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1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de empresa ou 
consórcio de empresas especializadas no fornecimento de soluções de abrigo subterrâneo para 
telecomunicações, mediante Ata de Registro de Preços, incluindo projeto, execução, garantia e 
assistência técnica, cuja implantação ocorrerá nos estados da região Centro-Oeste, cumprindo as 
disposições contidas nos artigos 1º e 4º do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, que estabelece 
as diretrizes do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), de acordo com as especificações e 
quantidades estimadas neste Termo de Referência e seus ANEXOS. 

2 FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

2.1 O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) - Brasil Conectado - foi criado pelo Governo Federal com 
o objetivo de ampliar o acesso à Internet em banda larga no país, uma importante ferramenta de 
inclusão, que contribuirá para reduzir as desigualdades e garantir o desenvolvimento econômico e 
social brasileiro. 

2.2 Para a implantação da rede nacional faz-se necessária a construção de estações de telecomunicações 
ao longo do backbone em fibra óptica, além disso, serão necessárias estações repetidoras rádio e 
terminais rádio que farão a interconexão dos municípios ao backbone. Esses abrigos subterrâneos 
serão instalados em locais de difícil locação ou cujos aluguéis sejam de alto valor.  

2.3 A solução de abrigo subterrâneo para as estações de telecomunicações inclui vistorias, elaboração 
de projetos, licenciamento ambiental, fornecimento e implantação do próprio abrigo, bem como 
toda a infraestrutura necessária para seu perfeito funcionamento. 

2.4 O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) - Brasil Conectado foi criado pelo Governo Federal com 
o objetivo de ampliar o acesso à Internet em banda larga no país, uma importante ferramenta de 
inclusão, que contribuirá para reduzir as desigualdades e garantir o desenvolvimento econômico e 
social brasileiro. 

2.5 A implantação do Programa teve início com a publicação do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, 
que lançou as bases para as ações a serem construídas e implantadas coletivamente. Ficou a cargo 
da Telebras a implantação e gestão da rede de telecomunicações, conforme descrito no artigo 4º do 
referido Decreto. 

2.6 Com o Decreto nº 8.135, de 4 de novembro de 2013, que dispõe sobre as comunicações de dados da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre a dispensa de licitação nas 
contratações que possam comprometer a segurança nacional, a Telebras ficou incumbida de atender 
as demandas originadas por este decreto. 

2.7 Assim sendo, para garantir a operação continuada e integrada da Rede Nacional de 
Telecomunicações para suporte ao Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), além de atendimento 
ao Decreto nº 8.135, conforme demandado definido nas Notas Técnicas de Planejamento da 
Telebras, faz-se necessária a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas no 
atendimento do objeto definido no item 1. 

2.8 Neste Termo de Referência e em seus ANEXOS estão contempladas as especificações técnicas 
detalhadas para o fornecimento e implantação de solução de abrigo subterrâneo para instalação de 
equipamentos Telebras que comporão as estações de telecomunicações. 

3 MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

3.1 O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 
trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e 
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características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por 
meio da modalidade Pregão. 

3.2 As contratações em questão serão realizadas mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), 
conforme o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 2013. 

3.3 A agilidade e simplicidade proporcionada pelo Pregão, aliada ao SRP, possibilita que a contratação 
seja ajustada à necessidade de cada projeto. Essa flexibilidade é imprescindível uma vez que ajustes 
finais são necessários após a realização de medidas de campo. 

3.4 O SRP também possibilitará à Telebras a adequação das contratações às prioridades decorrentes das 
políticas públicas, bem como à disponibilidade orçamentária para implementação de projetos. 

4 DIVISÃO POR LOTES 

4.1 Dadas às dimensões territoriais do Brasil e a sua diversidade em termos de clima, topologia e outras 
características geográficas, a empresa vencedora poderá projetar e executar as implantações dos 
abrigos subterrâneos em diversas cidades, de diversos estados. 

4.2 Optou-se em agrupar a contratação por região geográfica, e em um lote único. 

4.3 A divisão por região geográfica, além de ampliar a disputa, incentiva o desenvolvimento local ao 
permitir a participação de empresas de diferentes origens e tamanhos. 

