada pela  contratanteA  ̃s dados  registrados seŗo utilizados  para
atendimento do SLCA

b) DEFINITIVAMENTE, após verificaço da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-
se de que todas as condicões estabelecidas foram atendidas, devendo haver rejeiço no caso
de desconformidadeA Em desconformidade o SLC continuara a contagem que foi interrompida
no recebimento provisórioA

c) ENCERRADO,  após o anexo pela Ĩ̂TRCTCDC do relatório  de atendimento conforme
informacões solicitadas no item 4.4. Fechamento das solicitações de serviços técnicos do
ANEXO  B  –  MANUAL  DE  MANUTENCÃO  DE  REDE  ÓTICA  do  Anexo  I-  Termo  de
Referência do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

̃ pagamento advindo do objeto da Cta de Registro de Precos sera proveniente dos recursos
do(s) próprios órģo (s)/entidades participante (s) e sera efetuado mensalmente até 30 (trinta)
dias a contar da data da apresentaço da ̂ota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo gestor
da contrataço, mediante crédito em conta-corrente em nome da contratada,  exclusivamente
no Banco Bradesco S/C, conforme Lei nº 15A241, de 06 de dezembro de 2012A

Subclausula  Primeira  -  C  nota  fiscal/fatura  que  apresente  incorrecões  sera  devolvida  à
contratada para as devidas correcõesA ̂esse caso, o prazo de que trata o subitem anterior
comecara a fluir a partir da data de apresentaço da nota fiscal/fatura corrigidaA

Subclausula Segunda - ̧̂o sera efetuado qualquer pagamento à Ĩ̂TRCTCDC, em caso de
descumprimento das condicões exigidas no processo licitatórioA

Subclausula Terceira - É vedada a realizaço de pagamento antes da execuço do objeto ou se
o mesmo ņo estiver de acordo com as especificacões do Cnexo I - Termo de Referência do
edital do Preģo Eletrônico nº 20200001 - ETIIEA

Subclausula Quarta - ̂o caso de atraso de pagamento, desde que a contratada ņo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, seŗo devidos pela contratante encargos moratórios à
taxa nominal de 6% aAaA (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simplesA

Subclausula Quinta - ̃ valor dos encargos sera calculado pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, onde:
EM  =  Encargos  moratórios  devidos;  ̂  =  ̂umeros  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensaço financeira = 0,00016438; e
VP = Valor da prestaço em atrasoA

Subcláusula Sexta - Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação
dos seguintes comprovantes:

a) Iertiḑo Ionjunta ̂egativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ctiva da
Uni̧o,  Iertiḑo  ̂egativa  de  Débitos  Estaduais,  Iertiḑo  ̂egativa  de  Débitos  Municipais,
Iertificado  de  Regularidade  do  FGTS -  IRF,  Iertiḑo  ̂egativa  de  Débitos  Trabalhistas  -
ÎDTA
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Subclausula Sétima - Toda a documentaço exigida devera ser apresentada em original ou por
qualquer  processo  de  reprografia,  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da
Cdministraço, ou publicaço em órģo da imprensa oficialA Iaso a documentaço tenha sido
emitida pela internet, só sera aceita após a confirmaço de sua autenticidadeA

Subclausula ̃itava - ̃s pagamentos seŗo mensais e baseados na extenşo em Km da planta
da rede efetivamente instaladaA ̃ calculo da mensalidade sera efetuado pela fórmula:
Valor mensal = extenşo efetiva da rede (Km) X valor mensal por KmA
Subclausula ̂ona -Cs fracões de quilômetros seŗo truncadas na segunda casa decimalA ̃s
valores  se  referem às  características  da  rede  no  mês a  que  se  refere  o  pagamentoA  Por
exemplo:  apura-se  a  extenşo  efetiva  da  rede  no  ultimo  dia  do  mês  e  paga-se  o  valor
encontrado (Valor mensal) no mês subsequenteA
Subcláusula Décima - Seŗo efetuados descontos porventura apurados,  devido a créditos
contratuais em favor da Etice por ņo atendimento ao ĈS pela Ĩ̂TRCTCDCA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula  Primeira  – O prestador de serviço que praticar  quaisquer  das condutas
previstas no art. 37, do Decreto Estadual nº 33.326/2019, sem prejuízo das sanções legais
nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes penalidades:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o preco total do (s) item (ns) registrado(s)A
b) Impedimento de licitar e contratar com a Cdministraço, sendo, enţo, descredenciado no
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gesţo (SEPLCG), do Estado do
Ieara, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniço ou até que seja promovida a reabilitaço perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo da multa prevista neste instrumento e das demais cominacões legaisA
Subclausula Segunda – Se ņo for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos
créditos existentes, a contratada recolhera a multa por meio de depósito bancario em nome da
ETIIEA Se ņo o fizer, sera cobrada em processo de execuçoA
Subclausula  Terceira  –  ̂enhuma  sanço  sera  aplicada  sem  garantia  da  ampla  defesa  e
contraditório, na forma da leiA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCÃO

