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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2014 

 

 O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que 

fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o 

regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, 

33.598/2012 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, 

além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. 

 

 A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 

15 de abril de 2014, publicada no DODF nº 82, p. 57, de 25 de abril de 2014 e, será realizada por meio de Sistema Eletrônico 

comprasnet, de acordo com a indicação abaixo: 

 

 Processo nº 054.000.307/2014 

 Tipo de licitação: Menor Preço 

 Data de abertura: 27/10/2014                                                                                                                                                                                

 Horário:   13h 30min (horário de Brasília/DF) 

 Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br 

 Código UASG: 926016 

 Elemento de despesa: 44.90.52 e 33.90.39. 
 Recurso Orçamentário: Fonte 100 FCDF, Função 28, Programa 845. 

 Valor previsto para contratação: R$ 7.810.207,48 
 

 

I - DO OBJETO 

1.1.  Aquisição de switches e equipamentos de rede, conforme especificação do Termo de Referência. 
. 

 

II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço splpmdf@gmail.com. 

2.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 

deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço splpmdf@gmail.com. 

2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante do edital, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo prestar os esclarecimentos requeridos. 

2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico 

www.comprasnet.gov.br para os interessados. 

 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão: 

 3.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária, do ramo de atividade do objeto desta licitação, que atenda a todas 

as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; e 

 3.1.2. Que esteja credenciado perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital. 

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 

 3.3.1. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum; 
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 3.3.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 3.3.3. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido com suspensão do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera 

da Federação, em qualquer dos Poderes; 

 3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 3.3.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, 

concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação; 

 3.3.6. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de constituição, pois não há complexidade no objeto e pessoas 

físicas não empresárias. 

 3.3.7. Empresário individual ou sociedade empresária, que tenha proprietário, administrador, ou sócio com poder de 

direção que seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública 

do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança (I- contrato de serviço terceirizado; II- 

contratos pertinentes a obras, serviços e aquisição de bens; III- convênios e os instrumentos equivalentes), na forma prescrita pelo 

art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011. 

  3.3.7.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 

  3.3.7.2. As vedações deste item estendem-se às relações homo afetivas. 

 3.3.8. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre a Administração Direta do Distrito Federal ou 

responsável pela licitação. 

  3.3.8.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica e do pregoeiro e de sua 

equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

 3.3.9. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

 

IV – DO CREDENCIAMENTO 

 4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto 

à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 

diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo 

ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 

reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do 

proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto 

ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico 

realizado no Comprasnet, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o 

SICAF. 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante. 

 

V – DA PROPOSTA 

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

próprio no sistema: 

 5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado, já considerados e inclusos, todos os custos necessários tais como 

impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega 

no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

 5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as 

especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às últimas; 

 5.1.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 

deste edital. 

 5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está 

apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, instituído pela Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do 

referido artigo, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei (exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP). 

5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

5.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

5.4. O preço será fixo e irreajustável. 

5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. 

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos. 

5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.9. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas 

nesse edital. 

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

5.11. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do 

preço proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

 

VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1 No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br, será realizada a abertura da sessão 

pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de 

sua desconexão. 

6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública. 

 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

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

 

VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada à fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no 

registro de cada lance. 

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

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-

se em sigilo a identificação do ofertante. 

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

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

8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa 

automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo 

para início do tempo de iminência. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema findo qual será automaticamente 

encerrada a fase de lances. 

 8.9.1. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme título XI deste 

edital.  

8.10. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação de empate, assim considerada(s) 

aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

8.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior à da licitante mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 8.11.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem 

anterior, e havendo outras licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 8.11.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, 

decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 8.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

 

IX - DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

 9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do 

Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preços adequada ao 

último lance ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados em anexo. 

 10.1.1. Os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e da documentação exigida no Edital, 

poderão ser solicitadas pelo Pregoeiro, e, neste caso, deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado o nº do 

pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da 

Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, 

localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília/DF, Telefone: 

(61) 3910-1367, 3190-5561. 

 10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no envelope deverá: 

  a) Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa 

jurídica, conter nome da proponente, endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal. 

  b) Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos todos os 

custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

desta licitação, considerando, inclusive a isenção do IPI, conforme legislação vigente, para entrega no local indicado neste edital, 
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nada mais sendo lícito pleitear a esse título.   

c) Conter as especificações dos produtos de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de 

Referência constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 

Comprasnet e as constantes deste edital prevalecerão às últimas; 

  d) Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data prevista para abertura da licitação. 

  e) Conter o prazo de entrega conforme item 7 do Termo de referência.  

  f) Conter a indicação da marca para o produto cotado. 

  g) Conter a garantia mínima para o item, contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data de 

recebimento definitivo do material, de acordo com o estabelecido no item 10 do Termo de Referência constante do anexo I. 

  10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o 

registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao 

cumprimento dos mesmos. 

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta 

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado, à 

conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, 

devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo. 

 10.3.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 

condições estabelecidas neste Edital. 

 10.3.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

PMDF ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 10.3.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou 

a fundo perdido. 

 10.3.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 

parcela ou à totalidade de remuneração. 

 10.3.5. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que 

seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha 

demonstrado a exequibilidade do preço ofertado. 

10.3.6. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor 

unitário e global estimado pela Administração, para cada item ofertado. 

 

XI - DA HABILITAÇÃO 

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:  

11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica: 

  a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual. 

  b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

  c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  

  d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

  a) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da 

licitante. 

  b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos 

Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  c) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou certidão 

positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, 

que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF). 

  d) Certidão de Regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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  e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

  f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 11.1.3. Qualificação Técnica: 

  a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

comprovando que a licitante forneceu material compatível com o objeto desta licitação. 

 11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

  a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as 

certidões de cada um dos distribuidores. 

  b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 

na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

   b.1) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 

abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

   b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 

Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
   b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item cotado 

constante do Anexo I. 

 11.1.5. Outros Documentos: 

 Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que: 

   a) Não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do lançamento da proposta. 

   b) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (Anexo 

IV). 

  11.1.5.1. Havendo superveniência de fato impeditivo à participação do certame, fica a licitante obrigada a 

declará-lo, sob pena das sanções legais cabíveis. 

 11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

  11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 

ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal (item 

11.1.2 com exceção da alínea “c” e “f”) e qualificação econômico-financeira (item 11.1.4 no que se refere a alínea “b” somente se 

possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 um). 

   11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a certidão 

Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do 

Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da 

LODF). 

   11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

de LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o 
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item cotado constante do Anexo I. 

   11.2.1.3. A licitante deverá apesentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida por 

meio do sitio www.tst.jus.br/certidão. 

  11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos 

documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de consultas 

disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do 

Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro. 

  11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a 

documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste edital. 

  11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes 

que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta 

de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou negociado e demais documentos e comprovações a 

serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em 

arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 

   11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas, quando solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser enviados, 

em envelope fechado e identificado o nº do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da declaração dos vencedores 

no sistema, ao protocolo Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar do Distrito 

Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, 

Brasília/DF, Telefone: (61) 3910-1367. 

  11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se necessário, 

para verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses 

sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua 

habilitação. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

  11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade 

fiscal com alguma restrição, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização 

da documentação. 

  11.2.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. 

  11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada 

por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento 

disponibilizar sua consulta. 

  11.2.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados. 

  11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos 

requeridos neste Edital e seus anexos. 

  11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de 

inscrição no CNPJ. 

  11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os 

atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial. 

  11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

  11.2.14. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão 

expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos 

que se destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. 

  11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 

análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 

recebimento da convocação. 

  11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se 

houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro. 

http://www.tst.jus.br/certidão
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  11.2.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada. 

  11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda 

a este edital. 

  11.2.19. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

XII– DO RECURSO 

12.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos. 

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no 

prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro 

autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora. 

12.4. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior. 

12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos Licitatórios da 

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do 

Comando Geral, Térreo, Brasília – DF, no horário de 14 às 18 horas, em dias úteis. 

 

XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

autoridade competente para homologação. 

13.2. A homologação deste Pregão compete ao Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito 

Federal. 

13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora. 

 

XIV – DO CONTRATO 

14.1. O contrato terá vigência de 12 (meses) a partir da sua assinatura. 

14.2. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, podendo ser substituído pela Nota de Empenho, 

ou instrumento equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o 

respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas na lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

 14.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

14.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias: 

 I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 

 II - Seguro-garantia; ou, 

 III - Fiança bancária. 

 14.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% (dois por cento) do 

valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

 14.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou 

pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável 

expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

 14.3.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

  a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente; 
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  b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para 

cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

  c) Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 

 14.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada 

recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 

14.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do adjudicatário, podendo 

ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

14.5. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela Administração, implicará nas Sanções 

cabíveis à espécie, bem como na aplicação das prescrições insculpidas no art. 7° da Lei nº 10.520/02. 

14.6. Por ocasião da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as 

quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato, nos termos do §2° do art. 27 do Decreto nº 5.450/05. 

14.7. O critério de realinhamento do preço, quando couber, será aquele estipulado pelo Decreto nº 3931/01 e demais normas 

pertinentes. 

14.8. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora. 

14.9. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

14.10. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais termos aditivos, 

no Diário Oficial do Distrito Federal. 

14.11. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos artigos 79 e 80, todos da Lei 

nº 8.666/93. 

 

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital. 

15.2. Cumprir todas as especificações, prazo de entrega, obrigações e cláusulas estabelecidas neste edital e seus anexos. 

15.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado; 

15.4. Substituir os produtos, a juízo do servidor designado para o recebimento, que não for considerado de acordo com as 

especificações solicitadas no edital e contida na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem que caiba qualquer acréscimo no 

preço contratado. 

15.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato. 

 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Designar servidor responsável pelo recebimento do material a ser fornecido. 

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

16.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas no material 

fornecido; 

16.4. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, 

bem como fiscalizar o material do Objeto Contratado. 

 

XVII – DO RECEBIMENTO 

17.1 O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, 

da seguinte forma: 

 a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e 

 b) definitivamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e 

previstos neste edital e consequente aceitação. 

17.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

17.3. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito e aceita 

pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital. 

 

XVIII – DO PAGAMENTO 

18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir 
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relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada: 

 a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007); 

 b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 

 c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

 d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades 

emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua 

regularidade fiscal e trabalhista. 

18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o 

documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada 

monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” 

do INPC. 

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária 

(quando for o caso). 

18.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao 

Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus 

créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas 

desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o 

processo licitatório no âmbito do DF. 

18.6. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada 

pela IN nº 1.244/2012. 

18.7. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é 

optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –

SIMPLES. 

18.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à 

Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

18.9. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis. 

18.10. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a 

partir da data de sua reapresentação. 

 

XIX – DAS SANÇÕES 

19.1 - Das Espécies 

 19.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, 

pg. 05/07, alterado pelos Decretos nº 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006, a seguir relacionadas: 

  I – advertência; 

  II - multa; e 

  III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do 

Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

   a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será 

aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de 

Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

  IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 19.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 

II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 19.2. Da Advertência 

  19.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas desta PMDF: 

   I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e 

   II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a recusa 

em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

 19.3. Da Multa 

  19.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta PMDF, 

por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

   I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias 

de atraso; 

   II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 

de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, 

e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

   III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do 

prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 

   IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, 

recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 

   V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

  19.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 

8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

seguinte ordem: 

   I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso; 

   II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

   III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

  19.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 

contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

  19.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro 

dia útil seguinte. 

  19.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

   I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

   II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

  19.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida, consoante o previsto do subitem 19.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 

  19.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 

rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 

penalizado na forma do inciso II do subitem 19.3.1. 

  19.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 19.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 

contratual que não ensejam penalidades. 

 19.4. Da Suspensão 

  19.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de 

contratar com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta PMDF, se aplicada em decorrência de licitação na 
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modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito 

Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

   I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada 

permanecer inadimplente; 

   II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 

documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 

definitiva; 

   III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução 

do contrato; e 

   IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

    a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

    b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

    c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

  19.4.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

  19.4.3. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali 

previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

 19.5. Da Declaração de Inidoneidade 

  19.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão 

de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

  19.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 

que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

  19.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e 

seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à 

Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 19.6 - Das Demais Penalidades 

  19.6.1. As sanções previstas nos subitens 19.4 e 19.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais 

que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002: 

   I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

   II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

   III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 19.7 - Do Direito de Defesa 

  19.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

  19.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 

de responsabilidade. 

  19.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

  19.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação 

da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, 

devendo constar: 

   I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

   II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

   III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 

Federal. 
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  19.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 

competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br. 

  19.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas 

com fundamento nos subitens 19.2 e 19.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 19.8. Do Assentamento em Registros 

  19.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

  19.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 

 19.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 

  19.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 

alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à 

Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

 19.10. Disposição Complementar 

  19.10.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 

entidade. 

 

XX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

 20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o 

direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter 

sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº 5.450/2005) 

20.4. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação no 

Sistema Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema 

Comprasnet. 

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMDF. 

20.6. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de 

sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública do pregão. 

20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

(Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº 5.450/2005) 

20.8. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente justificadas pela Polícia Militar do DF, 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 

8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º). 

20.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF. 

20.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro. 

20.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3910-1359, 3910 

1360, 3910 1367 e 3910 1387. 

 

 

 

XXI – ANEXOS 

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO I 

 

 

 

 

Termo de Referência 
 

 

1. Definição do objeto 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de switches e 

equipamentos de rede, para atender as necessidades da Polícia Militar do Distrito Federal. 
 

2. Justificativa 

A PMDF conta com uma complexa estrutura computacional que garante o 

cumprimento de sua missão e demanda dos gestores do segmento de tecnologia da informação e 

comunicação, especial atenção ao ambiente tecnológico em um nível que propicie o bom 

desempenho das atividades de seu corpo funcional. 

Ao longo dos anos a PMDF tem investido em recursos de tecnologia da 

informação e comunicação, de forma a assegurar o desempenho de suas atividades 

institucionais, possibilitando o tratamento de um grande e variado conjunto de informações. 

A evolução da complexidade de demandas e soluções inerentes às atividades da 

PMDF exige uma adequação e constante atualização das medidas que visam proteger e 

assegurar a qualidade e desempenho dos serviços prestados. 

De acordo com a norma internacional ISO IEC 27001:2006, que trata da 

certificação para Sistemas de Gestão de Segurança de Informação e apresenta entre seus 

conceitos fundamentais os três atributos básicos da informação: confidencialidade, integridade e 

disponibilidade, é necessário que este centro, no exercício de suas atribuições institucionais 

promova e mantenha ações que permitam o PMDF identificar, analisar e qualificar riscos que 

possam comprometer tais atributos. 

Em 15 de março de 2011 foi celebrado entre a Polícia Militar e a empresa Net 

Service, um contrato para prestação de serviço de infraestrutura de cabeamento estruturado no 



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

Folha:        224 

Processo: 054.000.307/2014 

Rubrica:___________ Matr. 195.477/6 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS  

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS  

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2014  
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

 

 

 

 

qual foi realizado cabeamento estruturado em diversas unidades ampliando a capacidade de 

pontos de rede, mas não contemplou a aquisição dos switches necessários. 

É importante salientar que a última aquisição de switch por parte da PMDF se deu 

com a empresa NetService, no qual foram 55 (cinquenta e cinco) switches empregados na 

Diretoria de Telemática e no Anexo I do QCG e unidades do Setor Policial Sul. O quantitativo de 

pontos de redes na PMDF com esse serviço triplicou na maioria das unidades sendo que o 

quantitativo de switches não acompanhou essa implementação do cabeamento estruturado. 