5 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

5.1 O objeto deste Termo Referência é a contratação de serviços para fornecimento e implantação de 
abrigos subterrâneos para dar continuidade na expansão da capilaridade da Rede Nacional de 
Telecomunicações na região Centro-Oeste. 

5.2 As especificações técnicas dos serviços e materiais para fornecimento e implantação do abrigo 
subterrâneo encontram-se no ANEXO III - Especificações Técnicas do Abrigo Subterrâneo para 
Telecomunicações. 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Normas Aplicáveis 

6.1.1 SPT 240-500-700 – Especificações gerais de suprimento de energia em corrente contínua para 
equipamentos de telecomunicações (ANATEL). 

6.1.2 NR 10 - Serviço em rede elétrica. 

6.1.3 NR 33 - Trabalho em Ambiente Confinado.  

6.1.4 NR 18 - Regulamenta a segurança no trabalho e as condições ambientais na área da Construção Civil.  
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6.1.5 NR 35 - Trabalho em altura acima de 2m. 

6.1.6 NR’s da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. 

6.1.7 ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

6.1.8 ABNT NBR 6118:2007 – Concreto 

6.1.9 ABNT NBR 11802:1991 – Pisos Elevados - Especificação 

6.1.10 SPT 240-510-722 – Especificações gerais de sistemas de retificadores chaveados em alta frequência 
(ANATEL). 

6.1.11 SPT 240-510-723 – Especificações gerais de unidade retificadoras chaveadas em alta frequência 
(ANATEL). 

6.1.12 SPT 240-501-720 – Especificações de fabricação de fonte de corrente contínua tipo 1.2 (ANATEL). 

6.1.13 SPT 240-510-710 – Especificações de fabricação, características técnicas comuns para fabricação e 
fornecimento de equipamentos de sistema de corrente contínua (ANATEL). 

6.1.14 NBR-5419 – Proteção de Edificações contra Descargas Atmosféricas; 

6.1.15 NBR-6122 - Projeto e Execução de Fundação; 

6.1.16 NBR-7678 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção; 

6.1.17 NBR-8196, 8402, 8403, 8404, 8993, 10067, 10068, 10126, 10582 e 10647: Coletâneas de Normas de 
Desenho Técnico; 

6.1.18 NBR-8681 - Ações e Segurança nas Estruturas; 

6.1.19 NBR-14306 – Proteção Elétrica e Compatibilidade Eletromagnética em Redes Internas de 
Telecomunicações em edificações – Projeto; 

6.1.20 ABNT NBR IEC 60529 – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos 

6.1.21 ABNT NBR 14204 – Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula, Especificação; 

6.1.22 ANBT NBR 14205 – Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula, Método de Ensaio; 

6.1.23 ABNT NBR 14206 – Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula, Terminologia; 

6.1.24 ABNT NBR 15254 – Acumulador chumbo-ácido estacionário – Diretrizes para dimensionamento; 

6.1.25 ABNT NBR 15641 – Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula, Manutenção; 

6.1.26 ABNT NBR 9209 – Preparação de superfícies para pintura - Processo de fosfatização, Procedimento; 

6.1.27 Decretos e Portarias; 

6.1.28 Resolução nº 414/2010 da ANEEL - Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. 
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6.1.29 Normas das Concessionárias de Energia local que atendam a região de implantação do abrigo 
subterrâneo a ser construído. 

6.2 Os objetos desta licitação deverão atender às normas do Código de Defesa do Consumidor; 

6.3 Em caso de omissão ou impossibilidade de aplicação de algum processo executivo ou material 
discriminado nestas especificações, caberá à CONTRATADA definir soluções e submetê-las à 
apreciação da Telebras, por escrito, em até 10 dias corridos; 

6.4 A CONTRATADA ficará obrigada a demolir e a refazer os trabalhos que estejam em desacordo com o 
projeto executivo, logo após o recebimento do pedido de compra lavrado no Diário de Obras, 
ficando, por sua conta exclusiva, todas as despesas e prazos decorrentes destas providências. 

6.5 A Telebras reserva-se o direito de efetuar diligências para comprovação dos itens obrigatórios, para 
certificação da capacitação técnica dos profissionais, bem como, das características técnicas dos 
equipamentos. Poderá ser exigida, nestas diligências, documentação comprobatória da 
especialização da empresa, dos profissionais e dos equipamentos. 