̃ detentor  de precos registrado deve observar  e fazer  observar,  por  seus fornecedores  e
subcontratados,  se  admitida  subcontrataço,  o  mais  alto  padŗo  de  ética  durante  todo  o
processo de licitaço, de contrataço e de execuço do objeto contratualA Para os propósitos
desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a)  “pratica  corrupta”:  oferecer,  dar,  receber  ou  solicitar,  direta  ou  indiretamente,  qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a aço de servidor publico no processo de licitaço ou
na execuço de contratoA

b) “pratica fraudulenta”: a falsificaço ou omisşo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitaço ou de execuço de contratoA

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com  ou  sem  o  conhecimento  de  representantes  ou  prepostos  do  órģo  licitador,  visando
estabelecer precos em níveis artificiais e ņo-competitivosA

d)  “pratica  coercitiva”:  causar  dano  ou  ameacar  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaço em um processo licitatório ou
afetar a execuço do contratoA  

e) “pratica obstrutiva”:

(1) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecões ou fazer declaracões falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuraço de alegacões de pratica prevista nesta clausulaA
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(2)  Ctos  cuja  intenço  seja  impedir  materialmente  o  exercício  do  direito  de  o  organismo
financeiro multilateral promover inspeçoA

Subclausula  Primeira  -  ̂a  hipótese  de  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanço
sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo
se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de
um  agente,  em  praticas  corruptas,  fraudulentas,  conluiadas,  coercitivas  ou  obstrutivas  ao
participar da licitaço ou da execuço um contrato financiado pelo organismoA

Subclausula Segunda- Ionsiderando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como
condiço para a contrataço, devera concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a
ser  financiado,  em  parte  ou  integralmente,  por  organismo  financeiro  multilateral,  mediante
adiantamento  ou  reembolso,  permitira  que  o  organismo  financeiro  e/ou  pessoas  por  ele
formalmente  indicadas  possam  inspecionar  o  local  de  execuço  do  contrato  e  todos  os
documentos e registros relacionados à licitaço e à execuço do contratoA

Subclausula  Terceira  -  C  contratante,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicara  as  sancões
administrativas pertinentes, previstas em Lei, se comprovar o envolvimento de representante
da empresa ou da pessoa física contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou
coercitivas,  no decorrer  da licitaço ou na execuço do contrato financiado por  organismo
financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveisA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro do município de Fortaleza, capital do Estado do Ieara, para conhecer das
questões  relacionadas  com  a  presente  Cta  que  ņo  possam  ser  resolvidas  pelos  meios
administrativosA

Cssinam  esta  Cta,  os  signatarios  relacionados  e  qualificados  a  seguir,  os  quais  firmam o
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas clausulas e condicõesA

Signatarios:

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura

Detentores do
Registro de Preços

Nome do
Representante Cargo CPF RG Assinatura

Pregão Eletrônico nº 20200001 - ETICE/DITEC Página 57 de 67



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO

CEARÁ

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº ___ /20__ - MAPA DE PRECOS
DOS SERVICOS 

Este documento é parte da Cta de Registro de Precos acima referenciada, celebrada entre a
Empresa de Tecnologia da Informaço do Ieara -  ETIIE e o Prestador de Servico,  cujos
precos esţo a seguir  registrados por item, em face da realizaço do Preģo Eletrônico nº
20200001 - ETIIEA

Item Cód
Item

Especificação
do Item 

Fornecedores
Por Ordem de
Classificação

Qtde Unidade

Preço
Registrad

o do
Item(R$)

Valor Total
(R$)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 
Contrato nº ____ / _____      
Processo nº 01085383/2020-ETICE

Ĩ̂TRCT̃ QUE ÊTRE SI  IELEBRCM ̃ (C)_____________ ______________ E (̃)  C
______________________,  CBCIX̃  QUCLIFIICD̃S,  PCRC  ̃  FIM  QUE  ̂ELE  SE
DEILCRCA