Em 2012 foi adquirido pela Polícia Militar junto a empresa 3Corp 4120 aparelhos 

de telefonia IP. Estes aparelhos para uma implantação correta necessitam de alimentação POE 

para que possa manter o serviço de telefonia mesmo com a queda de energia. Essa solução será 

realizada por meio de switches POE e a instalação de nobreaks atendendo os ativos de redes da 

unidade. 

Em 02 de dezembro de 2011 foi realizada a aquisição de 1 controladora Wifi e 

mais 50 APs funcionando como um piloto para a rede corporativa da PMDF. Os equipamentos 

foram instalados no Anexo I do QCG, QCG, Ditel, APMB, CAEAP, Colégio Tiradentes, etc. Se 

mostrando uma excelente solução uma vez que cada vez mais aumenta a uso de dispositivos 

móveis como, tablets, smartphones e notebooks na corporação. 

Além dos aspectos tecnológicos envolvidos, existe a necessidade de preservação 

dos investimentos aplicados nos hardwares, softwares e treinamento, aplicando o conceito de 

ampliação do ambiente existente. Dessa maneira, é imperativo que a expansão de qualquer 

elemento de rede seja da marca Alcatel-Lucent para que sejam mantidas as mesmas 

funcionalidades já existentes, sendo impossível aplicar tais funcionalidades em qualquer elemento 

de rede de outra marca. 

No presente contexto, convém citar o princípio da economicidade cuja meta de 

obtenção da melhor relação custo-benefício possível de uma alocação de recursos financeiros, 

econômicos ou patrimoniais deve ser alcançada, bem como o princípio da eficiência, que exige o 

aperfeiçoamento dos serviços e atividades prestados, em busca de melhores resultados e do 

atendimento ao interesse público com ênfase em maiores índices de adequação, eficácia e 

satisfação – por exemplo, a facilidade de manutenção/administração dos equipamentos ativos de 

rede, graças à familiaridade com os procedimentos relativos a essas tarefas, evitando 

prolongados períodos de interrupção dos serviços de rede –, ambos em consonância com o 
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princípio da legalidade. Citamos ainda que os técnicos possuem treinamento na solução existente 

tendo este como parte integrante do patrimônio intelectual dessa instituição. 

Assim como na rede cabeada, a expansão da rede sem fio deve manter os 

requisitos e atender às melhores práticas de unificação do ambiente de acesso, onde todas as 

políticas são aplicadas baseadas no usuário e nos serviços que o mesmo pode consumir na rede 

e não mais no tipo de acesso que utiliza. Para se garantir plena integração de toda a solução, as 

ferramentas de administração, configuração e aprovisionamento devem ser compatíveis com 

todos os elementos ativos da solução, o que justifica a padronização em uma única plataforma. 
 
 

3. Especificações do bem 

1. 3.1. Especificações Técnicas 

3.1.1. Controladora WLAN 
 

3.1.1.1. As unidades devem ser novas (sem uso, entregues em caixas lacradas) e estarem na 

linha atual de produção do fabricante; 

3.1.1.2. As unidades devem ser entregues com todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento como descrito nesse documento (cabos, pontos de energia, acessórios para 

montagem em na parede ou no local destinado para recebê-lo) 

3.1.1.3. O equipamento deve ter manual do administrador (em inglês ou português). 

3.1.1.4. O Controlador WLAN deve pertencer ao mesmo fabricante dos Pontos de Acesso e do 

Software de Gerência constantes nesta especificação; 

3.1.1.5. Deve estar licenciado para operação de todas as funcionalidades descritas nesta 

especificação técnica; 

3.1.1.6. O controlador da rede sem fio deve ser dedicado do tipo physical appliance (appliance 

físico), não sendo permitido o uso de controladores virtuais instalados em sistemas hospedeiros; 

3.1.1.7. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OAW-4550-EU 

3.1.1.8. O controlador deve possuir no máximo 1RU (Rack Unit) de altura; 

3.1.1.9. O controlador deve suportar alimentação redundante, no esquema 1+1 de forma que, no 

caso de falha em uma das fontes, o equipamento continue a operar normalmente sem perda de 

desempenho ou funcionalidade; 
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3.1.1.10. O controlador deve possuir uma porta de console serial RS232 com conector RJ45, 

provendo uma interface de configuração via CLI (comand line interface); 

3.1.1.11. O controlador deve possuir, no mínimo, 2 portas Ethernet de 1Gbps (no padrão 

1000BASE-TX ou 1000BASE-SX) e 4 portas Ethernet de 10Gbps (no padrão 10GBASE-SX) para 

conexão com a rede local cabeada; portas de gerenciamento out-of-band não serão 

consideradas; portas “combo” serão contabilizadas apenas uma vez; devem ser fornecidos todos 

os respectivos transceivers necessários para ativar estas conexões; 

3.1.1.12. As interfaces Ethernet dos controladores devem suportar a agregação de links, conforme 

padrão IEEE 802.1AX ou IEEE 802.3ad; 

3.1.1.13. Em caso de controladores redundantes, estes deve ser fornecido com todos os recursos 

instalados para operar em alta disponibilidade, em modo ativo-passivo ou ativo-ativo, suportando 

a migração dos pontos de acesso entre os controladores em caso de falha de algum membro, de 

maneira a manter disponível a capacidade requisitada da rede; 

3.1.1.14. O controlador deve suportar, no mínimo, 512 (quinhentos e doze) pontos de acesso, 

simultaneamente em operação para atendimento de usuários, análise de WIPS e análise do 

espectro de RF, mesmo em caso de falha de um dos controladores; 

3.1.1.15. Caso a solução ofertada utilize licenças especificamente vinculadas ao hardware, ou 

host, cada equipamento deve possuir suas licenças independentes, fornecidas com as mesmas 

quantidades e capacidades para gerenciar os 128 (cento e vinte e oito) Pontos de Acesso. 

3.1.1.16. Caso a solução ofertada utilize licenças flutuantes, não especificamente vinculadas ao 

hardware, ou host, será aceito que apenas um dos controladores sejam licenciados para a 

gerência dos 128 (cento e vinte e oito) Pontos de Acesso; 

3.1.1.17. Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como: softwares, licenças e manuais (podendo ser em CD-ROM ou no site do 

fabricante) que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e 

operacionalização dos equipamentos; 

3.1.1.18. Deve ser capaz de controlar Pontos de Acesso operando nos padrões 802.11a/b/g/n/ac; 

3.1.1.19. A comunicação entre o Switch Controlador WLAN e os Pontos de Acesso deve ser feita 

através de túneis criptografados; 

3.1.1.20. Deve poder realizar análise de espectro para permitir uma melhora contínua dos 

ambientes RF em que a solução é implementada; 

3.1.1.21. Deverá oferecer suporte a roteamento e switching de camadas L2 e L3 na rede sem fio 

wireless e nas portas cabeadas do controlador; 

3.1.1.22. O switch controlador deve oferecer um throughput de firewall de 20 (vinte) Gbps; 
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3.1.1.23. Deve suportar até 16000 (dezesseis mil) dispositivos conectados ao Switch Controlador 

WLAN simultaneamente; 

3.1.1.24. Deve suportar, no mínimo, 4094 (quatro mil e noventa e quatro) VLANs; 

3.1.1.25. Deve suportar, no mínimo, 8000 (oito mil) tuneis GRE concorrentes; 

3.1.1.26. Deve permitir, pelo menos, 2,000,000 (dois milhões) sessões de Firewall ativas; 

3.1.1..27. Deve suportar, no mínimo, 16000 (dezesseis mil) sessões IPSec coincidentes; 

3.1.1.28. Deve suportar até 8000 (oito mil) sessões fallback de SSL concorrentes; 

3.1.1.29. Deve permitir a visualização de aplicações (Camada 7 do modelo OSI) por usuário, 

incluindo aplicações baseadas em web; 

3.1.1.30. Deve suportar o protocolo de roteamento OSPFv2; 

3.1.1.31. Suporte a NAT (Network Adress Translation); 

3.1.1.32. Deve implementar acesso CLA usando SSH, Telnet e porta console; 

3.1.1.33. Deve Implementar Radius , LLDP e Internal DB; 

3.1.1.34. Deve Implementar IEEE 802.1Q; 

3.1.1.35. Deve Implementar IEEE 802.1D; 

3.1.1.36. Deve Implementar IEEE 802.1w; 

3.1.1.37. Deve Implementar IEEE 802. 3z (Gigabit Ethernet) 

3.1.1.38. Deve Implementar IEEE 802.3ab (1000Base-T); 

3.1.1.39. Deve permitir aplicar QoS por usuário e por perfil; 

3.1.1.40. Deve implementar QoS com classes para voz, vídeo e dados, com detecção automática 

e priorização de tráfego SIP; 

3.1.1.41. Deve implementar CAC (Call Admission Control) usando VFC; 

3.1.1.42. Deve permitir voz e dados em um único SSID para dispositivos convergentes; 

3.1.1.43. Deve implementar o controle e restrição do uso da banda disponível por SSID; 

3.1.1.44. Deve permitir classificação de fluxo de voz usando QoS baseado em fluxo; 

3.1.1.45. Deve informar a prioridade da fila; 

3.1.1.46. Deve Implementar IEEE 802.11e (VMM, U-APSD e T-SPEC); 

3.1.1.47. Deve Implementar IEEE 802.1p; 

3.1.1.48. Deve permitir a classificação de fluxo para priorizar VoIP e multimídia; 

3.1.1.49. Deve implementar limite por regra e por usuário (controle de largura de banda); 

3.1.1.50. Suporte a roaming rápido para garantia de qualidade de voz móvel; 
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3.1.1.51. Deve implementar o padrão 802.1X sem a necessidade de configurar um cliente no 

servidor RADIUS cada vez que um novo Access Point for instalado; 

3.1.1.52. Deve permitir a atribuição de regras em função da autenticação, estas regras permitirão 

distribuir políticas de firewall, largura de banda e autenticação baseada em VLAN; 

3.1.1.53. Deve suportar EAP-PEAP, EAP-TLS e EAP-TTLS; 

3.1.1.54. Deve oferecer criptografia AES-CCM, TKIP e WEP centralizada; 

3.1.1.55. Deve suportar autenticação através de tela WEB, endereço MAC, SSID e 802.1X; 

3.1.1.56. Deve permitir a seleção de servidor RADIUS baseado em SSID; 

3.1.1.57. Deve gerenciar e controlar através de IPSec e GRE; 

3.1.1.58. Deve oferecer modo de distribuição de WLAN para implantação de APs remotos; 

3.1.1.59. Suporte a servidor AAA baseado em LDAP e RADIUS; 

3.1.1.60. Deve implementar execução de políticas e station blacklisting através do ar; 

3.1.1.61. Deve implementar atribuição dinâmica de ACL (Access Control Lists), QoS e VLAN, com 

base nos parâmetros da etapa de autenticação; 

3.1.1.62. Deve implementar autenticação Radius baseada em endereço MAC (Radius-based MAC 

authentication) dos dispositivos clientes; 

3.1.1.63. Deve oferecer base de dados de usuário interna para proteção de falha do servidor AAA; 

3.1.1.64. Deve Implementar registro de visitante baseado em WEB; 

3.1.1.65. Deve Implementar opção xSec para autenticação e criptografia de rede LAN cabeada; 

3.1.1.66. Deve implementar autenticação via portal web (captive portal) para os usuários da rede 

wireless que não puderem se autenticar via 802.1X; 

3.1.1.66.1. O serviço web de autenticação (captive portal) deve ser fornecido e hospedado dentro 

da solução ofertada, além de permitir que as requisições possam ser redirecionadas para um 

serviço externo; 

3.1.1.66.2. Para as redes abertas, utilizadas em eventos e para visitantes, o cliente deverá se 

conectar sem senha à infraestrutura wireless e ter seu acesso redirecionado para o portal de 

autenticação; 

3.1.1.66.3. A autenticação de visitantes poderá ser realizada por senhas pré-cadastradas para 

cada indivíduo ou grupo, no caso de eventos. 

3.1.1.66.4.  Deve permitir a customização das páginas web do portal, com a inclusão de 

imagens, instruções em texto e campos de texto que devem ser preenchidos pelos clientes; 
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3.1.1.66.5.  Deverá oferecer API baseada em XML para utilização de Portal Captivo externo ao 

controlador; 

3.1.1.67. Deve suportar contenção e detecção de rede WLAN Ad Hoc; 

3.1.1.68. Deve Implementar a detecção e visualização de localização de AP Rogue; 

3.1.1.69. Deve suportar contenção de AP Rogue através da rede cabeada e wireless; 

3.1.1.70. Deve implementar detecção de bridge wireless e cliente Windows; 

3.1.1.71. Deve suportar detecção e proteção contra ataques DoS (Denial of Service); 

3.1.1.72. Deve conter a capacidade integrada de detecção de intrusos (IDS) ou Wireless Intrusion 

Protection para redes 802.11; 

3.1.1.73. Deve aplicar políticas de acesso em função da autenticação ao Diretório Ativo; 

3.1.1.74. Deve permitir a atribuição de regras de função da autenticação. Estas regras permitirão 

distribuir políticas de firewall, controle de largura de banda e atribuição de VLAN em função da 

autenticação; 

3.1.1.75. Deve ser fornecida com todos os recursos e licenças instaladas para implementar 

detecção de ataques no mínimo para os seguintes tipos: 

3.1.1.75.1. Detecção de “NetStumbler”; 

3.1.1.75.2. Detecção de “Rogue APs”; 

3.1.1.75.3. Detecção de “Ap Ipersonations”; 

3.1.1.75.4. Detecção de “AP Spoofing”; 

3.1.1.75.5. Detecção de “Windows Bridge”; 

3.1.1.75.6. Detecção de “Wireless Bridge”; 

3.1.1.75.7. Detecção de “Broadcast Disassociation”; 

3.1.1.75.8. Detecção de “Broadcast Deauthentication”; 

3.1.1.75.9. Detecção de “Client Flood Atack”; 

3.1.1.75.10. Detecção de “Hotspotter”; 

3.1.1.75.11 . Detecção de “ASLEAP”; 

3.1.1.75.12 . Detecção de “Null Probre Response”; 

3.1.1.75.13 . Detecção de “AirJack”; 

3.1.1.76. Suportar ALG (Application Layer Gateway) para SIP, SCCP, RTSP, Vocera, FTP, TFTP 

e PPTP; 

3.1.1.77. Deve oferecer encaminhamento baseado em políticas através de túneis GRE para 

trafego de visitante; 
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3.1.1.78. Deve implementar interface de serviço externa para integração de segurança de outros 

fabricantes; 

3.1.1.79. Deve Implementar verificação de status e load balancing para servidores externos; 

3.1.1.80. Suporte a VPN site-to-site; 

3.1.1.81. Implementar terminação VPN L2TP/IPSec para clientes VPN Windows; 

3.1.1.82. Implementar autenticação PAP, CHAP e  MS-CHAP; 

3.1.1.83. Implementar criptografia de hardware para DES, 3DES, AES e MPPE; 

3.1.1.84. Deve oferecer um gerenciamento de imagem e provisionamento de Access Points 

centralizados; 

3.1.1.85. Deve suportar a gerência de Access Points remotos; 

3.1.1.86. O controlador WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos Access 

Points por ele gerenciados, inclusive via roteamento nível 3 da camasa OSI; 

3.1.1.87. Deve oferecer a visualização de estatísticas detalhadas para monitoramento; 

3.1.1.88. Deve implementar a captura de pacotes remotos para resolução de problemas de RF; 

3.1.1.89. Deve Implementar SNMPv1/v2c/v3, incluindo a geração de traps; 

3.1.1.90. Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP; 

3.1.1.91. Deve permitir que os eventos sejam gravados remotamente utilizando Syslog; 

3.1.1.92. Deve Implementar gerenciamento por HTTP ou HTTPS através de acesso direto ao 

equipamento por web browser padrão; 

3.1.1.93. Deve implementar um controle de acesso baseado em regras para acesso restrito do 

administrador; 

3.1.1.94. Deve permitir a autocorreção antes da queda de um Ponto de Acesso de modo com que 

os outros Pontos de Acesso modifiquem sua potência para cobrir a perda de sinal; 

