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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PlAUl

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

I rata-se de solicitação para aquisição e instalação cie um enlace de

libra óptica interligando a unidade localizada na Avenida João XXIII e o Anexo

Administrativo localizado na Rua Nogueira Tapety. n“ 185. Bairro Noivos na cidade de

Teresina-PI.

2. JUSTIFICATIVA:

Trata-se de solicitação para aquisição e instalação de um enlace de

libra óptica na torma especificada abaixo, para atender as necessidades da DPE, a fim

de executar as atividades de realizar o acesso da internei do Prédio da Deíensoria

Pública, situado na Av. João XXIII. possibilitando o acesso exclusivo de intranet

naquela unidade, pois não haverá o compartilhamento dos recursos de rede entre o

acesso a rede mundial e os serviços de intranet da DPE.

Além disso, a utilização de fibra óptica serve para garantir níveis

elevados de transmissão de dados, voz c vídeo e o uso dessa tecnologia para interligação

entre as unidades citadas da Deíensoria implicará numa comunicação direta

servidores, gerando maior integração nos

aos

serviços disponibilizados pela central dc

dados, com o limite de banda sendo limitado apenas pela capacidade da fibra aplicada.

Com 0 enlace de fibra óptica a comunicação será física e direta entre

servidores, tornando o link mais seguro e rápido.

3. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVO

1. Cordoalha Diclétrica para rede Óptica:
Cordoalha com capacidade para sustentar cabos ópticos em redes
aéreas. Diâmetro Externo (mm): 6.4 ± 0.3.Resistência dc Ruptura a

tração (daN mínima): 1.000; Alongamento na Ruptura (%): 4,5
 Comprimento do Rolo (M): 500

2. Conversor Dc Fibra Ótica;

Conversor de mídia com capacidade para converter fibras
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lOOOBASE-SX/LX para mídia lOüO; Base-T de cobre

Capacidade para traballiar em 850nm para transmitir e para receber
dados ao adotar ílbra 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 niodo único

ou vice-versa.

3, Cabo Óptico Drop;

Fibra Monomodo (SM G.652). Autossustentado para Vão de até 80

metros em Redes de Acesso/FTTx (FTTH e FTTA). Construção:
 d ubo Loose Único, Ambiente Interno/Externo. conforme NBR 15596

4. Módulo (R)Tc^Sfp:

Permitir transmissão e recepção de dados. Atender aplicações Gigabit
Ethernet em distâncias de até 20 km, garantir confiabilidade e

seguranças nas redes. Conter um par de módulos (LXA e LXB)
  portas iiplink e conexões ponto-a-ponto.

5, Alça Prc-Formaüa

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

6. Fecho Fusímcc Aço Iiiox:
Tamanho X4, Dentado 19mm

para

possuir

7. Braçadeira BAP (CTO ) :
Cinta em

aço com orifícios ovais sequenciais, ajustável a superfície
 f^uiva atiavés do encaixe do paraíuso regulador em forma de gancho.

8. Suporte para BAP com olhai:

Compatível com abraçadeira, suporte BAP e parafuso Ml2. ponto de
ancoiagem e fixação por alças prcíormadas para cabos ópticos ou
 cordoalhas, ou através de

9. Parafuso iVI 12:

1 aiatuso 12xj5. utilização no suporte da BAP em conjunto

porca olhai M12 em sistemas de ancoragem, seja por alças pré-
íbrmadas para cabos ópticos ou cordoalhas, ou através de grampos de
 ancoragem.

10. Fita de Aço Fusimee Lisa 3/4:

Para destinação de fixação dos elementos de redes externas de

telecomunicações, sendo utilizado em hastes, mastros e postes.
 pgiTiitindo o posicionamento do equipamento a ser instalado.

11. Suporte Diclétrico: ~ '

Duplo Passagem e Ancoragem. Utilização em ancoragem e passagem
de cabos de fibra óptica, com capacidade par acomodar até 2 cabos

simultaneamente. Fabricação em termoplástico de alta resistência.

 com aptidão para suporta até 500Kg e proteção UV.
12. Olhai reto:

Utilizável^ em conjunto com peças para ancoragem de cabos aéreos
 (mensageiros ou AS). Galvanizado a fogo.

grampos de ancoragem.

com a
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4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. A contratação será pelo critério menor
preço e o Regime de Execução indireta.

5. CONDIÇÕES E LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
5.1. O serviço deverá ser realizado entre

Anexo I (Coordenação de Tecnologia e
0

Informação) da CONTRATANTE, situado
à Rua Nogueira Tapety, 185, Bairro Noivos.

CEP ó4.046-020. Teresina, Piauí e a unidade da Defensoria Públiíca na Av. João XXIII.