̃ ____________________________________________, situada na ___________, inscrita no
ÎPJ sob o nº ___________, doravante denominada Ĩ̂TRCTĈTE, neste ato representada
pelo ___________, (nacionalidade), portador da Iarteira de Identidade nº ____________, e do
IPF nº __________, residente e domiciliada(o) em (Município - UF), na _________________,
e a ___________, com sede na ___________, IEP: _________, Fone: __________, inscrita
no  IPF/ÎPJ  sob  o  nº  ________________,  doravante  denominada  Ĩ̂TRCTCDC,
representada  neste  ato  pelo  _______________,  (nacionalidade),  portador  da  Iarteira  de
Identidade nº _____________, e do IPF nº _______________, residente e domiciliada(o) em
(Município - UF), na _______________, têm entre si justa e acordada a celebraço do presente
contrato, mediante as clausulas e condicões seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTACÃO
1.1.  ̃ presente contrato tem como fundamento o edital do Preģo Eletrônico n°  20200001 e
seus Cnexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal nº 13A303/2016 e o Regulamento
de  Licitacões e Iontratos da ETIIE e ainda, outras leis especiais necessarias ao cumprimento
de seu objetoA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULACÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. ̃ cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital do Preģo Eletrônico nº
20200001  e seus Cnexos, e à proposta da Ĩ̂TRCTCDC, os quais constituem parte deste
instrumento, independente de sua transcriçoA
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1. Ionstitui  objeto  deste  contrato  as contratacões  de  Servicos  de  engenharia  para
manutenço  de  redes  de  fibra  ópticas  do  Iintuŗo  Digital  do  Ieara  (IDI),  incluindo
identificaço  de  falhas  e  interrupcões  da  rede,  ajustes  e  procedimentos  técnicos  e  a
manutenço  preventiva  e  corretiva  das  infraestruturas  urbanas,  rurais  e  redes  de  acesso
internas das edificacões, com reposiço de fibras ópticas, de acordo com as especificacões e
quantitativos previstos no Cnexo I  - Termo de Referência do Edital do Preģo Eletrônico nº
20200001 e na proposta da Ĩ̂TRCTCDCA
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUCÃO
4A1A ̃ objeto dar-se-a sob o regime de execuço indireta: Empreitada por preco unitarioA
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PRECO
5A1A ̃ valor contratual global importa na quantia de R$ ___________ (_________________),
sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da
apresentaço da propostaA
5A1A1A  Sera  adotado  para  fins  de  reajuste,  a  aplicaço  do  índice  econômico  utilizando  a
variaço do índice nacional de precos ao Ionsumidor Cmplo – IPCAA
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6A1A  ̃  pagamento  sera  efetuado  mensalmente  até  30  (trinta)  dias  a  contar  da  data  da
apresentaço  da  ̂ota  Fiscal/Fatura  devidamente  atestada  pelo  gestor  da  contrataço,
mediante  crédito  em  conta-corrente  em  nome  da  contratada,  exclusivamente no  Banco
Bradesco S/C, conforme Lei nº 15A241, de 06 de dezembro de 2012A
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6A1A1A  C nota  fiscal/fatura  que  apresente  incorrecões  sera  devolvida  à  contratada  para  as
devidas correcõesA ̂esse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir
da data de apresentaço da nota fiscal/fatura corrigidaA
6A2A ̧̂o sera efetuado qualquer pagamento à Ĩ̂TRCTCDC, em caso de descumprimento
das condicões exigidas no processo licitatórioA
6A3A É vedada a realizaço de pagamento antes da execuço do objeto ou se o mesmo ņo
estiver de acordo com as especificacões do Cnexo I – Termo de Referência do edital do Preģo
Eletrônico n° 20200001A
6A4A  ̂o caso de atraso de pagamento, desde que a Ĩ̂TRCTCDC ņo tenha concorrido de
alguma forma para  tanto,  seŗo devidos pela  Ĩ̂TRCTĈTE encargos moratórios  à  taxa
nominal de 6% aAaA (seis por cento ao ano),  capitalizados diariamente em regime de juros
simplesA
6A4A1A ̃ valor dos encargos sera calculado pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; ̂ = ̂umeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensaço financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestaço em
atrasoA
6.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes
comprovantes:
6A5A1A Iertiḑo Ionjunta ̂egativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ctiva
da Uni̧o; Iertiḑo ̂egativa de Débitos Estaduais; Iertiḑo ̂egativa de Débitos Municipais;
Iertificado de Regularidade do FGTS – IRF;  Iertiḑo ̂egativa de Débitos Trabalhistas –
ÎDTA
6A6A  Toda  a  documentaço  exigida  devera  ser  apresentada  em  original  ou  por  qualquer
processo de reprografia, autenticada por cartório competente ou por servidor da Cdministraço,
ou publicaço em órģo da imprensa oficialA Iaso a documentaço tenha sido emitida pela
internet, só sera aceita após a confirmaço de sua autenticidadeA
6.7. ̃s  pagamentos  seŗo  mensais  e  baseados  na  extenşo  em  Km  da  planta  da  rede
efetivamente instaladaA ̃ calculo da mensalidade sera efetuado pela fórmula:
Valor mensal = extenşo efetiva da rede (Km) X valor mensal por KmA
6.8. Cs  fracões  de  quilômetros  seŗo  truncadas  na  segunda  casa  decimalA  ̃s  valores  se
referem às características da rede no mês a que se refere o pagamentoA Por exemplo: apura-
se a extenşo efetiva  da rede no ultimo dia  do mês e  paga-se o  valor  encontrado (Valor
mensal) no mês subsequenteA
6.9. Seŗo efetuados descontos porventura apurados, devido a créditos contratuais em favor da
Etice por ņo atendimento ao ĈS pela Ĩ̂TRCTCDCA
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS
7.1.  Cs  despesas  decorrentes  da  contrataço  seŗo  provenientes  dos  recursos
__________________________A
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUCÃO  E DA ALTERACÃO
CONTRATUAL