3.1.1.95. Implementar serviços de monitoramento de ar e usuários finais simultaneamente; 

3.1.1.96. Deve realizar o balanceamento de usuário por Ponto de Acesso; 

3.1.1.97. Suporte a 802.11h; 

3.1.1.98. Deve suportar switching em camada-2 e camada-3 através do ar e através de fio; 

3.1.1.99. Deve suportar pooling VLAN para design de rede fácil e escalável; 

3.1.1.100. Deve Implementar mobilidade de VLAN para roaming em camada-2 ; 

3.1.1.101. Deve oferecer servidor DHCP e DHCP relay embutido; 

3.1.1.102. Deve suportar visualização de alertas da rede em tempo real; 

3.1.1.103. Deve suportar a solução AirGroup; 
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3.1.1.104. Deve implementar redundância de switch WLAN N+1 baseado em VRRP; 

3.1.1.105. Deve possuir as seguintes certificações: 

3.1.1.105.1. FCC Part 15 Class A CE; 

3.1.1.105.2. EN 55022 Class A (CISPR 22 Class A); 

3.1.1.105.3. EN 55024; 

3.1.1.105.4. EN 61000-3-3 Limits; 

3.1.1.105.5. EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge; 

3.1.1.105.6. EN 61000-4-3 Radiated Immunity; 

3.1.1.105.7. EN 61000-4-4 Fast Transients; 

3.1.1.105.8. EN 61000-4-5 Surge Transients; 

3.1.1.105.9. EN 61000-4-6 Conducted Immunity; 

3.1.1.105.10. EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field; 

3.1.1.105.11. EN 61000-4-11 Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations; 

3.1.1.105.12. UL 60950 e EN60950; 

3.1.1.105.13. CE mark, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC; 

3.1.1.106. Possuir LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de 

alimentação 

3.1.1.107. Possuir porta console para gerenciamento e configuração via linha de comando CLI 

com conector RJ-45, conector padrão RS-232 ou USB; 

3.1.1.108. Capacidade de gerenciamento hierárquico com possibilidade de definição de grupos de 

equipamentos e alteração das características de configuração de grupo sem a necessidade de 

configuração individual de cada equipamento; 

3.1.1.109. Deve possuir uma fonte AC que possua as seguintes características: 

3.1.1.109.1. Voltagem: 90-128 V; 

3.1.1.109.2 . Corrente: 1.5 A; 

3.1.1.109.3 . Frequência: 47-63 Hz ; 

3.1.1.110. Deve suportar a temperatura de operação entre 0 e 40oC; 

3.1.1.111. Deve suportar a temperatura de armazenamento entre 10 e 70oC; 

3.1.1.112. Deve suportar umidade de operação e armazenamento entre 5 e 95%; 

3.1.1.113. Cada Switch Controlador WLAN deve ser entregue com um cabo DAC de 10Gbps e 1 

metro de comprimento para redundância. 
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3.1.2. Controle de Acesso à Rede 

3.1.2.1. O appliance fornecido deve ser uma composição pré-configurada de hardware e software. 

Não serão aceitas soluções: 

3.1.2.1.1. Que utilizem hardware genérico; 

3.1.2.1.2. Que requeiram instalação de sistema operacional; 

3.1.2.1.3. Que requeiram instalação do sistema de controle de acesso; 

3.1.2.1.4. Que não possuam modelo de suporte 24x7 do fabricante; 

3.3.1. O appliance fornecido deve ser montável em rack de 19" (dezenove polegadas). Devem ser 

fornecidos os kits de fixação em rack partinentes; 

3.1.2.3. Modelo: ClearPass Policy Manager (CP-HW-5K); 

3.1.2.4. Deve ser suportar integração com bases de dados de usuários do tipo LDAP, Active 

Directory e SQL; 

3.1.2.5. Deve permitir a autenticação de usuários e dispositivos baseado em métodos de acesso 

802.1x, non-802.1x e portal WEB; 

3.1.2.6. Deve autenticar os usuários e/ou dispositivos através de servidor RADIUS, TACACS ou 

tela web; após autenticação os dispositivos/usuários devem ser direcionados para um perfil 

configurado com as suas políticas de acesso; 

3.1.2.7. Deve suportar os seguintes protocolos de autenticação: 

3.1.2.7.1. PEAP; 

3.1.2.7.2. EAP-TLS; 

3.1.2.7.3. EAP-FAST; 

3.1.2.7.4. EAP-TTLS; 

3.1.2.8. Deve permitir monitoramento em tempo real da atividade do sistema; 

3.1.2.9. Deve disponibilizar filtros de dados baseados em: 

3.1.2.9.1. RADIUS Requests; 

3.1.2.9.2. TACACS Requests; 

3.1.2.9.3. Healthy Requests; 

3.1.2.9.4. Unhealthy Requests; 

3.1.2.9.5. Sucessful Requests; 
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3.1.2.9.6. Failed Requests; 

3.1.2.9.7. All Requests; 

3.1.2.9.8. Guest Access Requests; 

3.1.2.10. Deve detectar a presença de dispositivos “non-802.1x” na rede, tais como telefones IP, 

impressoras e câmeras IP; Os endereços MAC destes dispositivos devem estar associados a uma 

base de dados interna ou externa ao equipamento para identificação; 

3.1.2.11. Deve permitir a criação de perfis de usuários operadores com diferentes níveis de 

acesso e permissões. 

3.1.2.12. Deve configurar limites de largura de banda, duração e contagem; Caso esses limites 

sejam ultrapassados, o acesso do usuário deve ser finalizado. 

3.1.2.13. Deve ser possível visualizar a lista de usuários que foram excluídos da rede. 

3.1.2.14. Deve suportar gerenciamento através interface de comandos (CLI). 

3.1.2.15. Deve implementar as seguintes RFCs: RFC 2246, RFC 2248, RFC 2548, RFC 2759, 

2865, RFC 2866, RFC 2869, RFC 2882, RFC 3079, RFC 3576, RFC 3579, RFC 3580, RFC 3748, 

RFC 4017, RFC 4137, RFC 4849, RFC 4851, RFC 5216 e RFC 528; 

3.1.2.16. Deve implementar funcionalidade de classificação automática de dispositivos (“Device 

profiling”), de forma a descobrir, classificar e agrupar os dispositivos conectados na rede; 

3.1.2.17. Deve classificar, no mínimo, por sistema operacional e tipo de dispositivo; 

3.1.2.18. Deve possuir interface para construção de regras e categorias customizadas de 

classificação de dispositivos; 

3.1.2.19. Deve implementar os serviços de autenticação, profiling e autorização para 5.000 (cinco 

mil) dispositivos simultâneos. Deve ser válido, tanto para rede cabeada, quanto para redes sem 

fios; 

3.3.10. Caso exista licenciamento distinto para dispositivos da rede sem fios e da rede cabeada 

deverão ser fornecidas as duas licenças para o número total de dispositivos solicitados. 

3.3.11. Deve possuir ferramenta para gerenciar os processos de credenciamento, autenticação, 

autorização e contabilidade de usuários visitantes através de um portal web seguro; 

3.3.12. Deve vir configurado para suporte a 500 (Quinhentos) dispositivos visitantes conectados 

simultaneamente na rede via portal web; 

3.3.13. Deve implementar a criação de grupos de autorizadores com privilégios distintos, por 

SSID, de criação de credenciais temporárias e atribuição de permissões de acesso aos clientes; 

3.3.14. Deve implementar as funcionalidades de geração aleatória de lotes de credenciais 

temporárias pré-autorizadas; 
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3.3.15. Deve implementar a importação e exportação da relação de credenciais temporárias 

através de arquivos txt ou csv; 

3.3.16. Deve permitir que o visitante crie sua própria credencial temporária (“self-service”) através 

do portal web, sem a necessidade de um autorizador; 

3.3.17. Deve permitir a customização do formulário de criação de credenciais, a ser preenchido 

pelo autorizador ou pelo visitante, em caso de auto-serviço, especificando quais informações 

cadastrais dos visitantes são obrigatórias ou opcionais; 

3.3.18. Deve exigir que o usuário visitante aceite o “Termo de uso da rede” a cada login  ou 

apenas no primeiro login; 

3.3.19. Deve permitir o envio das credenciais aos usuários registrados através de mensagens 

SMS (Short Message Service), email e impressão local 

3.1.2.30. Deve suportar a instalação futura de licenças para provisionamento automático 

(Onboarding) de dispositivos configurados com 802.1x; 

3.1.2.31. Deve suportar a instalação futura de licenças para avaliação de postura de segurança 

dos dispositivos clientes. 

  

3.1.3. Licença para cliente AP Wifi 

3.1.3.1. Licenças do Switch Controlador WLAN para Pontos de Acesso; 

3.1.3.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OAW-AP-LAP128 

 

3.1.4. Licença de Segurança para AP Wifi 

3.1.4.1. Licenças do Switch Controlador WLAN para Segurança e Análise de Espectro; 

3.1.4.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OAW-AP-RFP128. 

 

3.1.5. Licença para acesso convidado à rede Wifi 

3.1.5.1. Licença do Sistema de Controle de Acesso a Rede para automação de visitantes com 

suporte a 500 dispositivos; 

3.1.5.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: LIC-CP-GM-500. 
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3.1.6. Access Point Outdoor 

3.1.6.1. Os Pontos de Acesso devem pertencer ao mesmo fabricante do Controlador WLAN e do 

Software de Gerência WLAN. 

3.1.6.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OAW-IAP175AC 

3.1.6.3. Os equipamentos devem ser fornecidos com licença de acesso ao switch controlador 

descrito no item 3.1.3; 

3.1.6.4. As unidades devem ser novas (sem uso, entregues em caixas lacradas) e estarem na 

linha atual de produção do fabricante 

3.1.6.5. As unidades devem ser entregues com todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento como descrito nesse documento (cabos, pontos de energia, acessórios para 

montagem em na parede ou no local destinado para recebê-lo) 

3.1.6.6. O equipamento deve ter manual do administrador (em inglês ou português). 

3.1.6.7. O Ponto de Acesso deve trabalhar com os seguintes padrões: 

3.1.6.7.1. 802.11b nas velocidades de 1, 2, 5.5 e 11Mbps; 

3.1.6.7.2. 802.11a/g nas velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54; 

3.1.6.7.3. 802.11n: MCS0-MCS23 / 6.5Mbps -300 Mbps. 

3.1.6.8. Deve oferecer potência de transmissão em 2.4 e 5 GHz de 23 dBm ou superior; 

3.1.6.9. A potência de transmissão deve ser configurável em incrementos de 0.5 dBm; 

3.1.6.10. Deve possuir no mínimo 4 antenas do tipo N onde duas são 2.4 GHz e 2 5 GHz para 

antenas MIMO externas; 

3.1.6.11. Suporte a MIMO 2x2 ou superior; 

3.1.6.12. Deve ser entregue com antena omnidirecional MIMO para rádio de 2.4GHz, com ganho 

mínimo de 5dBi e 2 conectores do tipo N. A antena deve permitir sua conexão direta ao Ponto de 

Acesso. Será entregue um kit de antena por Ponto de Acesso; 

3.1.6.13. Deve ser entregue com antena omnidirecional MIMO para rádio de 5GHz, com ganho 

mínimo de 5dBi e 2 conectores do tipo N. A antena deve permitir sua conexão direta ao Ponto de 

Acesso. Será entregue um kit de antena por Ponto de Acesso; 

3.1.6.14. Deve operar nos seguintes modos: 

3.1.6.14.1. Ponto de Acesso gerenciado por controlador virtual; 

3.1.6.14.2. Ponto de Acesso gerenciado por controlador WLAN; 

3.1.6.14.3. Air Monitor (AM); 

3.1.6.14.4. Ponto de Acesso Remoto (RAP) gerenciado por controlador WLAN; 
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3.1.6.14.5. Ponto de Acesso em modo Mesh; 

3.1.6.15. A solução deve funcionar como ponto de acesso gerenciado por controladora, ponto de 

acesso autônomo ou ponto de acesso remoto; 

3.1.6.16. Deve oferecer dois rádios 802.11n, um rádio para a frequência de 2.4GHz e o outro na 

frequência de 5GHz, com até 300 Mbps por rádio; 

3.1.6.17. Os dois rádios devem trabalhar simultaneamente; 

3.1.6.18. Deve suportar as seguintes frequências de banda: 

3.1.6.18.1. 400 à 2.4835 GHz; 

3.1.6.18.2. 5.150 à 5.250 GHz; 

3.1.6.18.3. 5.250 à 5.350 GHz; 

3.1.6.18.4. 5.470 à 5.725 GHz; 

3.1.6.18.5. 5.725 à 5.850 GHz. 

3.1.6.19. Deve suportar as seguintes tecnologias de rádios: 

3.1.6.19.1. 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS); 

3.1.6.19.2. 802.11a/g/n: Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM). 

3.1.6.20. Deve suportar os seguintes tipos de modulação: 

3.1.6.20.1. 802.11b: BPSK, QPSK, CCK; 

3.1.6.20.1. 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 

3.1.6.21. Deve oferecer 802.11n high-throughput (HT) com suporte a HT 20/40; 

3.1.6.22. Deve suportar 802.11m packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU; 

3.1.6.23. Suportar a configuração de até 8 SSIDs; 

3.1.6.24. Deve verificar as bandas de rádio 2.4-GHz e 5-GHz para identificar fontes de 

interferência RF; 

3.1.6.25. O SSID deve ser definido para 2.4 e 5GHz, somente 2.4GHz ou apenas 5GHz; 

3.1.6.26. Deve gerenciar automaticamente o sinal, incluindo controle dos canais e potência, com 

correção da cobertura de sinal; 

3.1.6.27. Possuir a capacidade de adaptar a cobertura no caso de falha de um ponto de acesso; 

3.1.6.28. Deve trabalhar com os seguintes padrões de autenticação: 

3.1.6.28.1.1. 802.1x; 

3.1.6.28.2. WPA2/AES; 

3.1.6.28.3. WPA/AES; 
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3.1.6.28.4. WPA2/TKIP; 

3.1.6.28.5. CP. 

3.1.6.29. Deve possibilitar a configuração em Mesh; 

3.1.6.30. Permitir a criação automática de redes sem fios para usuários internos, para dispositivos 

de voz e visitantes; 

3.1.6.31. Deve suportar STBC (Space Time Blocking Code; 

3.1.6.32. Suportar PoE 802.3at; 

3.1.6.33. Suporte a gerenciamento por SNMP; 

3.1.6.34. Suporte a RTLS; 

3.1.6.35. Permitir que a configuração retorne ao padrão de fábrica; 

3.1.6.36. Deve ser entregue com fonte para alimentação AC 110-220V; 

3.1.6.37. O Ponto de Acesso deve conter uma porta 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45), auto-

sensing e MDI/MDX; 

3.1.6.38. Deve permitir instalação em parede e incluir escudo contra sol; 

3.1.6.39. Permitir a definição da cobertura de sinal de forma automatizada através de software de 

gerenciamento; 

3.1.6.40. Deve trabalhar nas seguintes condições: 

3.1.6.40.1. Temperatura: -40º C à 55ºC; 

3.1.6.40.2. Umidade: 5% à 95%; 

3.1.6.40.3. Armazenamento: -40oC à 70oC. 

3.1.6.40.4. Altitude: até 3000 metros; 

3.1.6.40.5. Suporte até 165 mph de velocidade de vento; 

3.1.6.41. Conter as seguintes certificações: 

3.1.6.41.1. Anatel; 

3.1.6.41.2. FCC; 

3.1.6.41.3. CE Marked; 

3.1.6.41.4. Low Voltage Directive; 

3.1.6.41.5. EN 301 489; 

3.1.6.41.6. UL/IEC/EN 60950; 

3.1.6.41.7. EN 300 328; 

3.1.6.41.8. EN 301 893; 
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3.1.6.41.9. R&TTE Directive 1995/5/EC; 

 

3.1.7. Access Point Remoto 

3.1.7.1. Os equipamentos devem ser fornecidos com licença de acesso ao switch controlador 

descrito no item 3.1.3; 

3.1.7.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OAW-RAP3WNP 

3.1.7.3. Deve pertencer ao mesmo fabricante do Switch Controlador. 

3.1.7.4. As unidades devem ser novas (sem uso, entregues em caixas lacradas) e estarem na 

linha atual de produção do fabricante 

3.1.7.5. As unidades devem ser entregues com todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento como descrito nesse documento (cabos, pontos de energia, acessórios para 

montagem em na parede ou no local destinado para recebê-lo) 

3.1.7.6. O equipamento deve ter manual do administrador (em inglês ou português). 

3.1.7.7. O equipamento deve ser multifuncional, oferecendo acesso seguro sem fio no padrão 

802.11n e na rede cabeada, remotamente. 