6.6 Este documento não é vinculante nem enseja à Telebras qualquer obrigação de contratar, a qualquer 
tempo, as soluções descritas. 

6.7 Este documento apresenta as características da solução desejada e todas as informações nele 
contidas são de propriedade da Telebras. 

6.8 Todos os esclarecimentos e informações técnicas preliminares necessárias para a elaboração dos 
projetos e execução dos serviços serão prestados pela Telebras. 

7 MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

7.1 O fornecimento e implantação de abrigos subterrâneos inclui: vistorias, elaboração de projetos, 
licenciamento ambiental, fundação, instalação de padrão de energia e todos os demais itens 
conforme descritos no ANEXO III - Especificações Técnicas do Abrigo Subterrâneo para 
Telecomunicações. 

7.2 A execução dos serviços ocorrerá sob demanda, de acordo com as necessidades manifestadas pela 
Telebras, formalizada à CONTRATADA mediante emissão do Pedido de Compra, limitada aos 
quantitativos previstos nos contratos com base na Ata de Registro de Preços, observados os 
acréscimos e supressões previstos em legislação atinente. 

7.3 Todo Projeto de Abrigo Subterrâneo, demandado por um Pedido de Compra, será avaliado pela 
equipe técnica da Telebras para aprovação (análise das condições construtivas e dos quantitativos 
de materiais). Caso não seja aprovado, a CONTRATADA deverá revisar o projeto, sem ônus adicional, 
considerando as recomendações da Telebras. 

7.4 Após a aprovação do Projeto do Abrigo Subterrâneo pela Telebras, os Pedidos de Compra de 
execução dos serviços de implantação serão emitidos de acordo com o cronograma próprio da 
Telebras, iniciando a contagem do prazo para conclusão do serviço conforme definido no ANEXO I - 
SLA. 

7.5 Para efeito de análise dos materiais e equipamentos propostos, durante a vigência da Ata de Registro 
de Preços ou dos Contratos originados desta Ata, a Telebras poderá solicitar junto à CONTRATADA a 
apresentação de amostras e/ou protótipos de materiais e equipamentos, a fim de verificar a sua 
adequação às especificações deste Termo de Referência, em especial no que diz respeito à qualidade, 
durabilidade e funcionalidade dos materiais. A avaliação das amostras e/ou protótipos será realizada 
nas instalações da CONTRATADA, acompanhada de um ou mais fiscais da Telebras, podendo ainda a 
Telebras solicitar à CONTRATADA o encaminhamento de uma amostra devidamente documentada 
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para sede da Telebras. O Fiscal Técnico do Contrato definirá pela aprovação ou reprovação da 
mesma. Com isso, uma vez aprovados, todo fornecimento deve ser feito com os mesmos produtos 
(mesma marca e modelo) aprovados previamente pela Telebras e pela concessionária de energia 
local. 

8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 A PROPONENTE deverá apresentar: 

8.1.1 Comprovantes de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
da jurisdição da empresa, atestando atividades relacionadas com o objeto, no qual constem 
como responsáveis técnicos engenheiros que comprovem responsabilidade técnica no 
fornecimento e implantação de abrigos subterrâneos;  

8.1.2 Apresentar 1 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por empresas de direito 
público ou privado, em seu nome, devidamente registrados no CREA por meio da Certidão de 
Acervo Técnico - CAT, onde comprove ter realizado pelo menos 1 (um) fornecimento e 
implantação de abrigo subterrâneo com características similares ao objeto deste Termo de 
Referências e seus ANEXOS; 

8.1.3 Declaração de que possui aparelhamento técnico adequado para a execução do objeto, 
discriminando as suas instalações, apresentando a relação do pessoal técnico especializado 
incumbido da execução dos serviços, com a indicação da qualificação profissional dos principais 
membros da sua equipe técnica. Os equipamentos supracitados devem possuir certificado de 
calibração (quando aplicável).  

