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Definições, Termos e Siglas \.

TERMO
DESCRIÇÃO V

Enlace de Dado.s
Ligavno omi-e disposilivos de comunicação em dois ou mais locais, que poss-ibiliui
transmitir i> recoher informações.

Fibra üpiica
F-üamemo e.vu-emameiue fino e flexivel, leito de vitlro ultrapurn, piãstia. ou outro
i.solanle elelnco (material com alta resistência ao fluxo de corrente elétrica). Po.ssui
uma e.smiuir.i simples, composta por capa protetora, interface e mídeo.

Id'd(> privada construída sobre a infrao.strutura de uma rede pfiblica. Essa ó uma forma
de conectar dois cumpinadore.s através de uma rede pública, como a internet,

l.a|)acidade de transferência de dados. Essa capacidade está diretamente relacionada
com a velocidade.

VI'N
-  Virtual Fnvale Networb (Kede

Privada Virtual)

lamile de banda

l.atència
Exiiressão de quanto tempo leva para nm pacote de dados
para o outro, ou seja, medida através do envio ile

remetente e o tempo tle ida e volta.
um

ir de um ponto designado

pacote que é devolvido para n
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1. Resumo Executivo

^6 ^
1.1. Identificação do Projeto /

\

 IDENTIFICAÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍNome do programa de governo

Nome do projeto Enlace de Fibra Óptica

Código do projeto PB-CTI-002-2019

Orgão responsável DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

Orgão executor

Órgão interveniente

1.2. Breve Descrição do Projeto

A Coordenação de Tecnologia e Informação da Defensoria Pública do Estado do

Piauí vem através desse Projeto Básico, promover aquisição de um enlace de Fibra Óptica
interligando a unidade da DPE localizada na Av. João XXIII e o Anexo, localizado na Rua Nogueira
Tapety, n^ 138.

Atualmente a comunicação entre estas unidade se dá através de uma VPN na rede
da empresa IP2TEL Serviços de Comunicação Multimídia, empresa contratada por esta Instituição
para fornecimento de links de internet conforme contrato 077/2017.

É por meio deste canal de comunição que a unidade da João XXIII acessa aos
sistemas (Sistemas de gestão de senhas, Protocolo, Primeiro Atendimento, Solar, Help Desk,
ownCloud, Capa de Processo, Almoxarifado) i

compartilhadas. Por este link é possível acesso remoto direto
manutenção.

na Intranet da Defensoria Pública e Pastas

nos servidores da unidade para

Entretanto por este caminho ser lógico, ou seja, utilizar uma configuração de
caminho dentro de uma infraestrutura de redes terceirizada ocasiona problemas que geram
transtornos aos usuários que necessitam dos serviços disponibilizados pelos servidores localizados
Anexo da Defensoria.

no

Com o enlace de fibra óptica a comunicação será física e direta entre servidores,
tornando o link mais seguro e rápido.

1.3. Justificativa

A fibra óptica surgiu para garantir níveis elevados de transmissão de dados, voz e

video. Corn^o uso dessa tecnologia para interligação entre as unidades citadas da Defensoria, haverá
comunicação direta aos servidores, gerando maior integração nos serviços disponibilizados pela
central de dados, com o limite de banda sendo limitado apenas pela capacidade da fibra aplicada.

Além do citado, o acesso a internet na unidade da João XXIll será exclusivo
esse fim, não mais compartilhará os recursos da rede entre o acesso a rede

para

mundial e os serviço de
intranet da DPE, haja vista que não será mais necessário o uso da VPN (Salvo em casos de
redundância).
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1-4. Objetivo

:/
nntira int^H' H empresa para o serviço de instalação de enlace de dadoã^por fibc^-

Sueira ^ °

1.5. Situação Esperada ao Final do Projeto

Espera-se que com esta aquisição:

●  Maior capacidade de transmissão de dados

unidades beneficiadas melhorando
entre os servidores das

a estabilidade e a velocidade de
conexão,

●  Menor degradação de sinal tornando possível usufruir de

intensidade de sinal mesmo com a distância entre os pontos.

Menor latência, pois a fibra óptica elimina tais problemas que prejudicam
a experiência do usuário.

●  Imunidade a interferências eletromagnéticas haja vista que o sinal da fibra

optica não se degrada ou desaparece com essas interferências, pois seus

dados são transmitidos através da luz em um meio dielétrico (vidro), e

não de correntes elétricas em meios condutores (cobre).