3.1.7.8. Deve estabelecer tuneis site-to-site através da controladora WLAN desde o escritório 

remoto até o datacenter corporativo 

3.1.7.9. Deve possuir taxas de transmissão de pelo menos 300 Mbps na rede sem fio 

3.1.7.10. Deve possuir pelo menos 3 portas 10/100BaseT (Uma porta WAN, duas portas LAN); 

3.1.7.11. Deve disponibilizar saída 802.3af power-over-Ethernet (PoE) para conexão de telefone 

IP ou outros dispositivos numa das portas LAN. 

3.1.7.12. Deve ser possível associar-se a clusters de controladoras WLAN virtuais 

3.1.7.13. Modos de operação: 

3.1.7.13.1.  Sem Fio: 

3.1.7.13.1.1. Ponto de Acesso Remoto 802.11b/g/n Gerenciada por Controladora 

3.1.7.13.1.2. Ponto de Acesso gerenciado por controladora virtual 

3.1.7.13.1.3. Monitor de Ar 

3.1.7.14. Deve possuir MIMO 2×2 com 2 spatial streams com até 300 Mbps de taxa de 

transmissão de dados 

3.1.7.15. Deve suportar bandas entre 2.4000 GHz a 2.4835 GHz 

3.1.7.16. Os canais disponíveis devem ser gerenciados por controladora virtual ou móvel. 

3.1.7.17. Deve suportar pelo menos as tecnologias de rádio abaixo: 
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3.1.7.17.1. 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) 

3.1.7.17.2. 802.11a/g/n: Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) 

3.1.7.18. Deve suportar pelo menos as modulações abaixo: 

3.1.7.18.1. 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 

3.1.7.18.2. 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

3.1.7.19. As potências de transmissão devem ser reguladas em intervalos mínimos de 0,5 dBm 

3.1.7.20. A potência de transmissão deve ser de, no mínimo, +19dBm; 

3.1.7.21. Deve implementar Cyclic Delay Diversity; 

3.1.7.22. Deve implementar Space time blocking code (STBC); 

3.1.7.23. Taxas de associação em Mbps: 

3.1.7.23.1. 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 

3.1.7.23.2. 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

3.1.7.23.3. 802.11n: MCS0 - MCS15 (6.5 Mbps - 300 Mbps) 

3.1.7.24. Deve suportar high-throughput (HT 20/40) em 802.11n; 

3.1.7.25. Deve suportar A-MPDU e A-MSDU ; 

3.1.7.26. Deve implementar pelo menos duas antenas integradas omni-direcionais para 

possibilitar uso de   MIMO 2×2; 

3.1.7.27. O ganho da antena deve ser de, no mínimo, 2.0 dBi; 

3.1.7.28. Deve possuir fonte AC; 

3.1.7.29. Deve possuir as seguintes certificações: 

3.1.7.29.1. FCC/Industry of Canada 

3.1.7.29.2. CE Marked 

3.1.7.29.3. R&TTE Directive 1995/5/EC 

3.1.7.29.4. Low Voltage Directive 

3.1.7.29.5. EN 300 328 

3.1.7.29.6. EN 301 489 

3.1.7.29.7. UL/IEC/EN 60950 

3.1.7.29.8. Anatel 
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3.1.8. Access Point Indoor básico 

3.1.8.1. Os Pontos de Acesso devem pertencer ao mesmo fabricante do Controlador WLAN e do 

Software de Gerência WLAN. 

3.1.8.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OAW-IAP93 

3.1.8.3. Os equipamentos devem ser fornecidos com licença de acesso ao switch controlador 

descrito no item 3.1.3; 

3.1.8.4. As unidades devem ser novas (sem uso, entregues em caixas lacradas) e estarem na 

linha atual de produção do fabricante 

3.1.8.5. As unidades devem ser entregues com todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento como descrito nesse documento (cabos, pontos de energia, acessórios para 

montagem em na parede ou no local destinado para recebê-lo) 

3.1.8.6. O equipamento deve ter manual do administrador (em inglês ou português). 

3.1.8.7. Deverão ser fornecidos Pontos de Acesso com, um rádio compatível com as frequências 

de 2.4 e 5GHz e com antenas internas, para serem instalados nas áreas de trabalho dos 

escritórios da PMDF; 

3.1.8.8. Deve possuir estrutura que permita a fixação do equipamento em teto ou parede e incluir 

o kit de montagem adequado para que possa ser feita a fixação; 

3.1.8.9. Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como: softwares, licenças e manuais (podendo ser em CD-ROM ou no site do 

fabricante) que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e 

operacionalização do equipamento; 

3.1.8.10. O Ponto de Acesso deve trabalhar com os seguintes padrões: 

3.1.8.10.1. 802.11b nas velocidades de 1, 2, 5.5 e 11Mbps; 

3.1.8.10.2. 802.11a/g nas velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54; 

3.1.8.10.3. 802.11n: MCS0-MCS15/6.5 Mbps -300 Mbps. 

3.1.8.11. Deve suportar as seguintes freqüências de banda: 

3.1.8.11.1. 2.400 à 2.4835 GHz; 

3.1.8.11.2. 5.150 à 5.250 GHz; 

3.1.8.11.3. 5.250 à 5.350 GHz; 

3.1.8.11.4. 5.470 à 5.725 GHz; 

3.1.8.11.5. 5.725 à 5;875 GHz. 

3.1.8.12. Deve oferecer potência de transmissão em 2.4 e 5 GHz de 21 dBm ou superior; 
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3.1.8.13. A potência de transmissão deve ser configurável em incrementos de 0.5 dBm; 

3.1.8.14. Deve suportar os seguintes modos de operação: 

3.1.8.14.1. Ponto de Acesso gerenciado por controlador virtual; 

3.1.8.14.2. Ponto de Acesso gerenciado por controlador WLAN; 

3.1.8.14.3. Air Monitor (AM); 

3.1.8.14.4. Ponto de Acesso Remoto (RAP) gerenciado por controlador WLAN; 

3.1.8.14.5. Ponto de Acesso em modo Mesh; 

3.1.8.15. Deve conter 2 (duas) antenas omni-direcionais com suporte a MIMO 2x2, oferecendo até 

300Mbps; 

3.1.8.16. O ganho mínimo da antena operando a 5GHz deve ser de 5.8 dBi e o minimo na antena 

2.4GHz deve ser de 2.5 dBi; 

3.1.8.17. Deve possuir uma interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, com auto-negociação 

de velocidade e duplex, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa; Deve suportar o 

padrão IEEE 802.3af; 

3.1.8.18. Deve possuir 1 (uma) porta console RJ-45 para gerenciamento; 

3.1.8.19. O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador 

WLAN, inclusive via roteamento da camada de rede OSI;; 

3.1.8.20. Deve suportar as seguintes tecnologias de rádios: 

3.1.8.20.1. 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS); 

3.1.8.20.2. 802.11a/g/n: Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM). 

3.1.8.21. Deve suportar os seguintes tipos de modulação: 

3.1.8.21.1. 802.11b: BPSK, QPSK, CCK; 

3.1.8.21.2. 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM. 

3.1.8.22. Deve suportar STBC (Space Time Blocking Code); 

3.1.8.23. Deve oferecer 802.11n high-throughput (HT) com suporte a HT 20/40; 

3.1.8.24. Deve suportar 802.11m packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU; 

3.1.8.25. Suportar a configuração de até 8 SSIDs; 

3.1.8.26. Deve gerenciar automaticamente o sinal, incluindo controle dos canais e potência, com 

correção da cobertura de sinal; 

3.1.8.27. Possuir a capacidade de adaptar a cobertura no caso de falha de um ponto de acesso; 

3.1.8.28. Deve permitir o gerenciamento através de sistema de software centralizado, utilizado 

para gerência tanto local, quanto remota; 
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3.1.8.29. Deve permitir a captura de pacotes pelos pontos de acesso e estações sem a 

necessidade de hardware adicional; 

3.1.8.30. Suporte a gerenciamento por SNMP; 

3.1.8.31. Deve ser entregue com fonte para alimentação AC 110-220V; 

3.1.8.32. Operar com consumo máximo de energia de 8 watts; 

3.1.8.33. Deve suportar operação em modo PoE à partir de 15.4W; 

3.1.8.34. Permitir a definição da cobertura de sinal de forma automatizada através de software de 

gerenciamento; 

3.1.8.35. Deve operar nas seguintes condições: 

3.1.8.35.1. Temperatura: 0º C à 50º C; 

3.1.8.35.2. Umidade: 5% à 95%; 

3.1.8.35.3. Armazenamento: -40oC à 70oC. 

3.1.8.36. Conter as seguintes certificações: 

3.1.8.36.1. Anatel; 

3.1.8.36.2. FCC; 

3.1.8.36.3. CE Marked; 

3.1.8.36.4. Low Voltage Directive; 

3.1.8.36.5. EN 301 489 

3.1.8.36.6. UL/IEC/EN 60950 

3.1.8.36.7. EN 300 328; 

3.1.8.36.8. EN 301 893; 

3.1.8.36.9. R&TTE Directive 1995/5/EC. 

 

3.1.9. Access Point Padrão 802.11ac 

3.1.9.1. Os Pontos de Acesso devem pertencer ao mesmo fabricante do Controlador WLAN e do 

Software de Gerência WLAN. 

3.1.9.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OAW-AP225 

3.1.9.3. Os equipamentos devem ser fornecidos com licença de acesso ao switch controlador 

descrito no item 3.1.3; 

3.1.9.4. As unidades devem ser novas (sem uso, entregues em caixas lacradas) e estarem na 

linha atual de produção do fabricante 
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3.1.9.5. As unidades devem ser entregues com todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento como descrito nesse documento (cabos, pontos de energia, acessórios para 

montagem em na parede ou no local destinado para recebê-lo) 

3.1.9.6. O equipamento deve ter manual do administrador (em inglês ou português). 

3.1.9.7. Deverão ser fornecidos Pontos de Acesso com, pelo menos, 2 (dois) rádios e com 

antenas internas, para serem instalados nas áreas de trabalho dos escritórios da PMDF; 

3.1.9.8. Deve possuir estrutura que permita a fixação do equipamento em teto ou parede e incluir 

o kit de montagem adequado para que possa ser feita a fixação; 

3.1.9.9. Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como: softwares, licenças e manuais (podendo ser em CD-ROM ou no site do 

fabricante) que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e 

operacionalização do equipamento; 

3.1.9.10. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), com 

auto-negociação de velocidade e duplex, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa; 

Deve suportar os padrões IEEE 802.3af e IEEE 802.3at; 

3.1.9.11. Deve suportar operação em modo PoE à partir de 15.4W; 

3.1.9.12. Deve implementar as seguintes técnicas de modulação: 802.11a OFDM; 802.11b DSSS; 

802.11g DSSS e OFDM; 802.11n OFDM; 802.11ac OFDM; 

3.1.9.13. Deve possuir 6 (seis) antenas internas downtilt omni-direcionais com, no mínimo, MIMO 

3x3:3 (transmite em três antenas e recebe em três, com três “spatial streams”) e ganhos mínimos, 

em cada antena, de 3.5dBi para 2,4GHz e de 4.5dBi para 5GHz; 

3.1.9.14. Deve possuir, no mínimo, potência de transmissão agregada de 23 dBm para as 

frequências de 2.4 GHz e 5 GHz, nos padrões 802.11n e 802.11ac; 

3.1.9.15. A potência de transmissão deve ser configurável em incrementos de 0.5 dBm; 

3.1.9.16. Deve permitir, em um mesmo Ponto de Acesso, a associação de clientes de rede sem 

fio simultaneamente nos padrões IEEE 802.11b/g/n e 802.11a/n/ac; 

3.1.9.17. Os Pontos de Acesso devem implementar a conexão ao Controlador WLAN via enlace 

de camada 2 ou roteamento da camada 3 do modelo OSI; 

3.1.9.18. Não deve haver licença restringindo o número de usuários por Ponto de Acesso; 

3.1.9.19. Deve implementar a tecnologia de “Channel load balancing”, permitindo que clientes 

sejam automaticamente distribuídos entre Pontos de Acesso adjacentes operando em canais 

distintos, com o objetivo de balancear a carga entre os Pontos de Acesso; 
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3.1.9.20. Deve implementar a tecnologia de “Band Steering/Select”, permitindo que clientes com 

suporte a faixa de frequência de 5GHz se conectem aos Pontos de Acesso utilizando, 

preferencialmente, a faixa de 5GHz; 

3.1.9.21. Deve implementar a tecnologia de “Beam Forming”; 

3.1.9.22. Deve possuir modo de operação dedicado para atendimento de clientes, 

simultaneamente nas duas faixas de frequências (2.4GHz e 5GHz); 

3.1.9.23. Deve possuir modo de operação dedicado como sensor para prevenção de ataques 

(WIPS), cobrindo todos os canais da faixa de frequências em que o rádio do AP estiver operando 

(2.4GHz e 5GHz); 

3.1.9.24. Deve possuir modo de operação combinado em que execute simultaneamente as 

funções de atendimento de clientes e sensor WIPS, na frequência do canal em que o rádio do AP 

estiver operando (2.4GHz e 5GHz); 

3.1.9.25. Deve possuir modo de operação dedicado como sensor para análise e varredura de 

espectro, com resolução mínima de 5MHz, cobrindo todos os canais da faixa de frequências em 

que o rádio do AP estiver operando (2.4GHz e 5GHz); 

3.1.9.26. Deve possuir modo de operação combinado em que execute simultaneamente as 

funções de atendimento de clientes e de análise e varredura do espectro, na frequência do canal 

em que o rádio do AP estiver operando (2.4GHz e 5GHz); 

3.1.9.27. Deve implementar a obtenção de IP via DHCP; 

3.1.9.28. Deve ser capaz de localizar e descobrir os controladores WLAN, através de DNS ou 

DHCP, e ser configurado automaticamente ao ser conectado na rede; 

3.1.9.29. O Ponto de Acesso deve trabalhar com os seguintes padrões: 

3.1.9.29.1. 802.11b nas velocidades de 1, 2, 5.5 e 11Mbps; 

3.1.9.29.2. 802.11a/g nas velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54; 

3.1.9.29.3. 802.11n: MCS0-MCS23 / 6.5Mbps-450 Mbps. 

3.1.9.29.4. 802.11ac: 6.5 até 1.300 (MCS0 para MCS9, NSS: 1 para 3). 

3.1.9.30. Deve suportar as seguintes freqüências de banda: 

3.1.9.30.1. 2.400 à 2.4835 GHz; 

3.1.9.30.2. 5.150 à 5.250 GHz; 

3.1.9.30.3. 5.250 à 5.350 GHz; 

3.1.9.30.4. 5.470 à 5.725 GHz; 

3.1.9.30.5. 5.725 à 5.850 GHz. 