8.1.4 De acordo com a Súmula nº 263 do TCU - DOU de 21.01.2011, S. 1, ps. 111 a 113 – exigência de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços: 

Assunto: Súmula/TCU nº 263 “Para a comprovação da 
capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 
exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção 
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 
executado” (TC-008.451/2009-1, Acórdão nº 32/2011-
Plenário). 

 

8.2 A PROPONENTE deverá enviar todos os manuais e portfólios dos materiais e equipamentos que serão 
fornecidos, conforme descrito em sua proposta. Será aceito o recebimento destes manuais e 
portfólios em mídia eletrônica, a fim de facilitar a sua divulgação. 

8.3 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.  

8.4 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

8.5 Todos os documentos encaminhados deverão estar em nome da PROPONENTE, com indicação do 
número de inscrição no CNPJ. 
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9 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1 Esta contratação é composta por itens organizados em um grupo único para formação da Ata de 
Registro de Preços. Os lances deverão ser oferecidos por item, mas será considerado, para fins de 
classificação e julgamento, o menor VALOR GLOBAL para o grupo, segundo os quantitativos 
discriminados no ANEXO II - Planilha de Quantitativos deste Termo de Referência. 

9.2 O critério para julgamento e classificação das propostas será o de menor preço por grupo, ou seja, 
será considerada vencedora a PROPONENTE que apresentar o menor VALOR GLOBAL, que é aquele 
resultante da somatória dos valores totais dos itens que compõem o grupo. Assim, os lances 
concedidos serão aplicados ao valor inicial proposto para o item e estarão refletidos no somatório 
desses itens para gerar o VALOR GLOBAL do grupo. Dessa forma, não está prevista a contratação de 
itens dentro do mesmo grupo junto a PROPONENTES distintos. 

9.3 A contratação por VALOR GLOBAL se faz necessária em virtude da viabilidade técnica e logística, 
primando pela exequibilidade do objeto do contrato, que é o fornecimento e o serviço de implantação 
de abrigo subterrâneo a ser utilizado na Rede Nacional de Telecomunicações da região Centro-Oeste, 
não cabendo o fornecimento de peças, objetos ou equipamentos em separado ou isoladamente, não 
obstante, não fica assim prejudicada a observância ao artigo 3º, § 1º, I, ao artigo 15º, I e IV e ao artigo 
23º, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993. 

9.4 A PROPONENTE deverá apresentar proposta de preço conforme descrito no ANEXO II - Planilha de 
Quantitativos. Os preços deverão ser expressos em reais (R$), por item, com duas casas decimais e 
conter todos os tributos e encargos decorrentes do fornecimento dos materiais e equipamentos, 
inclusive ICMS Substituição Tributária, e da prestação dos serviços relativos a esta Ata de Registro de 
Preços.  

9.5 Todos os itens referentes a materiais e equipamentos deverão ser precificados como tais, não 
considerando os mesmos como sendo material aplicado, ou seja, não deverá incidir ISS sobre 
materiais e equipamentos. 

9.6 Os lances propostos e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da PROPONENTE. Para fins de julgamento, não serão consideradas propostas com 
oferta de vantagem não prevista no Edital. 

9.7 As propostas apresentadas serão analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sendo desclassificadas 
aquelas que não atenderem integralmente a esse Termo de Referência, o Edital e seus ANEXOS. 

10 PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

10.1 Os prazos para conclusão do projeto de implantação do abrigo subterrâneo e dos demais 
documentos, bem como o prazo para entrega/execução dos equipamentos/serviços descritos na 
planilha de equipamentos e serviços, obedecerá ao disposto no ANEXO I - SLA. 

10.2 Esta contratação restringe-se à provisão de abrigos subterrâneos necessária à Rede Nacional de 
Telecomunicações na região Centro-Oeste. 

10.3 O Projeto dos abrigos subterrâneos é o documento apresentado pela CONTRATADA, com a definição 
do local, descrição construtiva do abrigo, bem como suas condições de implantação, acompanhado 
do cronograma de execução, da planilha de equipamentos e serviços obedecendo às condições de 
entrega ou execução e demais requisitos apresentados no ANEXO III - Especificações Técnicas de 
Abrigos Subterrâneos. 
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11 OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE 

11.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, o Edital e seus 
ANEXOS. 

11.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

11.3 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços, a 
qualidade dos materiais/equipamentos fornecidos e o atendimento as demais exigências 
contratuais. 