Acrescenta-se ainda que com a instalação da fibra os serviços de internet
unidade Criminai poderá ser fornecido através do compartilhamento da

reduzindo mais um iink de conectividade do contrato 
com empresa prestadora do serviço. Essa

economia hoje, baseada no contrato vigente, seria de R$ 40.800,00 (Quarenta mil e oitocentos reais)anual. '

uma boa

para a

internet do anexo central

1.6. Beneficiário Alvo

O enlace de dados por fibra óptica beneficiará diretameníe os servidores e
assistidos da Defensoria Pública na unidade da João XXIII

serviços de intranet e internet oferecidos

óptica.

com a agilidade e confiabilidade dos

para a unidade por meio do enlace de dados de fibra
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Av2. Previsão Orçamentária e Classificação de Despesa
I.

(
Ü, <

FUNCIONAL ORÇAMENTÁRIA

Código Descrição

Órgão35101
Defensoria Pública do Estado do Piauí

2290 Atividade
Gestão Estratégica e Manutenção de DPE-PI

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos
339039 Natureza da Despesa

FONTE DO RECURSO VALOR ESTIMADO
100

R$ 10.000,00

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

I  jSim [ X ] Não

MODALIDADE SUGERIDA

JUSTIFICATIVA

Enlace de dados físico entre servidores, uso integral de internet pela Defensoria da
XXIII e possibilidade de cancelamento do atual link de internet desta unidade.

unidade João
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3. Solução Escolhida / - \
t - .

3.1. Investimento * \
\
V

Item Uníd Qtde Descrição
01 Serviço Enlace de Dados de Fibra Óptica1

3.2. Valor Estimado / Cotação

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.3. Prazo para Entrega / Execução

O Prazo para entrega do serviço será de 30 (Trinta) dias após a emissão da nota de empenho.

3.4. Local de Realização / Instalação

O serviço deverá ser realizado entro o Anexo I (Coordenação de Tecnologia e Informação) da
CONTRATANTE, situado à Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP 64.046-020, Teresina, Piauí e
a unidade da Defensoria Pública na Av. João XXI II, 853, Bairro Jockey Club, CEP 64.049-010, Teresina,
Piauí.

3.5. Contexto Legal

As ações aqui previstas são regidas por legislações específicas.
Os contratos firmados respeitarão às leis vigentes;
Constituição Federal de 1988;
Lei N^ 8.666, de 21 de junho de 1993;
Lei Complementar 059/2005, art. 94
Resolução 009, de 29 de maio de 2007;
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4. Aprovações 'V

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO
Declaro, como responsável pela elaboração deste Projeto Básico,
Nome: Raimundo Nonato Uchoa Filho

Carimbo e assinatura / /2019Data:

APROVAÇAO DO GESTOR DE TI DA UNIDADE SOLICITANTE

Carimbo e assinatura / /2019Data:

APROVAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO

Carimbo e assinatura / /2019Data:

ORDENADOR DE DESPESAS
Declaro, como Ordenador de Despesas, para os fins do art. 16, inciso II da LC ne lOl de 04/05/2000, que a presente despesa
tem adequação orçamentária, financeira e está compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente.

Erisvaldo Marqàes dos Reis
Defensor púoIíCO Getâl do Estado do Piauí

\j
Carimbo e assinatura / / 2019Data:
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Termo de Referência: 02/2019
PB-CTI-002-2019

—   \

Projeto Básico;
Interessado:

Coordenação de Tecnologia e Informação
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos

r.lüíLvjí? /
Finalidade:
Modalidade:
Item:

01- Enlace de Dados de Fibra Óptica

Descrição: | Serviços de Enlace de Dados de Fibra Ópti
1

í
Quantidade;

ca

Especificação Técnica Mínima

●  Cordoalha Dielétrica para rede Óptica:

o  Cordoalha com capacidade para sustentar cabos ópticos em redes aéreas. Diâmetro
Externo (mm): 6,4 ± 0,3,Resistência de Ruptura a tração (daN mínima): 1.000,
Alongamento na Ruptura (%): 4,5 Comprimento do Rolo (M); 500

●  Conversor De Fibra Ótica:

Conversor de mídia com capacidadeo
para converter fibras lOOOBASE-SX/LX para

mídia lOOOBase-T de cobre ou vice-versa. Capacidade para trabalhar em S50nm para
transmitir e para receber dados ao adotar fibra de multímodo, 1310nm ao transmitir
e receber dados em o modo único. Transmitir em distâncias longas na fibra óptica

^ utilizando o multi-modo de 0,55 km a 10 km quando utilizando fibra de modo único
●  Cabo Óptico Drop:

Fibra Monomodo (SM G.652), Autossustentado para Vão de até 80 metros em Redes
de Acesso/FTTx (FTTH e FTTA). Construção: Tubo Loose Único, Ambiente
Interno/Externo, conforme NBR 15596

o

●  Módulo Gbic Sfp:

Permitir transmissão e recepção de dados. Atender aplicações Gigabit Ethernet
distâncias de até 20 km, garantir confiabilidade  e seguranças nas redes. Conter um
par de módulos (LXA e LXB) para portas uplink e conexões ponto-a-ponto.