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

Folha:        245 

Processo: 054.000.307/2014 

Rubrica:___________ Matr. 195.477/6 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS  

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS  

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2014  
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

 

 

 

 

3.1.9.31. Deve possibilitar a configuração em Mesh; 

3.1.9.32. Deve oferecer 802.11n high-throughput (HT) com suporte a HT 20/40 e very high-

throughput (VHT) com suporte a VHT 20/40/80; 

3.1.9.33. Deve implementar, no mínimo, 08 SSIDs por banda de freqüência (2,4GHz e 5GHz), 

totalizando 16 SSIDs em cada Ponto de Acesso, com qualquer combinação de criptografia e 

forma de autenticação; 

3.1.9.34. Deve permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID; 

3.1.9.35. Deve Implementar diferentes tipos de combinações criptografia/autenticação por SSID; 

3.1.9.36. Deve implementar a pilha de protocolos TCP/IP; 

3.1.9.37. Deve gerenciar automaticamente o sinal, incluindo controle dos canais e potência, com 

correção da cobertura de sinal; 

3.1.9.38. Deve trabalhar com os seguintes padrões de autenticação: 

3.1.9.38.1. 802.1x; 

3.1.9.38.2. WPA2/AES; 

3.1.9.38.3. WPA/AES; 

3.1.9.38.4. WPA2/TKIP; 

3.1.9.38.5. CP. 

3.1.9.39. Deve possuir LEDs indicativos do estado de operação do AP e das interfaces gigabit 

ethernet; 

3.1.9.40. Deve operar às temperaturas de 0°C até +50°C; 

3.1.9.41. Deve suportar uma temperatura de armazenamento de -40°C até 70°C; 

3.1.9.42. Deve suportar uma umidade de 5% a 95% não condensado; 

3.1.9.43. Deve possuir slot para trava do tipo Kensington. Não será permitido adaptadores 

externos; 

3.1.9.44. Deve implementar botão de reset, porta USB 2.0 e porta console RJ-45 para 

gerenciamento; 

3.1.9.45.  Deve ser entregue com fonte de alimentação AC; 

3.1.9.46. Conter as seguintes certificações: 

3.1.9.46.1. Anatel; 

3.1.9.46.2. FCC; 

3.1.9.46.3. CE Marked; 

3.1.9.46.4. Low Voltage Directive; 
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3.1.9.46.5. EN 301 489; 

3.1.9.46.6. UL/IEC/EN 60950; 

3.1.9.46.7. EN 300 328; 

3.1.9.46.8. EN 301 893; 

3.1.9.46.9. R&TTE Directive 1995/5/EC. 

 

3.1.10. Switch 24 portas POE Gigabit 

3.1.10.1. Deve ser instalado em rack padrão EIA (19”) e possuir kits completos para instalação; 

3.1.10.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OS6850EP24H-EU 

3.1.10.3. Deve possuir altura máxima de 1 RU; 

3.1.10.4. Deve ser suportado pela plataforma de gerenciamento instalada 5620 SAM; 

3.1.10.5. Deve incluir as licenças para gerenciamento do switch na plataforma de gerenciamento 

5620 SAM; 

3.1.10.6. As unidades devem ser novas (sem uso, entregues em caixas lacradas) e estarem na 

linha atual de produção do fabricante; 

3.1.10.7. As unidades devem ser entregues com todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento como descrito nesse documento (cabos, pontos de energia, acessórios para 

montagem em na parede ou no local destinado para recebê-lo) 

3.1.10.8. O equipamento deve ter manual do administrador (em inglês ou português). 

3.1.10.9. Deve possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 BaseT full-duplex ativas 

simultaneamente, auto-sense com conectores RJ-45 diretamente conectada ao chassi, sem 

conversores externos, com MDI/MDIX automático; 

3.1.10.10. Deve possuir, no mínimo, 04 (quatro) slots/portas do tipo SFP ou SFP+, fixas ao 

equipamento, para instalação de portas nos padrões 1000BaseSX, 1000BaseLX e 1000BaseT em 

qualquer combinação, sendo aceito o conceito de portas combo; 

3.1.10.11. Deve permitir o uso simultâneo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas Gigabit 

Ethernet e 2 (duas) portas dedicadas a função de empilhamento; 

3.1.10.12. Possuir suporte as normas 802.3af e 802.3at. Todas as portas devem suportar 802.3at; 

3.1.10.13. A fonte de alimentação do switch deve fornecer, no mínimo, 510 W; 

3.1.10.14. Deve permitir o funcionamento de todas as portas em modo PoE e oferecer 

simultaneamente 15.4W por porta; 

3.1.10.15. Deve Possuir porta console RS-232 com conectores DB9 ou RJ-45; 
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3.1.10.16. Deve possuir fonte de alimentação primária que opere com tensões de entrada entre 

110 e 220 VAC e suporte freqüência entre 50/60hz; 

3.1.10.17. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa na modalidade 1:1, 

ou seja, o sistema redundante deve fornecer alimentação suficiente para todos os elementos da 

pilha, mesmo na falha da alimentação principal de todos os switches da pilha; 

3.1.10.18. Permitir inserção e remoção de uma unidade de switch da pilha com a mesma em 

funcionamento. 

3.1.10.19. Possuir gerenciamento redundante de forma que no caso de falha do módulo de 

gerência principal um dos demais switches da pilha assuma essa função; 

3.1.10.20. Deve oferecer MTBF com no mínimo 186.200 horas; 

3.1.10.21. A dissipação de calor deve ser menor que 290 BTU/h; 

3.1.10.22. O switch deve ser homologado na Anatel; 

3.1.10.23. Deve Implementar no mínimo 65 (Sessenta e cinco) Mpps; 

3.1.10.24. Deve Implementar switch fabric de no mínimo 96 (noventa e seis) Gbps, ou seja, 

wirespeed; 

3.1.10.25. Deve Implementar tabela de endereçamento para, no mínimo, 32K  (Trinta e dois mil) 

endereços MAC; 

3.1.10.26. Deve Implementar no mínimo 4.000 (quatro mil) VLANs ativas - IEEE 802.1Q; 

3.1.10.27. Deve suportar 8 (oito) instâncias de VRF por switch; 

3.1.10.28. Deve suportar RIPng (RFC 2080) para IPv6; 

3.1.10.29. Deve suportar no mínimo 2000 (duas mil) rotas estáticas em IPv4; 

3.1.10.30. Deve implementar DNS para IPv6 (RFC 1886); 

3.1.10.31. Deve suportar no mínimo 2000 (duas mil) rotas estáticas em IPv6; 

3.1.10.32. Deve implementar endereçamento IPv6 (RFC 2373 e RFC 2460); 

3.1.10.33. Deve Implementar IEEE 802.1Q; 

3.1.10.34. Deve Implementar IEEE 802.1s; 

3.1.10.35. Deve Implementar IEEE 802.3x; 

3.1.10.36. Deve Implementar IEEE 802.1D; 

3.1.10.37. Deve Implementar IEEE 802.1w; 

3.1.10.38. Deve Implementar IEEE 802.1ad; 

3.1.10.39. Deve Implementar IEEE 802.1ak; 

3.1.10.40. Deve Implementar IEEE 802.3ab (1000Base-T); 
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3.1.10.41. Deve Implementar IEEE 802.3i (10BASE-T); 

3.1.10.42. Deve Implementar IEEE 802. 3u (Fast Ethernet); 

3.1.10.43. Deve Implementar IEEE 802. 3z (Gigabit Ethernet); 

3.1.10.44. Deve Implementar IEEE 802.3ae (10G Ethernet); 

3.1.10.45. Deve Implementar IEEE 802.3ac (VLAN Tagging) Deve Implementar IEEE 802.3ad, 

com no mínimo 16 (dezesseis) LAGs com 08 (oito) portas por LAG, inclusive entre portas de 

switches distintos da pilha; 

3.1.10.46. Deve implementar 802.3af (PoE); 

3.1.10.47. Deve implementar 802.3at (PoE+); 

3.1.10.48. Deve Implementar ITU-T G.8032 e ITU-T Y.1731; 

3.1.10.49. Deve Implementar IGMP v1, v2, v3 e snooping; 

3.1.10.50. Deve Implementar Broadcast Suppression por porta; 

3.1.10.51. Deve suportar UDLD (Undirectional Link Detection); 

3.1.10.52. Deve Implementar Jumbo Frame 9K; 

3.1.10.53. Deve Implementar o padrão IEEE 802.1ab e LLDP-MED; 

3.1.10.54. Deve implementar VLANs segundo o protocolo IEEE 802.1v (VLAN por protocolo); 

3.1.10.55. Deve implementar o protocolo GVRP 

3.1.10.56. Deve permitir empilhar, no mínimo, 08 (oito) unidades; 

3.1.10.57. Deve permitir o gerenciamento do switch e da pilha de switches através de endereço IP 

único; 

3.1.10.58. Deve possuir 02 (duas) portas fixas ao chassi e específicas para empilhamento (stack); 

3.1.10.59. Deve suportar empilhamento redundante, através da ligação do último switch da pilha 

ao primeiro switch da pilha; 

3.1.10.60. Possuir backplane entre os switches da pilha de no mínimo 10Gbps para cada direção 

(ou 20Gbps full duplex), com capacidade agregada de 40Gbps de empilhamento por unidade; 

3.1.10.61. Deve implementar DVMRP; 

3.1.10.62. Deve Implementar GRE (Generic Routing Encapsulation) e IP/IP tunneling; 

3.1.10.63. Deve implementar MLD v1/v2; D 

3.1.10.64. Deve suportar NDP (Networking Discovery Protocol); 

3.1.10.65. Deve Implementar 

3.1.10.66. Roteamento IP no mínimo para: 
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3.1.10.66.1. Rota estática;  

3.1.10.66.2. RIP v1; 

3.1.10.66.3. RIP v2; 

3.1.10.66.4. BGP-4 

3.1.10.66.5. OSPFv1 

3.1.10.66.6. OSPFv2 

3.1.10.66.7. PIM-SM 

3.1.10.66.8. PIM-DM 

3.1.10.67. Deve Implementar DHCP Relay;   

3.1.10.68. Todos os elementos da pilha devem implementar comutação de pacotes camada 2 e 

camada 3 simultaneamente, compartilhando as interfaces de roteamento, de forma a implementar 

redundância de default gateway para as estações e balanceamento de cargas; 

3.1.10.69. Deve implementar o protocolo VRRPv2/v3; 

3.1.10.70. Deve implementar Multicast VLAN Registration; 

3.1.10.71. Deve Implementar IEEE 802.1p; Deve Implementar Rate Limiting por porta; Deve 

Implementar classificação de tráfego: por porta TCP/UDP de origem/destino, por endereço MAC 

de origem/destino, por endereço IP de origem/destino e por valor do campo ToS; 

3.1.10.72. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por 802.1x a uma 

respectiva VLAN e ainda associar este dispositivo a política de filtragem de tráfego e de qualidade 

de serviço; 

3.1.10.73. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por endereço MAC 

a uma respectiva VLAN e ainda associar este dispositivo a política de filtragem de tráfego e de 

qualidade de serviço; 

3.1.10.74. Deve Implementar a remarcação do campo ToS/DSCP; 

3.1.10.75. Deve possuir no mínimo 08 (oito) filas de prioridade, em hardware, por porta; 

3.1.10.76. Suportar Auto QoS para gerenciamento do switch e telefones IP; 

3.1.10.77. Deve possuir algoritmo de enfileiramento: Randon Early Detect/Discard (RED),  Strict 

Priority (SP) e Weighted Round Robin (WRR); 

3.1.10.78. Deve implementar Auto QoS para voz; 

3.1.10.79. Implementar controle de broadcast, multicast e unicast permitindo fixar o limite máximo 

de broadcasts, multicasts e unicasts por porta; 

3.1.10.80. Deve permitir o controle de acesso a rede baseado no endereço MAC; 
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3.1.10.81. Deve ser possível configurar explicitamente os endereços MACs que podem ser 

aprendidos em uma porta do switch; 

3.1.10.82. Deve ser possível informar, por porta do switch, a quantidade de endereços MACs que 

podem ser aprendidos dinamicamente, devendo permitir a configuração do valor mínimo para 1 

(um) endereço MAC; 

3.1.10.83. Deve Implementar envio de trap SNMP quando ocorrer uma violação de filtro de MAC 

das situações acima; 

3.1.10.84. Deve Implementar IEEE 802.1X Port-Based Network Access Control de acordo com a 

RFC 3580; 

3.1.10.85. Deve Implementar IEEE 802.1X Port-Based Network Access; 

3.1.10.86. Deve implementar autenticação usando os padrões PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS; 

3.1.10.87. Deve suportar autenticação via web para usuários visitantes, podendo o login ser feito 

na base local do switch ou através de Radius; 

3.1.10.88. Deve suportar no mínimo 3 autenticações por porta; 

3.1.10.89. Deve Implementar autenticação de dispositivos através de endereço MAC,realizando a 

validação do endereço MAC em servidor Radius; 

3.1.10.90. Deve Implementar ACL ou outra funcionalidade de filtragem de tráfego por porta 

TCP/UDP de origem/destino, por endereço MAC de origem/destino, por endereço IP de 

origem/destino e por valor do campo ToS; 

3.1.10.91. Deve Implementar broadcast suppression por porta; 

3.1.10.92. Deve Implementar recurso para possibilitar que uma interface executando o protocolo 

Spanning Tree seja colocada no estado down quando a mesma receber um BPDU; 

3.1.10.93. Deve Implementar funcionalidade que bloqueie a operação de servidores DHCP 

inválidos (DHCP Spoof); 

3.1.10.94. Deve implementar funcionalidade de Arp Spoof protection; 

3.1.10.95. Deve implementar recurso de port mapping; 

3.1.10.96. Deve implementar recurso de DHCP Server   

3.1.10.97. Deve implementar autenticação MD5 para os pacotes RIP V2 e OSPF; 

3.1.10.98. Deve Implementar SSH V2; 

3.1.10.99. Deve implementar o gerenciamento dual stacking Ipv4 e Ipv6; 

3.1.10.100. Deve Implementar SNMP v1, v2 e v3; 

3.1.10.101. Deve Implementar NTP ou SNTP com autenticação; 
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3.1.10.102. Deve Implementar Syslog  Permitindo configurar no mínimo 04 (quatro) servidores de 

syslog distintos; 

3.1.10.103. Deve Implementar Radius e TACACS+; 

3.1.10.104. Deve implementar mecanismo interno ao switch de teste de cabo metálico RJ-45 

sendo possivel obter, no mínimo, o status operacional do cabo (ativo ou falha) conforme IEEE 

802.1ag 

3.1.10.105. Deve Implementar espelhamento de tráfego, inclusive entre portas de switches 

distintos da pilha. 

3.1.10.106. Deve Implementar Telnet; 

3.1.10.107. Deve Implementar TFTP, FTP, SFTP ou SCP; 

3.1.10.108. Deve Implementar CLI; 

3.1.10.109. Deve implementar sFlow; 

3.1.10.110. Deve Implementar RMON, 04 (quatro) grupos, sem utilização de probe externa; 

3.1.10.111. Deve Implementar gerenciamento por HTTP ou HTTPS através de acesso direto ao 

equipamento por web browser padrão; 

3.1.10.112. Deve vir licenciado para operação de todas as funcionalidades descritas nesta 

especificação técnica; 

3.1.10.113. Deve suportar, no mínimo, 02 (duas) Imagens do sistema operacional e 2 (dois) 

arquivos de configuração; Observação importante: Não serão aceitos conversores de mídia. 

  

3.1.11. Switch 24 Portas Gigabit 

3.1.11.1. Deve ser instalado em rack padrão EIA (19”) e possuir kits completos para instalação; 

3.1.11.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OS6850E24D 

3.1.11.3. Deve possuir altura máxima de 1 RU; 

3.1.11.4. Deve ser suportado pela plataforma de gerenciamento instalada 5620 SAM; 

3.1.11.5. Deve incluir as licenças para gerenciamento do switch na plataforma de gerenciamento 

5620 SAM; 

3.1.11.6. As unidades devem ser novas (sem uso, entregues em caixas lacradas) e estarem na 

linha atual de produção do fabricante; 

3.1.11.7. As unidades devem ser entregues com todos os componentes necessários ao seu 

funcionamento como descrito nesse documento (cabos, pontos de energia, acessórios para 

montagem em na parede ou no local destinado para recebê-lo) 
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3.1.11.8. O equipamento deve ter manual do administrador (em inglês ou português). 