8A1A ̃s prazos deste contrato sera de 12 (doze) meses, contato a partir de sua celebraçoA

8A2A ̃  prazo  de  execuço  deste  contrato  é  de   12  (doze)  meses,   contado  a  partir  do
recebimento da ordem de servicoA
8A3A  Este contrato  podera  ser  alterado  nos  casos  previstos  no  artA  81  da  Lei  Federal
n°13A303/2016 e no artA 149 do Regulamento de Licitacões e Iontratos da ETIIEA
8A4A Este contrato podera ser prorrogado nos termos do artA 71 da Lei Federal nº 13A303/2016 e
do artA148 do Regulamento de Licitacões e Iontratos da ETIIEA
8A5A C publicaço resumida deste contrato dar-se-a nos  termos do § 2º do artA 51 da Lei nº
13A303/2016A
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
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9A1A C Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar à Cdministraço da Ĩ̂TRCTĈTE, no prazo maximo
de  10  (dez)  dias  uteis,  contado  da  assinatura  do  respectivo  instrumento,  comprovante  de
prestaço de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, em conformidade
com o disposto  no artA  70,  da Lei  Federal  nº  13A303/2016 e  artA  141 do  Regulamento  de
Licitacões e Iontratos da ETIIE, vedada à prestaço de garantia através de Título da Dívida
CgrariaA
9A2A C inobservância do prazo fixado para apresentaço da garantia acarretara a aplicaço da
multa prevista na alínea “a” da clausula décima quarta deste contratoA
9A3A  ̃ atraso superior  a  25 (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a  Ĩ̂TRCTĈTE a promover  o
bloqueio dos pagamentos devidos à Ĩ̂TRCTCDC, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor deste contrato, a título de garantiaA ̧̂o sendo suficiente o valor retido, a Ĩ̂TRCTĈTE
podera promover a rescişo contratualA
9A3A1A  ̃  bloqueio  efetuado  ņo  gera  direito  a  nenhum  tipo  de  compensaço  financeira  à
Ĩ̂TRCTCDCA
9A3A2A C Ĩ̂TRCTCDC, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado por quaisquer
das modalidades de garantia, previstas no artA 70, da Lei Federal nº 13A303/2016, vedada à
prestaço de garantia através de Título da Dívida CgrariaA
9A4A  C garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, sera restituída e/ou liberada
após o cumprimento integral de todas as obrigacões contratuais e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do artA 70, da Lei Federal nº 13A303/2016A
̂a ocorrência de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao
valor acrescido, nas mesmas condicões inicialmente estabelecidasA
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUCÃO E DO RECEBIMENTO 
10.1. Quanto à execução:
10.1.1.  ̃ objeto  contratual  devera  ser  executado em conformidade com as especificacões
estabelecidas  no Cnexo I- Termo de Referência do edital, nos enderecos, prazos e horarios
previstos no referido termoA
10.1.2.  ̃s  atrasos  ocasionados  por  motivo  de  forca  maior  ou  caso  fortuito,  desde  que
justificados até 2 (dois)  dias uteis  antes do término do prazo de execuço,  e aceitos pela
Ĩ̂TRCTĈTE, ņo seŗo considerados como inadimplemento contratualA
10.2. Quanto ao recebimento:
10.2.1.  PROVISORIAMENTE,  mediante  encerramento  no  sistema  da  Ĩ̂TRCTCDC,  para
efeito de posterior verificaço da conformidade do objeto contratual com as especificacões,
devendo  ser  feito  por  pessoa  credenciada  pela  contratanteA  ̃s  dados  registrados  seŗo
utilizados para atendimento do SLCA
10.2.2.  DEFINITIVAMENTE, após  verificaço  da  qualidade  e  da  quantidade  do  objeto,
certificando-se  de  que  todas  as  condicões  estabelecidas  foram  atendidas,  devendo  haver
rejeiço no caso de desconformidadeA Em desconformidade o SLC continuara a contagem que
foi interrompida no recebimento provisórioA
10.2.3. ENCERRADO, após o anexo pela Ĩ̂TRCTCDC do relatório de atendimento conforme