●  Alça Pré-Formada

o  Capacidade para ser utilizado em vãos de 80 e 120 metros, possuir diâmetro mínimo
de 7,5 mm e máximo de 7,9

●  Fecho Fusimec Aço Inox:

o
em

mm.

o  Tamanho Va, Dentado 19mm
●  Braçadeira BAP (CTO ) :

Cinta em aço com orifícios ovais sequenciais, ajustável a superfície curva através do
encaixe do parafuso regulador em forma de gancho.

●  Suporte para BAP com olhai :

o  Compatível com abraçadeira, suporte BAP e parafuso M12, ponto de ancoragem e
fixação por alças préformadas para cabos ópticos ou cordoalhas, ou através de
grampos de ancoragem.

o

●  Parafuso M12:

o  Parafuso 12x35, utilização no suporte da BAP em conjunto com a porca olhai M12
em sistemas de ancoragem, seja por alças pré-formadas para cabos ópticos
cordoalhas, ou através de grampos de

●  Fita de Aço Fusimec Lisa 3/4:

Para destinação de fixação dos elementos de redes
sendo utilizado em hastes,
equipamento a ser instalado.

ou
ancoragem.

o
externas de telecomunicações,

mastros e postes, permitindo o posicionamento do
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Termo de Referência:

Projeto Básico:

02/2019

PB-CTI-002-2019

Coordenação de Tecnologia e Informação

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos

Interessado:

Finalidade:

Modalidade:

Item:
01- Enlace de Dados de Fibra Óptica

Descrição: | Serviços de Enlace de Dados de Fibra Óptica
1Quantidade:

Especificação Técnica Mínima

●  Cordoalha Dleiétrica para rede Óptica:

o  Cordoalha com capacidade para sustentar cabos ópticos em redes aéreas. Diâmetro

Externo (mm): 6,4 ± 0,3<Resistência de Ruptura a tração (daN mínima): 1,000,
Alongamento na Ruptura (%): 4,5 Comprimento do Rolo (M): 500

●  Conversor De Fibra Ótica:

Conversor de mídia com capacidade para converter fibras 1000BASE-5X/LX

mídia lOOOBase-T de cobre ou vice-versa. Capacidade para trabalhar em 850nm

o
para

para
transmitir e para receber dados ao adotar fibra de multímodo, 1310nm ao transmitir

e receber dados em o modo único. Transmitir em distâncias longas na fibra óptica
utilizando o multi-modo de 0,55 km a 10 km quando utilizando fibra de modo único

●  Cabo Óptico Drop:

Fibra Monomodo (SM G.652), Autossustentado para Vão de até 80 metros em Redes

de Acesso/FTTx [FTTH e FTTA). Construção: Tubo Loose Único, Ambiente
Interno/Externo, conforme NBR 15596

o

●  Módulo Gbic Sfp:

Permitir transmissão e recepção de dados. Atender aplicações Gigabit Ethernet
distâncias de até 20 km, garantir confiabilidade  e seguranças nas redes. Conter um

par de módulos (LXA e LXB) para portas uplink e conexões ponto-a-ponto.
●  Alça Pré-Formada

o  Capacidade para ser utilizado em vãos de 80 e 120 metros, possuir diâmetro mínimo
de 7,5 mm e máximo de 7,9

●  Fecho Fusimec Aço Inox:

o  Tamanho Dentado 19mm

0
em

mm.

●  Braçadeira BAP (CTO ) :

Cinta em aço com orifícios ovais sequenciais, ajustável a superfície curva através do

encaixe do parafuso regulador em forma de gancho.
●  Suporte para BAP com olhai:

Compatível com abraçadeira, suporte BAP e parafuso M12, ponto de ancoragem e
fixação por alças préformadas para cabos ópticos ou cordoalhas, ou através de
grampos de ancoragem.

o

o

●  Parafuso M12:

Parafuso 12x35, utilização no suporte da BAP em conjunto com a porca olhai M12

em sistemas de ancoragem, seja por alças pré-formadas para cabos ópticos ou
cordoalhas, ou através de grampos de ancoragem.

●  Fita de Aço Fusimec Lisa 3/4:

Para destinação de fixação dos elementos de redes externas de telecomunicações,
sendo utilizado em hastes, mastros e postes, permitindo o posicionamento do
equipamento a ser instalado.

o

o