3.1.11.9. Deve possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000 BaseT full-duplex ativas 

simultaneamente, auto-sense com conectores RJ-45 diretamente conectada ao chassi, sem 

conversores externos, com MDI/MDIX automático; 

3.1.11.10. Deve possuir, no mínimo, 02 (dois) slots/portas do tipo SFP ou SFP+, fixas ao 

equipamento, para instalação de portas nos padrões 1000BaseSX, 1000BaseLX e 1000BaseT em 

qualquer combinação, sendo aceito o conceito de portas combo; 

3.1.11.11. Deve permitir o uso simultâneo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas Gigabit 

Ethernet e 2 (duas) portas dedicadas a função de empilhamento; 

3.1.11.12. Deve Possuir porta console RS-232 com conectores DB9 ou RJ-45; 

3.1.11.13. Deve possuir fonte de alimentação primária DC que opere entre -48 e -60 VDC; 

3.1.11.14. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa na modalidade 1:1, 

ou seja, o sistema redundante deve fornecer alimentação suficiente para todos os elementos da 

pilha, mesmo na falha da alimentação principal de todos os switches da pilha; 

3.1.11.15. Permitir inserção e remoção de uma unidade de switch da pilha com a mesma em 

funcionamento. 

3.1.11.16. Possuir gerenciamento redundante de forma que no caso de falha do módulo de 

gerência principal um dos demais switches da pilha assuma essa função; 

3.1.11.17. Deve oferecer um consumo de energia menor que 60 watts; 

3.1.11.18. Deve oferecer MTBF com no mínimo 272.900 horas; 

3.1.11.19. A dissipação de calor deve ser menor que 200 BTU/h; 

3.1.11.20. Deve Implementar no mínimo 65 (Sessenta e cinco) Mpps; 

3.1.11.21. Deve Implementar switch fabric de no mínimo 96 (noventa e seis) Gbps, ou seja, 

wirespeed; 

3.1.11.22. Deve Implementar tabela de endereçamento para, no mínimo, 32K  (Trinta e dois mil) 

endereços MAC; 

3.1.11.23. Deve Implementar no mínimo 4.000 (quatro mil) VLANs ativas - IEEE 802.1Q; 

3.1.11.24. Deve suportar 8 (oito) instâncias de VRF por switch; 

3.1.11.25. Deve suportar RIPng (RFC 2080) para IPv6; 

3.1.11.26. Deve suportar no mínimo 2000 (duas mil) rotas estáticas em IPv4; 

3.1.11.27. DNS para IPv6 (RFC 1886); 

3.1.11.28. Deve suportar no mínimo 2000 (duas mil) rotas estáticas em IPv6; 
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3.1.11.29. Endereçamento IPv6 (RFC 2373 e RFC 2460); 

3.1.11.30. Deve Implementar IEEE 802.1Q; 

3.1.11.31. Deve Implementar IEEE 802.1s; 

3.1.11.32. Deve Implementar IEEE 802.3x; 

3.1.11.33. Deve Implementar IEEE 802.1D; 

3.1.11.34. Deve Implementar IEEE 802.1w; 

3.1.11.35. Deve Implementar IEEE 802.1ad; 

3.1.11.36. Deve Implementar IEEE 802.1ak; 

3.1.11.37. Deve Implementar IEEE 802.3ab (1000Base-T) 

3.1.11.38. Deve Implementar IEEE 802.3i (10BASE-T) 

3.1.11.39. Deve Implementar IEEE 802. 3u (Fast Ethernet) 

3.1.11.40. Deve Implementar IEEE 802. 3z (Gigabit Ethernet) 

3.1.11.41. Deve Implementar IEEE 802.3ae 10G Ethernet 

3.1.11.42. Deve Implementar IEEE 802.3ac (VLAN Tagging) Deve Implementar IEEE 802.3ad, 

com no mínimo 16 (dezesseis) LAGs com 08 (oito) portas por LAG, inclusive entre portas de 

switches distintos da pilha; 

3.1.11.43. Deve Implementar ITU-T G.8032 e ITU-T Y.1731; 

3.1.11.44. Deve Implementar IGMP v1, v2, v3 e snooping; roteamento multicast; 

3.1.11.45. Deve Implementar Broadcast Suppression por porta; 

3.1.11.46. Deve suportar UDLD (Undirectional Link Detection); 

3.1.11.47. Deve Implementar Jumbo Frame 9K; 

3.1.11.48. Deve Implementar o padrão IEEE 802.1ab e LLDP-MED; 

3.1.11.49. Deve implementar VLANs segundo o protocolo IEEE 802.1v (VLAN por protocolo); 

3.1.11.50. Deve implementar o protocolo GVRP; 

3.1.11.51. Deve permitir empilhar, no mínimo, 08 (oito) unidades; 

3.1.11.52. Deve permitir o gerenciamento do switch e da pilha de switches através de endereço IP 

único; 

3.1.11.53. Deve possuir 02 (duas) portas fixas ao chassi e específicas para empilhamento (stack); 

3.1.11.54. Deve suportar empilhamento redundante, através da ligação do último switch da pilha 

ao primeiro switch da pilha; 
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3.1.11.55. Possuir backplane entre os switches da pilha de no mínimo 10Gbps para cada direção 

(ou 20Gbps full duplex), com capacidade agregada de 40Gbps de empilhamento por unidade; 

3.1.11.56. Deve implementar DVMRP; 

3.1.11.57. Deve Implementar GRE (Generic Routing Encapsulation) e IP/IP tunneling; 

3.1.11.58. Deve implementar MLD v1/v2; 

3.1.11.59. Deve suportar NDP (Networking Discovery Protocol); 

3.1.11.60. Deve Implementar Roteamento IP no mínimo para: 

3.1.11.60.1. Rota estática; 

3.1.11.60.2. RIP v1; 

3.1.11.60.3. RIP v2; 

3.1.11.60.4. BGP-4 

3.1.11.60.5. OSPFv1 

3.1.11.60.6. OSPFv2 

3.1.11.60.7. PIM-SM 

3.1.11.60.8. PIM-DM 

3.1.11.61. Deve Implementar DHCP Relay;   

3.1.11.62. Todos os elementos da pilha devem implementar comutação de pacotes camada 2 e 

camada 3 simultaneamente, compartilhando as interfaces de roteamento, de forma a implementar 

redundância de default gateway para as estações e balanceamento de cargas; 

3.1.11.63. Deve implementar o protocolo VRRPv2/v3; 

3.1.11.64. Deve implementar Multicast VLAN Registration; 

3.1.11.65. Deve Implementar IEEE 802.1p; 

3.1.11.66. Deve Implementar Rate Limiting por porta; 

3.1.11.67. Deve Implementar classificação de tráfego: por porta TCP/UDP de origem/destino, por 

endereço MAC de origem/destino, por endereço IP de origem/destino e por valor do campo ToS; 

3.1.11.68. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por 802.1x a uma 

respectiva VLAN e ainda associar este dispositivo a política de filtragem de tráfego e de qualidade 

de serviço; 

3.1.11.69. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por endereço MAC 

a uma respectiva VLAN e ainda associar este dispositivo a política de filtragem de tráfego e de 

qualidade de serviço; 

3.1.11.70. Deve Implementar a remarcação do campo ToS/DSCP; 
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3.1.11.71. Deve possuir no mínimo 08 (oito) filas de prioridade, em hardware, por porta; 

3.1.11.72. Suportar Auto QoS para voz; 

3.1.11.73. Deve possuir algoritmo de enfileiramento: Randon Early Detect/Discard (RED),  Strict 

Priority (SP) e Weighted Round Robin (WRR);   

3.1.11.74. Possibilidade de identificar automaticamente portas em que telefones IP tanto do 

mesmo fabricante quanto de outros estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN 

de voz e a perfil de QoS para priorização do tráfego; 

3.1.11.75. Implementar controle de broadcast, multicast e unicast permitindo fixar o limite máximo 

de broadcasts, multicasts e unicasts por porta; 

3.1.11.76. Deve permitir o controle de acesso a rede baseado no endereço MAC; 

3.1.11.77. Deve ser possível configurar explicitamente os endereços MACs que podem ser 

aprendidos em uma porta do switch; 

3.1.11.78. Deve ser possível informar, por porta do switch, a quantidade de endereços MACs que 

podem ser aprendidos dinamicamente, devendo permitir a configuração do valor mínimo para 1 

(um) endereço MAC; 

3.1.11.79. Deve Implementar envio de trap SNMP quando ocorrer uma violação de filtro de MAC 

das situações acima; 

3.1.11.80. Deve Implementar IEEE 802.1X Port-Based Network Access; 

3.1.11.81. Deve implementar autenticação usando os padrões PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS; 

3.1.11.82. Deve suportar autenticação via web para usuários visitantes, podendo a login ser feito 

na base local do switch ou através de Radius; 

3.1.11.83. Deve suportar no mínimo 3 autenticações por porta; 

3.1.11.84. Deve Implementar autenticação de dispositivos através de endereço MAC, realizando a 

validação do endereço MAC em servidor Radius; 

3.1.11.85. Deve Implementar ACL ou outra funcionalidade de filtragem de tráfego por porta 

TCP/UDP de origem/destino, por endereço MAC de origem/destino, por endereço IP de 

origem/destino e por valor do campo ToS; 

3.1.11.86. Deve Implementar broadcast suppression por porta; 

3.1.11.87. Deve Implementar recurso para possibilitar que uma interface executando o protocolo 

Spanning Tree seja colocada no estado down quando a mesma receber um BPDU; 

3.1.11.88. Deve Implementar funcionalidade que bloqueie a operação de servidores DHCP 

inválidos (DHCP Spoof); 

3.1.11.89. Deve implementar funcionalidade de Arp Spoof protection; 
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3.1.11.90. Deve implementar recurso de port mapping; 

3.1.11.91. Deve implementar recurso de DHCP Server;   

3.1.11.92. Deve implementar autenticação MD5 para os pacotes RIP V2 e OSPF; 

3.1.11.93. Deve Implementar SSH V2; 

3.1.11.94. Deve implementar o gerenciamento dual stacking Ipv4 e Ipv6; 

3.1.11.95. Deve Implementar SNMP v1, v2 e v3; 

3.1.11.96. Deve Implementar NTP ou SNTP com autenticação; 

3.1.11.97. Deve Implementar Syslog Permitindo configurar no mínimo 04 (quatro) servidores de 

syslog distintos; 

3.1.11.98. Deve Implementar Radius e TACACS+; 

3.1.11.99. Deve implementar mecanismo interno ao switch de teste de cabo metálico RJ-45 sendo 

possivel obter, no mínimo, o status operacional do cabo (ativo ou falha) conforme IEEE 802.1ag 

3.1.11.100. Deve Implementar espelhamento de tráfego, inclusive entre portas de switches 

distintos da pilha. 

3.1.11.101. Deve permitir espelhar simultaneamente os frames recebidos e transmitidos; 

3.1.11.102. Deve Implementar Telnet; 

3.1.11.103. Deve Implementar TFTP, FTP, SFTP ou SCP; Deve Implementar CLI; 

3.1.11.104. Deve implementar sFlow; 

3.1.11.105. Deve Implementar RMON, 04 (quatro) grupos, sem utilização de probe externa; 

3.1.11.106. Deve Implementar gerenciamento por HTTP ou HTTPS através de acesso direto ao 

equipamento por web browser padrão; 

3.1.11.107. Deve vir licenciado para operação de todas as funcionalidades descritas nesta 

especificação técnica; 

3.1.11.108. Deve suportar, no mínimo, 02 (duas) Imagens do sistema operacional e 2 (dois) 

arquivos de configuração; Observação importante: Não serão aceitos conversores de mídia. 

   

3.1.12. Fonte Redundante para switch tipo AC 

3.1.12.1. A fonte deve ser compatível com o Switch LAN Gerenciável constante no item 3.1.10 

desta especificação técnica; 

3.1.12.2. A fonte redundante deve ser modular do tipo AC; 

3.1.12.3. Deve fornecer 510 W; 

3.1.12.4. Deve incluir todos os acessórios necessários para sua instalação e operação; 
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3.1.12.5. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OS6850E-BPPH-EU. 

 

3.1.13. Fonte Redundante para switch tipo DC 

3.1.13.1. A fonte deve ser compatível com o Switch LAN Gerenciável constante no item 3.1.11 

desta especificação técnica; 

3.1.13.2. A fonte redundante deve ser modular do tipo DC; 

3.1.13.3. Deve fornecer 120 watts; 

3.1.13.4. Deve incluir todos os acessórios necessários para sua instalação e operação; 

3.1.13.5. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OS6850E-BP-D. 

 
 

3.1.14. GBIC Multimodo 300 metros 

3.1.14.1. Deve possuir conector do tipo LC; 

3.1.14.2. Deve atender aos padrões 802.3az e SFP MSA; 

3.1.14.3. Deve ser do tipo multímodo; 

3.1.14.4. O comprimento de onde deve ser de, no mínimo, 850 nm; 

3.1.14.5. A sensibilidade do receptor deve ser de, no mínimo, -17dBm; 

3.1.14.6. Deve operar entre temperaturas de 0 a 70ºC; 

3.1.14.7. Deve oferecer alcance de, no mínimo, 275m; 

3.1.14.8. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: SFP-GIG-SX. 

 
 

3.1.15. GBIC Monomodo 10 km 

3.1.15.1. Deve possuir conector do tipo LC; 

3.1.15.2. Deve atender aos padrões 802.3az e SFP MSA; 

3.1.15.3. Deve ser do tipo monomodo; 

3.1.15.4. O comprimento de onde deve ser de, no mínimo, 1310 nm; 

3.1.15.5. A sensibilidade do receptor deve ser de, no mínimo, -20 dBm; 

3.1.15.6. Deve operar entre temperaturas de 0 a 70ºC; 

3.1.15.7. Deve oferecer alcance de, no mínimo, 10km; 

3.1.15.8. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: SFP-GIG-LX. 
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3.1.16. GBIC Multimodo 10 Gb 

3.1.16.1. Deve possuir conector do tipo LC; 

3.1.16.2. Deve atender aos padrões 802.3 Clause 52; 

3.1.16.3. Deve ser do tipo multímodo; 

3.1.16.4. O comprimento de onde deve ser de, no mínimo, 850 nm; 

3.1.16.5. A sensibilidade do receptor deve ser de, no mínimo, -11.1 dBm; 

3.1.16.6. Deve operar entre temperaturas de 0 a 70ºC; 

3.1.16.7. Deve oferecer alcance de, no mínimo, 275m; 

3.1.16.8. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: SFP-10G-SR. 

3.1.17. Cabo para conexão stack de switch 

3.1.17.1. O cabo deve pertencer ao mesmo fabricante dos Switches Gerenciáveis constantes nos 

itens 3.1.10 e 3.1.11; 

3.1.17.2. O cabo de empilhamento deve ser compatível com os Switches LAN Gerenciáveis 

constantes nos itens 3.1.10 e 3.1.11; 

3.1.17.3. O cabo de empilhamento deve possuir 30 centímetros e conter dois conectores CX4 em 

suas extremidades e prontos para operação; 

3.1.17.4. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OS6850-CBL-30. 

 
 

3.1.18. Capo para loop stack de switch 

3.1.18.1. O cabo deve pertencer ao mesmo fabricante dos Switches Gerenciáveis constantes nos 

itens 3.1.10 e 3.1.11; 

3.1.18.1. O cabo de empilhamento deve ser compatível com os Switches LAN Gerenciáveis 

constantes nos itens 3.1.10 e 3.1.11; 

3.1.18.1. O cabo de empilhamento deve possuir 150 centímetros e conter dois conectores CX4 

em suas extremidades e prontos para operação; 

3.1.18.1. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OS6850-CBL-150. 
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3.1.19. Licença OSPF/BGP switch 

3.1.19.1. Licenças de roteamento avançado (OSPF/BGP) para os switches LAN gerenciáveis PoE 

e DC; 

3.1.19.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: OS6850E-SW-AR. 