informacões solicitadas no item 4.4. Fechamento das solicitações de serviços técnicos do
ANEXO  B  –  MANUAL  DE  MANUTENCÃO  DE  REDE  ÓTICA  do  Anexo  I-  Termo  de
Referência do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
11.1.  Executar o objeto em conformidade com as condicões deste instrumentoA
11.2. Manter  durante  toda  a  execuço  contratual,  em  compatibilidade  com  as  obrigacões
assumidas, todas as condicões de habilitaço e qualificaço exigidas na licitaçoA
11.3. Cceitar, nas mesmas condicões contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitados ao estabelecido no §1º, do artA 81, da Lei Federal nº 13A303/2016, tomando-se por
base o valor contratualA
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11.4A  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  contratante  ou  a  terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execuço do objeto, ņo podendo ser arguido
para efeito de excluşo ou reduço de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à
fiscalizaço ou acompanhar a execuço contratualA
11.5.  Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execuço contratual, inclusive as obrigacões relativas a salarios, previdência social,
impostos,  encargos  sociais  e  outras  providências,  respondendo  obrigatoriamente  pelo  fiel
cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislaço correlata,
aplicaveis ao pessoal empregado na execuço contratual, ņo transferindo a responsabilidade
à ETIIE para nenhum fim de direitoA
11.6. Prestar imediatamente as informacões e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela  ETIIE, salvo quando implicarem em indagacões de carater  técnico,  hipótese em que
seŗo respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horasA
11.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condicões de defeito ou em
desconformidade com as especificacões deste termo, no prazo definido pelo ĈS do servicoA
11.8. Iumprir, quando for o caso, as condicões de garantia do objeto, responsabilizando-se
pela garantia dos servicos executados por até 24 (vinte e quatro) meses após o encerramento
do contratoA
11.9. Providenciar  a substituiço de qualquer profissional  envolvido na execuço do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizaço da ETIIEA
11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V,
da ILT, e demais normas do Ministério do Trabalho, relativos a seguranca e a medicina do
trabalho, bem como a Legislaço correlata em vigor a ser exigidaA
11.11. Realizar  todos  os  procedimentos  necessarios  através  dos  Servicos  Técnicos  de
Manutenço,  preventiva  e  corretiva,  e  Supervişo  como  forma  de  manter  em  perfeitas
condicões de uso, funcionamento, continuidade operacional e desempenho as rotas do Meio
de Transmisşo do IDI, objeto da licitaçoA
11.12. Receber  o  chamado  e  comunicar  à  Ĩ̂TRCTĈTE  quando  da  realizaço  de
manutenço  preventiva,  detalhando  as  atividades  a  serem  executadas,  para  sua  prévia
aprovaçoA
11.13. ̂a manutenço do objeto a Ĩ̂TRCTCDC devera executar, no mínimo, as seguintes
tarefas:
11.13.1. Ccompanhar o andamento de todas as atividades em execuço;
11.13.2. Registrar o andamento de chamados abertos e informar a Ĩ̂TRCTĈTE todos os
eventos relevantesA
11.13.3. Informar  à  Ĩ̂TRCTĈTE  as  ocorrências/estado  da  vistoria  ou  da  manutenço
corretiva  em  andamento,  conforme  cada  servico,  informando  sempre  as  coordenadas
geograficas (latitude/longitude) da ocorrência;
11.13.4. Prestar as informacões requeridas pela Ĩ̂TRCTĈTE;
11.13.5. Registrar Boletim de ̃corrência (B̃) junto à autoridade policial competente, de todas
as ocorrências que provocaram chamado de manutencões causadas por vandalismo;
11.13.6. Prover a seguranca a execuço dos servicos, inclusive vigilância armada nos locais de