853. Bairro Jockey Club. CEP 64.049-010. Teresina. Piauí.

5.2.
A CONTRAI ADA arcará com todos os custos de

responsabilizando por falhas

execução do serviço, se

serviço. O Prazo

|.a.a en.roga cio servido será cie 30 (Trinta) dia. 
após a emissão da nota de empenho/ordem de

e danos aos resultantes da realização do

serviço;

5,3. O serviço será recebido

conformidade do serviço

após a verificação da qualidade

(cinco) dias do recebimento

prov
com

prov

isonamenlc. para efeito de posterior verificação da

a especificação. O recebimento delinitiv0 será feito

e consequente aceitação, no prazo máximo de 05

isorio.

6. OBRIGAÇÕES DA CON TRA rAN fE

6.1. Fiscalizar
a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei iV

8.666/93. através do fiscal de contrato, confo

Deíensor Tiiblico Geral do Estado do Piauí.

6.2. Promover

quantitativo e qualitativo, anotando

rme Portaria
ser determinada pelo

acompanhamento e a fiscalização dos
0

serviços, sob o aspecto

cm registro próprio as falhas detectadas;

6.3. Solicitar, quando Julgar conveniente, informações relativas Èa entrega do objeto e às
especificações técnicas.

que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
sem

Fiscalização sobre a ação da contratada:

6.4. Aluar da forma mais ampla e completa

acompanhamento este
no acompanhamento da entrega do objeto,

que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas
quanto aos danos que forem causados z- a contratante ou a terceiros;

as facilidades para que a contratada possa executar
6.5. Proporcionar todas

dentro das normas do con
0 objeto

trato:
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6.6. Comunicai à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com

cLimpiimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do

objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso nào esteja de acordo com as

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

6.7. Eíetuai o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço

estabelecidas neste Termo dc Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do

contrato:

6.8. No curso da execução do objeto do contraio,  e quando de sua entrega, caberá à

contratante, diretamenle

cumprimento das especificações exigidas,

contratada.

0

e prazo

ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar

prejuízo daquela exercida pela

0

sem

A FlSCALIZAÇAO comunicará à contratada,

poiveniuia veiificadas na entrega do objeto. ]3ara imediata correção, sem prejuízo das

sanções cabíveis.

6.9.
por escrito, as deficiências

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,

contribuições previdenciárias. impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas

relerentes ao pleno lornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações

decorrentes da execução do objeto da contratação;

7.2. Respon.sabi!izar-se pela

respondendo ci\'il e criminalmente

ou culpa sua. de seus

atividades, vier a. direta ou indiretamenie.

e

execução do objeto deste Termo de Referência.

por todos os danos, perdas e prejuízos que. por dolo

empregados, propostos, ou terceiros no exercício de suas

causar ou provocar à contratante;

7.3. Não transterir total ou parcialmente o contrato a terceiros.

7.4. Abster-se. qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra

informação acerca das

contratante;

7.5. Mantei sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da

execução do contrato e também às demais informações internas da contratante,

contratada tiver conhecimento:

atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da

a que a
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7.6. Comunicar imedialamenle à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos

e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto;

7.7. Executar o
reparo do serviço, dentro de 05 (cinco) dias úteis, pela fiscalização

exercida pelo fiscal do contrato, devido vícios na execução do serviçoa .

7.8. Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com

as cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e suas alterações, de

forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

n

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado à contratada, conforme atesto d

8.

execução do objeto

pelo fiscal do contrato e apresentação da Nota Fiscal, por meio de depósito bancário em

conta a ser indicada pela contratada, até 30° (trigésimo) dia após o recebimento

definitivo do produto, sendo que a ordem bancária dará quitação

teimos da Lei. debitado do valor devido os valores relativos aos tributos

ao pagamento, nos

e contribuições
sociais.

8.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota

Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

8.3. Será verificada anteriormente
ao pagamento a manutenção, pela contratada, das

mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa

consulta sei impresso e juntando aos autos do processo próprio;

8.4. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com

terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela

Termo de Referência,

mora na execução, a inexecução total ou parcial do objeto definido

a contiatante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa

íoinecedora penalidades previstas na legislação pertinente;

neste

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do

com as especificações e com

produto em desacordo

a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando

forem cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

nao

10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:
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0 Detensor Público Geral irá designar

execução do Contraio.

um repi-esenlante para o acompanhamento da

11. PRAZO DE VIGÊNCIA

O contrato lerá sua vigência de ül(um) ano. contado a partir da data de assinatura. A

vigência do contrato Ilca condicionada à existência de créditos orçamentários

exercício Imanceiro que ocorrerão à assinatura e  a publicação do Contrato.

para o

12. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS

Venho inlbrmar
que os orçamentos que instruem o processo administrativo

verdadeiros e foram por mim solicitados.

são

Teresina, 01 de Julho de 2019.

ANOVICK FEH OSA DIAS PINHEI

Diretor Administrativo
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