 
 

3.1.20. Licença de gerência para 5620SAM 

3.1.20.1. Licenças do software 5620SAM para gerenciamento dos switches LAN gerenciáveis PoE 

e DC; 

3.1.20.2. Fabricante: Alcatel-Lucent – Modelo: 3HE04058KA. 

 
 

3.1.21. Suporte de Nível 1, 2 e 3 

3.1.21.1. Suporte Técnico Nível 1; 

3.1.21.1.1. O Suporte Técnico Nível 1 será acionado em momento que aparecer alguma falha ou 

atividade nos equipamentos ativos de rede adquiridos para ampliação da rede da PMDF e que 

necessite de uma intervenção imediata remota, isso é, atividade de acesso remoto ao 

equipamento ativo de rede da PMDF. 

3.1.21.1.2. Este serviço funcionará em regime 24x7x365 e deverá estar disponível durante todo o 

período do contrato. 

3.1.21.1.3. Quantidade mínima: 01 (uma) posição de atendimento para fora do horário comercial 

(19:00h às 07:00h da manhã), considerando a reposição de profissional em caso de férias ou 

faltas. 

Obs.: Nos horários comercial (das 07:00h às 13:00 h e das 13:00h às 19:00h) o atendimento do 

suporte técnico nível 1 será realizado pelos profissionais do help desk por telefone. 

 

3.1.21.2. Suporte Técnico Nível 2; 

3.1.21.2.1. O Suporte Técnico Nível 2 será acionado no momento que aparecer alguma falha ou 

atividade nos equipamentos ativos de rede adquiridos para ampliação da rede da PMDF e que 

necessite de uma intervenção imediata local, isto é, um técnico será enviado em loco para 

verificação do problema. 

3.1.21.2.2. Este serviço funcionará em regime 24x7x365 e deverá estar disponível durante todo o 

período do contrato. 
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3.1.21.2.3. Quantidade mínima: 02 (duas) posições de atendimento para o horário comercial 

(período da manhã das 07:00h às 13:00h e no período de expediente da PMDF das 13:00h às 

19:00h) e 01 (uma) posição de atendimento para fora do horário comercial (das 19:00h às 

07:00:h). Em ambos os casos, deverá ser considerado a reposição dos profissionais em caso de 

férias ou faltas. 

3.1.21.2.4. A empresa Contratada deverá dispor de pelo menos 01 (um) Técnico capacitado nos 

equipamentos Ativos de Rede (Switch de Borda, Controladora WLAN, Access Point) da PMDF, 

pertencente ao quadro permanente da empresa, lotado em Brasília para, se necessário, serem 

utilizados nos serviços de suporte técnico durante o período do contrato. Este Técnico ficará 

responsável pelo acompanhamento dos serviços de suporte técnico e de toda e qualquer 

demanda apresentada pela PMDF objeto dos serviços. 

3.1.21.2.5. Os equipamentos removidos para conserto e que sejam passíveis de retorno, deverão 

ser devolvidos a PMDF em perfeito estado de funcionamento obedecendo aos seguintes prazos 

máximos: 

3.1.21.2.5.1. Durante todo o período do contrato, sobre todos os produtos e sobre os serviços de 

instalação dos sistemas a empresa contratada garantirá o pleno funcionamento com reposição de 

peças e equipamentos, atendendo as chamadas de assistência técnica, sem ônus, para defeitos 

de fabricação e instalação, dentro de um prazo máximo de 2 horas e o prazo de 24 horas úteis 

para solução, a partir de comunicado por escrito da contratante e no local que o produto esteja 

instalado. 

3.1.21.2.6. O local onde for solicitada assistência técnica, não poderá ficar desprovido do 

equipamento que apresentar problemas, nem parcialmente, para tanto, a empresa contratada 

deverá substituir em até 24 horas úteis o produto defeituoso por outro igual, de sua propriedade 

até a reposição do original, caso este seja retirado para reparos. A licitante deverá 

obrigatoriamente descrever e comprovar a forma que se dará o atendimento na condição descrita 

acima. 

3.1.21.2.7. Em caso de necessidade de substituição de equipamento defeituoso (decorrente de 

descarga atmosférica, sobretensão, ou qualquer infortúnio de ordem climática, fora dos padrões 

normais de uso), a Contratada deverá apresentar diagnóstico e orçamento, que serão 

previamente aprovados pela área técnica da PMDF responsável pela fiscalização; 

3.1.21.2.8. O valor dos equipamentos / peças de reposição será faturado separadamente do valor 

mensal do Contrato e diretamente contra a PMDF, devendo as peças removidas ser entregues à 

área de fiscalização do Contrato da PMDF para devidas analises; 
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3.1.21.2.9. Nos casos de manutenções preventivas e corretivas, aonde seja necessária 

substituição de equipamentos / peças danificadas decorrentes de defeitos normais dos 

componentes, deverão ser substituídos SEM ÔNUS pela CONTRATADA; 

3.1.21.2.10. Em caso de substituição de equipamento defeituoso, o equipamento substituto deve 

ser igual ou superior, do mesmo fabricante, em características técnicas; 

3.1.21.2.10.1. A CONTRATADA será eximida de despesas de manutenção e suporte técnico 

decorrente do uso inadequado dos recursos, desde que devidamente comprovadas; 

3.1.21.2.10.2. A CONTRATADA não poderá deixar de executar os serviços descritos neste 

documento sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente 

qualquer tipo de interferência no respectivo equipamento ou dispositivo; 

3.1.21.2.10.3. Para os serviços descritos neste documento, a PMDF permitirá o acesso dos 

técnicos habilitados e identificados da CONTRATADA às instalações onde se encontrarem os 

equipamentos. Esses técnicos ficarão sujeitos a todas as normas internas de segurança da 

PMDF, inclusive àquelas referentes à identificação, trajes, trânsito e permanência em suas 

dependências; 

3.1.21.2.10.4. Para a execução dos serviços descritos, a CONTRATADA somente poderá 

desativar o equipamento, com prévia autorização da PMDF; 

3.1.21.2.11. Prestar serviços de suporte técnico, durante a vigência do contrato, compreendendo 

procedimentos destinados a recolocar em perfeito estado de operação os serviços e 

equipamentos tais como: 

3.1.21.2.11.1. Do hardware: desinstalação, reconfiguração ou reinstalação decorrente de falha no 

hardware, fornecimento de peças de reposição, substituição de hardware, atualização da versão 

de drivers, firmwares e software básico, correção de defeitos, ajustes e reparos necessários, de 

acordo com os manuais e as normas técnicas específicas para os recursos utilizados; 

3.1.21.2.11.2. Do software (aplicativos e sistema operacional): desinstalação, reconfiguração ou 

reinstalação decorrente de falha no software, atualização da versão de software, correção de 

defeitos, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e as normas técnicas 

específicas para os recursos utilizados; 

3.1.21.2.11.3. Quanto às atualizações pertinentes aos softwares, entende-se como “atualização” o 

provimento de toda e qualquer evolução de software necessárias para realizações de correções, 

tais como: “patches”, “fixes”, “updates”, “service packs”, novas “releases”, “versions”, “builds” e 

“upgrades”; 

3.1.21.2.11.4. Os serviços de suporte técnico serão executados pela CONTRATADA mediante 

solicitação da CONTRATANTE via WEBSITE em domínio da CONTRATADA para solicitação de 
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serviços/reclamações. A licitante deverá indicar o endereço do WEBSITE, bem como, 

disponibilizar login e senha de demonstração para avaliação da CONTRATANTE. A área de 

registro de serviços/reclamações do WEBSITE da licitante deverá possuir no mínimo os seguintes 

recursos: 

 Login e Senha por usuário; 

 Abertura de Chamado com indicação de prioridade; 

 Acompanhamento do Chamado, através de comentários bi-direcional; 

 Envio automático de e-mail ao Contratante, com a informação de recebimento 

da chamada por parte da Contratada; 

 Fechamento de chamado; 

 Envio automático de e-mail ao Contratante, com a informação do fechamento 

da chamada por parte da Contratada; 

 Agendamento de chamadas; 

 Auditoria das chamadas; 

3.1.21.2.12. Um chamado técnico somente poderá ser fechado após confirmação de responsável 

da PMDF e o término de atendimento se dará com a disponibilidade do recurso para uso em 

perfeitas condições de funcionamento no local onde o mesmo está instalado; 

3.1.21.2.13. Este serviço deve estar disponível para acionamento sete dias na semana, vinte e 

quatro horas por dia (7 x 24);  

3.1.21.2.14. A prioridade de atendimento dos chamados será definida pela PMDF; 

3.1.21.2.15. Serviços que não estiverem tacitamente discriminados neste termo serão 

considerados como extraordinários e como tal deverão ser cobrados em separado mediante 

orçamento prévio, sempre o menor valor encontrado no mercado, já incluso todos os custos 

previstos para suas aquisições, tais como: cotações, telefonemas, transportes, “fac-símile” e 

administração, que somente será executado depois de autorizado pela área reponsável da PMDF; 

 

3.1.21.3. Suporte Técnico Nível 3; 

3.1.21.3.1. A PROPONENTE deverá prever em sua proposta a contratação dos serviços de 

suporte nível 3 do fabricante dos equipamentos ativos de rede propostos, durante todo o período 

do contrato com a PMDF, visando o suporte do fabricante para correções de falhas de software. 

3.1.21.3.2. Fornecimento de insumos tecnológicos de hardware e software necessários, bem 

como equipe técnica qualificada da prestadora de serviços necessária para montagem e 

manutenção do perfeito funcionamento da solução proposta. 
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3.1.21.3.3. Para a execução dos serviços deverão ser disponibilizados profissionais treinados e 

capacitados nas soluções a serem fornecidas. 

 

3.1.21.4. O serviço de suporte técnico nível 1, 2 e 3 será prestado durante todo o período de 

garantia sem ônus adicionais para a PMDF; 

3.2 DO FORNECIMENTO 

A presente aquisição trata-se da solução de acesso para as redes locais das unidades da PMDF, 
que deverão ser fornecida em dois grupos: 

3.2.1 Solução de acesso sem fio que compreende do item 1 ao item 9 

3.2.2. Solução de acesso com fio que compreende do item 10 ao item 20. 

Os itens de um grupo deverão ser fornecidos pela mesma empresa por se tratar de equipamentos 
ou softwares que funcionarão de forma integrada, cabendo a empresa fornecer os equipamentos 
do grupo devidamente configurado e atualizados. 

 

 
 

4. Planilha de estimativa de custos (pesquisa de mercado) 
 

4.1. Os equipamentos a serem fornecidos para o atendimento das necessidades da PMDF, com a 

descrição, quantidade e preço estimado com base em pesquisa mercadológica em empresas do 

ramo do objeto tendo por base o PREÇO MÉDIO dos orçamentos, constituem os seguintes itens: 
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C
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p 

T&S NTSec 
Contratações 

Governo 
Valor Médio 

Item Part Number Tipo QTD 
Valor 

Unitário 
Valor Unitário 

Valor 

Unitário 

Valor 

Unitário 

Valor 

Médio 

Unitário 

Valor Médio Total 

1 OAW-4550-EU 
Switch Controlador WLAN com cabo 

DAC de 10Gbps para redundância 
4 R$ 68.640,00 R$ 68.771,00 R$ 68.671,00 1 

R$ 

68.694,00 
R$ 274.776,00 

2 CP-HW-5K 
Sistema de Controle de Acesso a Rede 

com suporte a 500 dispositivos 
1 R$ 214.900,00 R$ 220.072,20 R$ 215.510,09   

R$ 

216.827,43 
R$ 216.827,43 

3 
OAW-AP-

LAP128 

Licenças do Switch Controlador WLAN 

para Pontos de Acesso 
3 R$ 32.640,00 R$ 33.541,90 R$ 31.992,01   

R$ 

32.724,64 
R$ 98.173,92 

4 
OAW-AP-

RFP128 

Licenças do Switch Controlador WLAN 

para Segurança e Análise de Espectro 
3 R$ 22.800,00 R$ 22.990,07 R$ 23.106,90   

R$ 

22.965,66 
R$ 68.896,98 

5 LIC-CP-GM-500 

Licença do Sistema de Controle de 

Acesso a Rede para automação de 

visitantes com suporte a 500 

dispositivos 

1 R$ 85.100,00 R$ 85.120,03 R$ 85.212,99   
R$ 

85.144,34 
R$ 85.144,34 

6 OAW-IAP175AC 
Ponto de Acesso Outdoor 802.11n com 

fonte AC 
50 R$ 12.340,00 R$ 12.370,00 R$ 12.577,00 R$ 16.500,002 

R$ 

13.446,75 
R$ 672.337,50 

7 OAW-RAP3WNP 
Ponto de Acesso Remoto 802.11n com 

suporte a VPN 
50 R$ 1.380,00 R$ 1.382,90 R$ 1.412,91   R$ 1.391,94 R$ 69.597,00 

8 OAW-IAP93 
Ponto de Acesso Indoor 802.11n Básico 

com fonte AC 
136 R$ 1.950,00 R$ 1.770,00 R$ 1.977,00 R$ 3.700,003 R$ 2.349,25 R$ 319.498,00 

9 OAW-AP225 
Ponto de Acesso Indoor 802.11ac com 

fonte AC 
56 R$ 5.420,00 R$ 5.334,00 R$ 5.454,00   R$ 5.402,67 R$ 302.549,52 

10 
OS6850EP24H-

EU 

Switch LAN Gerenciável de 24 portas 

10/100/1000 Mbps PoE  
203 R$ 21.180,00 R$ 21.401,61 R$ 22.081,87 R$ 11.865,004 

R$ 

19.132,12 
R$ 3.883.820,36 

11 OS6850E24D 
Switch LAN Gerenciável de 24 portas 

10/100/1000 Mbps com fonte DC5 
44 R$ 17.980,00 R$ 16.992,01 R$ 18.090,99   

R$ 

17.687,67 
R$ 778.257,48 

12 
OS6850E-BPPH-

EU 

Fonte Redundante para Switch LAN 

Gerenciável PoE 
10 R$ 3.980,00 R$ 4.001,08 R$ 3.501,01   R$ 3.827,36 R$ 38.273,60 

13 OS6850E-BP-D 
Fonte Redundante para Switch LAN 

Gerenciável com fonte DC 
44 R$ 3.980,00 R$ 4.001,08 R$ 3.501,01   R$ 3.827,36 R$ 168.403,84 

14 SFP-GIG-SX Transceiver 1000Base-SX 30 R$ 1.380,00 R$ 1.399,90 R$ 1.411,99   R$ 1.397,30 R$ 41.919,00 

15 SFP-GIG-LX Transceiver 1000Base-LX 30 R$ 3.980,00 R$ 4.020,90 R$ 3.581,91   R$ 3.860,94 R$ 115.828,20 

16 SPF-10G-SR Tranceiver 10Gb-SX 20 R$ 5.200,00 R$ 5.301,02 R$ 5.112,10   R$ 5.204,37 R$ 104.087,40 

17 
OS6850-CBL-30 

Cabo para Empilhamento de 30 

centímetros 
100 R$ 30,00 R$ 40,90 R$ 45,99   R$ 38,96 R$ 3.896,00 

18 
OS6850-CBL-150 

Cabo para Empilhamento de 150 

centímetros 
30 R$ 680,00 R$ 490,21 R$ 501,02   R$ 557,08 R$ 16.712,40 

19 OS6850E-SW-AR 

Licenças de roteamento avançado 

(OSPF/BGP) para os switches LAN 

gerenciáveis PoE e DC 

80 R$ 1.400,00 R$ 1.701,99 R$ 1.780,11   R$ 1.627,37 R$ 130.189,60 

20 3HE04058KA 

Licenças do software 5620SAM para 

gerenciamento dos switches LAN 

gerenciáveis PoE e DC 

247 R$ 1.600,00 R$ 1.702,60 R$ 1.810,99   R$ 1.704,53 R$ 421.018,91 

Valor Total => R$ 7.810.207,48 

 

 

                                                 
1
 Valor de item constante na ARP 06/2013 do IFF – Instituto Federal de Cie ncia, Tecnologia e Educaça o Farroupilha (vencimento 

21/11/2014); 
2
 Valor de item constante na ARP 027/2013 da UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa (vencimento 10/10/2014); 

3
 Valor de item constante na ARP do PE 63/2013 IFSUL – Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (vencimento 28/11/2014); 

4
 Valor de item constante na ARP 06/2013 do IFF – Instituto Federal de Cie ncia, Tecnologia e Educaça o Farroupilha (vencimento 

21/11/2014). 
 