ocorrências, se necessario;
11.13.7A  Providenciar  os  relatórios  mensais  de  atividades  e  os  ajustes  solicitados  pela
Ĩ̂TRCTĈTE;
11.13.7.1. ̂o relatório mensal devera conterA
11.13.7.1.1. ̂umeros dos chamadosA
11.13.7.1.2. Quantidade de chamadosA
11.13.7.1.3. Ihamados que atenderam o SLC com também os que ņo atenderamA
11.13.7.1.4. Graficos das ocorrências acimaA
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11.13.8. Ioordenar as equipes em campo, mantendo contato constante com a Ĩ̂TRCTĈTE
através dos meios de comunicaço disponibilizados;
11.13.9. Providenciar autorizacões e agendamento para a execuço dos servicos;
11.13.10. Realizar testes de atenuaço em todas as ocorrências que envolvam emendas de
fibras e disponibilizar dados registrados para a analise da Ĩ̂TRCTĈTE;
11.13.11. Encerrar chamados registrando o problema demandado e a soluço adotada;
11.13.12. Registrar Cnotaço de Responsabilidade Técnica-CRT junto ao IREC;
11.13.14. Fornecer, quando solicitado, a localizaço das equipes de vistoria e manutenço que
estejam à disposiçoA
11.14. C Ĩ̂TRCTCDC sera responsavel pela coordenaço e manutenço de suas equipes
técnicas para a prestaço dos servicos contratados, mantendo sempre um supervisor que se
reportara à Ĩ̂TRCTĈTEA Este supervisor, entre outras atribuicões, participara de reuniões
periódicas  de  avaliaço  de  desempenho  de  atendimento  junto  à  Ĩ̂TRCTĈTEA  Estas
reuniões seŗo agendada pela Ĩ̂TRCTĈTE em comum acordo com a Ĩ̂TRCTCDCA
11.15. ̂a data da assinatura do contrato a Ĩ̂TRCTCDC devera apresentar sua estruturaço
para  prestaço  dos  servicos,  descrevendo  sua  estratégia,  seus  processos,  estrutura
empresarial  e seu corpo técnico responsavel,  destacando os níveis de responsabilidades e
fornecendo  lista  detalhada  de  nomes,  horarios,  formas  de  contato  e  processos  de
escalonamento  para  resoluço  de  problemasA  ̃s  documentos  devem  ser  revisados
semestralmente pela Ĩ̂TRCTCDCA
11.16. Prestar servicos de vistoria, identificaço de ņo conformidade e manutenço corretiva
(incluindo o reparo emergencial), durante as 18 horas por dia (6:00h às 24:00h) e 7 dias por
semanaA
11.17. C Ĩ̂TRCTCDC devera disponibilizar acesso às suas dependências, equipamentos e a
toda documentaço e base de dados vinculados ao servico objeto do Cnexo I  -  Termo de
Referência do edital que sejam necessarios à realizaço dos trabalhos de fiscalizaço;
11.18. Respeitar a legislaço relativa à disposiço final ambientalmente adequada dos resíduos
gerados,  mitigaço  dos  danos  ambientais  por  meio  de  medidas  condicionantes  e  de
compensaço ambiental e outros, conforme § 1º do artA 32 da Lei 13A303/2016A
11.19. Disponibilizar nos termos da Lei nº 15A854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos
em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos
jovens do sistema socioeducativo  entre  16 e  18  anos,  que  estejam cumprindo medida  de
semiliberdadeA Iaso a execuço contratual ņo necessite, ou necessite de 5 (cinco) ou menos
trabalhadores, a reserva de vagas sera facultativaA
11.19.1. Encaminhar  mensalmente,  respectivamente,  à  IISPE/SCP  e  à  SPS,  a  folha  de
frequência  dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socieducativo, contemplados com a
reserva de vagasA Iaso a Ĩ̂TRCTCDC ņo esteja obrigada a disponibilizar vagas nos termos
da Lei nº 15A854, de 24/09/2015 ficara dispensada do envio da folha de frequênciaA
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
12.1. Solicitar  a  execuço  do  objeto  à  contratada através de sistema de  atendimento  (via
internet) da própria Ĩ̂TRCTCDCA
12.2. Proporcionar à contratada todas as condicões necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacões  decorrentes  do  objeto  contratual,  consoante  estabelece  a  Lei  Federal  no