Em pesquisa no COMPRASNET foi encontrado um SWITCH nas mesmas especificações do item 10 da tabela acima, no entanto, o valor não foi usado 

como referência para formação de preço por ser maior que todos os demais apresentados (PE 022/2013 – Ministério da Integração Nacional, item 39, 

valor do equipamento: R$ 24.500,00) 
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4.2. Com base nos valores das propostas contidas no Anexo A, o valor médio estimado para este 
projeto básico é de R$  7.810.207,48 (sete milhões e oitocentos e dez mil  duzentos e sete reais e 
quarenta e oito centavos).   . 
 

Confirmo que os orçamentos enviados (Anexo A este Termo de Referência/Projeto 
Básico), foram devidamente conferidos por mim e são verdadeiros, conforme 
rubrica/assinatura em cada um deles. 
 
 

Clauder Costa de Lima – Maj QOPM 
Autor do Projeto Básico 

 

5. Cronograma de entrega 

Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a assinatura 

do contrato. 

6. Local de entrega 

No caso de aquisição o objeto deverá ser entregue no seguinte endereço: 

Diretoria de Telemática / PMDF, 

SETOR POLICIAL SUL - SAISO, AREA ESPECIAL Nº 04, 

DIRETORIA DE TELEMÁTICA/PMDF, BRASÍLIA-DF 

FONE: (61) 3190-5800, 

Horário para entrega: conforme horário de expediente da Corporação. 

 

7. Prazo de execução/entrega e condições de recebimento 

Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666/93:   

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:   

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com a especificação; 
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Em caráter provisório, imediatamente após a entrega do material, na conferência 

da quantidade, embalagem e da qualidade, não podendo exceder a 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação. 

Definitivamente, com a aceitação no prazo de 2(dois) dias úteis, mediante análise 

que comprove sua conformidade com os padrões estabelecidos no presente Termo de 

Referência. 

Por fim, atestando a nota fiscal e encaminhada para as devidas providências. 

8. Assistência Técnica e Garantia 

Deverá ser fornecida garantia de 36 (trinta e seis) meses contratada com o 

fabricante dos equipamentos fornecidos a contar da data de recebimento definitivo do bem. 

A cobertura da garantia por parte do fabricante está limitada ao que constar no 

termo de garantia ou equivalente de seus produtos, não conflitando com o Código de Defesa do 

Consumidor. 

A contratada deverá atualizar todos os firmwares e softwares dos equipamentos 

durante todo o período de garantia 

9. Obrigações da Contratada 

2. 9.1. São responsabilidades da Contratada: 

 Entregar os equipamentos no prazo estipulado no contrato, com o devido termo de garantia 

do produto ou equivalente, conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei 

Federal nº 8.078/90, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e 

especificações técnicas deste Termo de Referência/Projeto Básico. 

 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 A contratada deverá realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos durante 

o prazo de vigência da garanti no prazo máximo de 10 dias contados da notificação emitida 

pela contratante. 
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 A assistência técnica a ser prestada para as soluções de segurança pleiteadas neste 

projeto deverá ser realizada presencialmente na sede da DiTEL - PMDF em Brasília. 

 O serviço de instalação, treinamento ou assistência técnica poderá, quando solicitado pela 

CONTRATANTE, ser prestado diretamente pelo fabricante das soluções de segurança. 

 A CONTRATADA deverá realizar treinamento das soluções ofertadas e quando este for 

fora do território de Brasília-DF todas as despesas como deslocamento, hospedagem e 

alimentação serão custeadas e de responsabilidade da CONTRATADA; 

 A instalação e assistência técnica deverão ser realizados por pessoal especializado e 

qualificado, com experiência no equipamento ou certificação técnica, esta comprovação 

poderá ser feita também mediante consulta em site da entidade certificadora; 

 Arcar com todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como mão de obra, 

ferramentas, equipamentos, taxas, emolumentos, encargos sociais; 

 Os atendimentos que necessitarem ser realizados localmente no ambiente da PMDF 

deverão ser realizados dentro do regime de disponibilidade: 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 07 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano. 

 A assistência técnica a ser realizada localmente no ambiente de TI da PMDF inclui as 

seguintes atividades: 

▪ Instalação, configuração, homologação e documentação das Soluções ofertadas, 

bem como configurar a integração das soluções ofertadas com as soluções já 

utilizadas pela PMDF; 

▪ Deverá ser dado auxílio técnico nas manutenções preventivas e corretivas das 

soluções, mediante abertura de chamado junto à central de atendimentos da 

contratada, durante todo o período de contrato; 

▪ Deverá ser dado auxílio na atualização, quando pertinente, das soluções para as 

últimas versões disponíveis pelo fabricante; 

 A solicitação de execução de cada um dos serviços acima será formalizada por meio de 

chamado aberto pela PMDF junto à central de atendimentos de assistência técnica da 

contratada; 
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10. Obrigações da Contratante 

10.1. São responsabilidades da CONTRATANTE: 

 Atestar a nota de cobrança encaminhada pela CONTRATADA e enviar, juntamente, com 

as Ordens de Serviços e os Relatórios de Atividades, à área administrativa para 

providências. 

 Permitir o acesso dos representantes e dos recursos técnicos da CONTRATADA ao local 

de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados e respeitadas as normas 

que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações. 

 Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o 

objeto desta contratação. 

 Proporcionar os espaços físicos, instalações, equipamentos e meios materiais necessários 

ao desempenho das atividades técnicas exigidas para a entrega das soluções bem como 

da instalação, configuração, homologação e documentação. 

 

11. Qualificação Técnica da Licitante 

A LICITANTE deverá apresentar comprovação que possui, na contratação, pelo 

menos 01 (um) engenheiro com formação em engenharia elétrica e/ou eletrônica e/ou 

telecomunicações, pertencente ao quadro permanente da empresa, devidamente registrado no 

CREA como responsável técnico da licitante. Esta comprovação será realizada pela apresentação 

da certidão de registro da licitante no CREA, constando o respectivo profissional como seu 

responsável técnico e pela cópia reconhecida em cartório da folha de registro de empregados e 

carteira de trabalho. No caso do profissional ser sócio da empresa está deverá apresentar o 

contrato social; 
 

Em conformidade com o artigo 15 da IN nº. 02 de 30 de abril de 2008 da 

SLTI/MPOG, as LICITANTES deverão encaminhar pelo menos 01 (um) responsável técnico 

capacitado para realizar visita às instalações da PMDF em Brasília/DF, com o objetivo de avaliar 

as condições e absorver a maior quantidade de informações necessárias para a elaboração de 

suas propostas, para o fornecimento dos serviços a serem realizados. Nesta ocasião, a empresa 

assinará compromisso de guardar sigilo sobre todas as informações relativas a PMDF. 
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O processo de vistoria deverá ser acompanhado pelos seguintes profissionais: 

 Responsável Técnico (Engenheiro) da proponente; 

 Funcionário da equipe técnica da DITEL; 

A vistoria deverá ser realizada pelo Representante Técnico credenciado pela 

empresa licitante junto ao conselho profissional competente, que deverá apresentar procuração 

válida e reconhecida, assinada por pessoa, comprovada e legalmente habilitada, autorizando-o 

especificamente a receber as informações técnicas, sob o compromisso de confidencialidade, 

mediante apresentação de termo. 

Observação: O agendamento da vistoria deverá ser protocolado na DITEL com 

antecedência mínima de até 03 (três) dias antes da data da licitação, através do telefone (61) 

3190-5818. A vistoria técnica deverá ser realizada no local dos serviços em até 2 (dois) dias (de 

segunda a sexta-feira, de 13 às 18 horas), anteriores à data prevista para a abertura da licitação. 

Após a realização da vistoria, será lavrado, pelo representante da equipe técnica da área de 

TI/PMDF, designado para tanto, o respectivo TERMO DE VISTORIA, o qual deverá ser 

preenchido e assinado pelo interessado em participar da licitação, anexando-o, oportunamente, à 

sua proposta. Lavrado este, a LICITANTE atestará que tem pleno conhecimento da natureza e do 

escopo do fornecimento dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de 

desconhecimento dos mesmos. 

A vistoria em campo tem por objetivo definir o correto dimensionamento da 

infraestrutura para instalação dos equipamentos conforme as especificações definidas pelo 

fabricante e, desta forma, assegurar a correta especificação e configuração dos equipamentos. 

A avaliação técnica de identificação e dimensionamento da infraestrutura nos 

quais os equipamentos serão instalados, a cargo da Licitante Vencedora, deverá contemplar: 

 Temperatura dos locais onde serão instalados os equipamentos; 

 Registro da localização adequada para instalação dos equipamentos; 

 Espaço adequado nos bastidores de instalação de equipamentos; 

 Reserva de pontos de conexão elétrica nos distribuidores de AC e/ou DC; 

 Levantar especificidades necessárias à instalação e configuração dos equipamentos 

componentes; 
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 Análise do aspecto de melhor cobertura para instalação da rede sem fio, objetivando uma 

melhor cobertura dos sinais; 

Caso não seja realizado a vistoria, a LICITANTE, concordará com os locais nos 

quais os equipamentos serão instalados, conforme as especificações do fabricante. 

A LICITANTE deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 

CREA, em nome do seu responsável técnico de nível superior, legalmente habilitado, integrante 

do quadro permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica. 

Apresentar na contratação a comprovação de que a licitante possui equipe 

técnica treinada nos equipamentos propostos, através de certificado ou declaração de 

treinamento emitido pelo fabricante das referidas soluções, em original ou cópia autenticada, com 

no mínimo a quantidade de técnicos relacionados abaixo. Os técnicos relacionados abaixo 

obrigatoriamente deverão pertencer ao quadro permanente da empresa proponente. A 

comprovação de vínculo empregatício será feita através de cópia autenticada da carteira de 

trabalho registrada, ou do livro de registro de empregados ou do contrato social no caso do (s) 

técnico (s) em questão seja (m) sócio-proprietário ou administrador da empresa proponente: 

 02 profissionais treinados pelo fabricante dos switches ofertados em sua proposta; 

 02 profissionais treinados pelo fabricante dos switches controlador WLan ofertados em sua 

proposta; 

 02 profissionais treinados pelo fabricante dos pontos de acesso (AP’s) ofertados em sua 

proposta; 

Caso a LICITANTE não seja o fabricante das soluções de switches de acesso, 

switches controlador WLan e dos pontos de acesso (AP’s) ofertados em sua proposta, deverá 

apresentar documento específico para este edital, emitido pelo fabricante das soluções de 

switches de acesso, switches controlador WLan e dos pontos de acesso (AP’s) ofertados em sua 

proposta, informando que a LICITANTE está apta a fornecer e instalar, e caso a LICITANTE for 

vencedora, fornecerá a garantia, bem como a cobertura de suporte nível 3 para estes 

equipamentos durante todo o período de vigência do contrato, com firma reconhecida em cartório. 
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12. Penalidades 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Projeto 

Básico e pela inexecução total ou parcial do contrato, serão aplicadas as penalidades 

estabelecidas do Decreto n° 26.851/2006, Anexo VII, publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal n° 103, de 31 de maio de 2005, páginas 05 a 07 e alterações posteriores, que 

regulamentou a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e 

10.520/2002. 

A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não 

cumprimento das normas previstas neste Projeto Básico e dele decorrente, em face do disposto 

nos artigos 81, 86,87,88 da Lei n° 8.666/93 de do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, serão 

obedecidos no âmbito da administração Direta, Autárquica, Fundacional e das empresas públicas 

do Distrito Federal, ás normas estabelecidas no referido Decreto Distrital. 
 

13. Fiscalização 

Será indicado conforme estabelecido na Portaria PMDF nº 728/2010, o Maj. 

QOPM Clauder Costa de Lima e ST QPPMC Hélio de Farias Soares.   
 

14. Disposições Gerais/Informações Complementares 

As notas fiscais referentes a licenças deverão ser emitidas separadamente dos 

demais equipamentos fornecidos no presente termo. 

O pagamento das notas fiscais referentes as licenças só poderão ser realizadas 

mediante aceite da comissão de recebimento e após comprovação de suas funcionalidades. 

As necessidades de infraestrutura para instalação dos Access Points e switches 

deverão ocorrer por conta da contratada e deverão ser realizadas conforme o previsto no manual 

do fabricante do equipamento. 

15. Preposto da Unidade 
Clauder Costa de Lima – Maj QOPM 

Email: clauder.lima@pm.df.gov.br 

Telefone: (61) 3190-5803. 
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Brasília-DF, 15 de julho de 2014. 
 
 
 
 

CLAUDER COSTA DE LIMA – MAJ QOPM 
Autor do Termo de Referência 

 
 
 
DESPACHO CMT/CHEFE/DIRETOR 
1. Ciente. 
2. De acordo com o presente Termo de Referência/Projeto Básico. 
3. Encaminhe-se a autoridade competente para fins de avaliação e aprovação. 
 
 
 
 

JOSÉ AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA – TC QOPM 
Diretor de Telemática 

 
 
 
 
DESPACHO COORDENADOR SETORIAL 
1. Ciente. 
2. De acordo com a Portaria PMDF 783/2012, APROVO o presente Termo de Referência/Projeto 
Básico. 
3. Encaminhe-se ao Senhor Chefe do Departamento de Finanças e Logística, para fins julgados 
cabíveis. 
 
 

 
JOSÉ AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA – TC QOPM 

Coordenador Setorial de TI 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº  ______________________, 

por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

__________________________________ 

Local e Data 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE 

USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________, 

por intermédio do seu representante legal Sr. (a) _______ _________________________________________________, portador 

(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que cumpre os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, 

nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido 

artigo. 

 

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº  ______________________, 

por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do 

disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, 

bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do 

objeto do Pregão nº 34/2014 – PMDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de 

dejetos e resíduos. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 07/2002. 

Processo nº __________________. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

O Distrito Federal, por meio de sua ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, 

com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e 

________________, doravante denominada Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, neste ato 

representada por ______________, na qualidade de ______________. 

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. ______), da Proposta de fls. _____ e da Lei nº 

8.666 21.06.93. 

 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e 

a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 

 

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento 

A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em ___ a contar __________, conforme especificação contida no Edital de 

_______ nº ___ (fls. ___) e na Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para 

celebrar o Contrato. 

 

Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de 

dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela 

remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em _______, sob o 

evento nº ________, na modalidade ____________. 

 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em 

parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidado até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo 

Executor do Contrato. 

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até ____ . 

 

Cláusula Nona – Da garantia 

A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este Contrato. 

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
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Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução 

do Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço. 

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.93, vedada a  modificação do objeto. 

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no 

Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração 

de aditamento. 

 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no 

Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666, 

de 21.06.93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 

 

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista 

no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências 

determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados 

mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio de sua ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições 

previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 

Cláusula Décima Oitava  - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o 

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 

providenciado o registro do instrumento na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 

 

Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato. 

Brasília, _____ de ___________ de 20__ 

 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada: 