13A303/2016A
12.3. Fiscalizar a execuço do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo,
em decorrência, solicitar providências da contratada, que atendera ou justificara de imediatoA
12.4. ̂otificar  a  contratada  de  qualquer  irregularidade  decorrente  da  execuço  do  objeto
contratualA
12.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condicões estabelecidas neste contrato
12.6. Cplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumentoA
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12.7. Solicitar  a  execuço  do  objeto  à  Ĩ̂TRCTCDC por  meio  de  Ihamados,  ̃fícios,
Instrucões ̂ormativas, ̂otificacões ou outros instrumentosA
12.8. Solicitar,  para  a  Ĩ̂TRCTCDC,  registro  de  alteracões,  acréscimos,  reducões  ou
quaisquer intervencões em cabos ópticos, fibras ópticas, acessórios, caixas de emenda, caixas
de passagem, anotando todas as informacões solicitadasA
12.9. Cnalisar os encaminhamentos da Ĩ̂TRCTCDC dos servicos de manutenço preventiva
para sua prévia aprovaçoA
12.10. C Ĩ̂TRCTĈTE solicitara  à  Ĩ̂TRCTCDC a  prestaço  dos  servicos  de  vistoria,
identificaço de ņo conformidade e manutenço corretiva (incluindo o reparo emergencial),
durante as 16 horas por dia (6:00h às 24:00h) e 7 dias por semanaA
12.11A Cvaliar o ĈS, mesmo quando apurado pela Ĩ̂TRCTCDCA
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZACÃO
13.1. C execuço contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo (a) ___________________,
especialmente  designado  (a)  para  este  fim  pela  Ĩ̂TRCTĈTE,  doravante  denominada
simplesmente de GEST̃R (C)A
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS
14A1A Pela inexecuço total ou parcial do contrato, a contratante podera, garantida a prévia
defesa, aplicar a contratada, nos termos do artA 83 da Lei nº 13A303/2016, e dos artsA 166 a 169
do Regulamento de Licitacões e Iontratos da ETIIE, as seguintes penalidades:
14A1A1A Cdvertência
14.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso, até o
maximo de 5% (cinco por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentaço da
garantiaA
b) Multa diaria de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso do início da execuço do
objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente e rescişo contratual, exceto se houver justificado interesse publico em manter a
avenca, hipótese em que sera aplicada apenas a multaA
c) Multa diaria de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso do início da execuço do
objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalenteA  C aplicaço da presente  multa  exclui  a  aplicaço da multa prevista  na alínea
anterior;
d)  Sera aplicada multa de 0,01% por hora de atraso sobre o valor da nota de empenho do
Iontrato  de  Manutenço  da  respectiva  Ĩ̂TRCTCDC  para  a  ņo  conformidade  dos
indicadores do item 8A2A3A do Cnexo B Manual de Manutenço de Rede ÓpticaA
e) Multa de 0,1% (um décimo por cento), sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais clausulas contratuais, elevada para 0,3%
(três décimos por cento), em caso de reincidênciaA
f) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor  deste contrato, no caso de desistência da
execuço do objeto ou rescişo contratual ņo motivada pela ETIIEA
14A1A3A Suspenşo temporaria de participaço em licitaço e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo ņo superior a 2 (dois) anosA

14A2A C multa a que porventura a contratada der causa sera descontada da garantia contratual
ou,  na  sua  ausência,  insuficiência  ou  de  comum acordo,  nos  documentos  de  cobranca  e
pagamento  pela  execuço  do  contrato,  reservando-se  a  ETIIE o  direito  de  utilizar,  se
necessario, outro meio adequado à liquidaço do débitoA
14A2A1A  Se  ņo  for  possível  o  pagamento  da  multa  por  meio  de  descontos  dos  créditos
existentes, a contratada recolhera a multa por meio de depósito bancario em nome da ETIIEA
Se ņo o fizer, sera cobrada em processo de execuçoA
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14A2A2A C multa podera ser aplicada com outras sancões segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade previsto no  artA 166 e
seguintes – Das Penas do Regulamento de Licitacões e Iontratos da ETIIEA
14.3. ̂enhuma sanço sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma
da leiA
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  DA FRAUDE E DA CORRUPCÃO
15A1A C contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontrataço, o mais alto padŗo de ética durante todo o processo de licitaço, de
contrataço e de execuço do objeto contratualA Para os propósitos desta clausula, definem-se
as seguintes praticas:
a)  “pratica  corrupta”:  oferecer,  dar,  receber  ou  solicitar,  direta  ou  indiretamente,  qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a aço de servidor publico no processo de licitaço ou
na execuço de contrato;
b) “pratica fraudulenta”: a falsificaço ou omisşo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitaço ou de execuço de contrato;
c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com  ou  sem  o  conhecimento  de  representantes  ou  prepostos  do  órģo  licitador,  visando
estabelecer precos em níveis artificiais e ņo-competitivos;
d)  “pratica  coercitiva”:  causar  dano  ou  ameacar  causar  dano,  direta  ou  indiretamente,  às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaço em um processo licitatório ou
afetar a execuço do contratoA
e) “pratica obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecões ou fazer declaracões falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuraço de alegacões de pratica prevista nesta clausula;
(2)  atos  cuja  intenço  seja  impedir  materialmente  o  exercício  do  direito  de  o  organismo
financeiro multilateral promover inspeçoA
15A2A ̂a hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanço sobre uma empresa ou
pessoa  física,  para  a  outorga  de  contratos  financiados  pelo  organismo  se,  em  qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitaço
ou da execuço um contrato financiado pelo organismoA
15A3A Ionsiderando os propósitos dos itens acima, o contratado devera concordar e autorizar
que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro  multilateral,  mediante  adiantamento  ou  reembolso,  permitira  que  o  organismo
financeiro  e/ou  pessoas  por  ele  formalmente  indicadas  possam  inspecionar  o  local  de
execuço do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitaço e à execuço
do contratoA
15A4A C contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as sancões administrativas pertinentes,
previstas em Lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa
física contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da
licitaço  ou  na execuço  do  contrato  financiado  por  organismo financeiro  multilateral,  sem
prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveisA
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  –  DA SUBCONTRATACÃO
16A1A  Sera admitida a subcontrataço no limite de 30% (trinta por cento) do objeto, conforme
disposto no artA 78 da Lei nº 13A303/2016 e nos artsA 143 a 145 do Regulamento de Licitacões e
Iontratos  da  ETIIE,  desde  que  ņo  constitua  o  escopo  principal  da  contrataço,  e,  se
previamente aprovada pela Ĩ̂TRCTĈTEA
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16A2A C subcontrataço de que trata esta clausula, ņo exclui a responsabilidade da contratada
perante  a  contratante  quanto  à  qualidade  técnica  da  obra  ou  do  servico  prestado,  ņo
constituindo portanto qualquer vínculo contratual ou legal da contratante com a subcontratadaA
16A3A C empresa subcontratada devera atender, em relaço ao objeto da subcontrataço, as
exigências de qualificaço técnica impostas a Ĩ̂TRCTCDCA
16.4. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:
16A4A1A Do procedimento licitatório do qual se originou a contrataçoA
16A4A2A Direta ou indiretamente, da elaboraço de projeto basico ou executivoA
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
17A1A  C inexecuço total ou parcial deste contrato sera causa para sua rescişoA C rescişo
contratual se encontra prevista no artA 69, inciso VII da Lei 13A303/16A
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o foro do município  da sede  da Empresa de Tecnologia da Informaço do
Ieara-ETIIE,  para dirimir quaisquer questões decorrentes da execuço deste contrato, que
ņo puderem ser resolvidas na esfera administrativaA
E,  por  estarem de  acordo,  foi  mandado  lavrar  o  presente  contrato,  que  esta  visado  pela
Cssessoria Jurídica da Ĩ̂TRCTĈTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, v̧o assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixoA

Local e data

(nome do representante)                                      (nome do representante)
Ĩ̂TRCTĈTE                                                    Ĩ̂TRCTCD̃(C)

Testemunhas:
(nome da testemunha 1)                                                  (nome da testemunha 2)
RG:                                                                              RG:
IPF:                                                                            IPF:
Visto:
(Nome do(a) procurador(a)/assessor(a) jurídico(a ) da CONTRATANTE)

ANEXO V - MODELO DE DECLARACÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARACÃO

(nome  /raz̧o  social)  _____________________________________________________,
inscrita  no  ÎPJ  nº___________________,por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)
Sr(a)__________________________________________,  portador(a)  da  Iarteira  de
Identidade  nº___________________e  IPF  nº  ____________________,  DEILCRC,  sob  as
sancões  administrativas  cabíveis,  inclusive  as  criminais  e  sob  as  penas  da  lei,  que  toda
documentaço anexada ao sistema şo autênticasA
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Local e data
Cssinatura do representante legal
(̂ome e cargo)
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