11.4 Exigir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o afastamento e/ou substituição de qualquer 
empregado ou preposto da CONTRATADA que produza complicações e que adote postura 
inconveniente ou incompatível com o exercício das atividades necessárias à prestação dos serviços 
objeto deste Termo de Referência e do Contrato. 

11.5 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato. 

11.6 Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
do Contrato, fixando prazo para sua correção. 

11.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por meio de um fiscal, sob os aspectos qualitativo e 
quantitativo, devendo rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o 
Contrato, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços e 
fornecimento de materiais/equipamentos. 

11.8 Verificar, se necessário, o atendimento dos requisitos mínimos de qualificação profissional exigidos 
dos profissionais da CONTRATADA. 

11.9 Emitir o Termo de Aceitação de Projeto (TAP), Termo de Recebimento Provisório (TRP) ou Termo de 
Aceitação de Serviço (TAS), após a notificação de entrega de material/equipamento ou de conclusão 
do serviço executado pela CONTRATADA, com a devida constatação da Telebras de sua plena 
adequação e funcionalidade. 

11.10 Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados para entrega de materiais/equipamentos ou 
execução de serviços. 

11.11 Autorizar a devolução da garantia à CONTRATADA, após o encerramento do contrato, nas condições 
estabelecidas. 

11.12 Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa. 

11.13 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

11.14 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor das faturas de serviços e materiais da 
CONTRATADA. 

11.15 Dirimir, por intermédio do Fiscal do Contrato, as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços. 

11.16 Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, especialmente quanto ao 
exercício de poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente 
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 
atendimento direto. 
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12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 A CONTRATADA deve considerar em sua proposta para Ata de Registro de Preços, todos os custos 
associados aos itens solicitados e descritos no ANEXO II - Planilha de Quantitativos do Termo de 
Referência: 

12.1.1 A planilha de materiais e serviços é um dos documentos que compõem o Projeto de Implantação 
do Abrigo Subterrâneo, a qual indicará os itens da Ata de Registro e seus quantitativos 
necessários para implementação dos respectivos projetos e celebração dos Contratos de 
execução; 

12.1.2 Após a celebração dos Contratos de execução, esta planilha, e todos os demais documentos, 
serão avaliados pela Telebras e somente após sua aprovação, serão emitidos os Pedidos de 
Compra referentes aos serviços e aquisição de materiais e equipamentos para execução dos 
projetos; 

12.1.3 Para qualquer alteração do Projeto de Implantação do Abrigo Subterrâneo, após o início de sua 
execução, a CONTRATADA deverá apresentar as devidas justificativas para que o Fiscal Técnico 
do Contrato as avalie e então possa emitir um Pedido de Compra complementar ao 
originalmente emitido. 

12.2 Após a finalização da execução do projeto, a CONTRATADA deverá disponibilizar um técnico, com 
conhecimento da solução do abrigo subterrâneo implantado, bem como as demais ferramentas e 
equipamentos necessários, para acompanhar a Telebras na validação e medição em campo. Caso 
haja medições de itens a menor do que as consideradas no Pedido de Compra, será feita a devida 
glosa do pedido, sendo que a CONTRATADA deverá aceitar esta correção. A Nota Fiscal 
emitida/faturada deve refletir esta glosa. 

12.3 A CONTRATADA deverá entregar o projeto (As-Builts) com as devidas alterações ocorridas em campo, 
sem custo adicional para a Telebras, ainda que não haja alterações em referência ao projeto inicial. 

12.4 Em todas as etapas devem ser seguidas as normas da Segurança e Medicina do Trabalho, em 
conformidade com os parceiros da Telebras nos locais de execução dos serviços. Também devem ser 
obedecidas as normas e padrões da ANEEL, da ANATEL, do INMETRO e da ABNT pertinentes ao tipo 
e qualidade do serviço e materiais aplicados, além das descritas neste documento; 

12.5 As atividades a serem executadas deverão ser realizadas por profissionais devidamente habilitados, 
obedecendo a todos os requisitos de segurança, tais como: uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), entre outros, nos termos das normas 
específicas sobre segurança em instalações elétricas. Qualquer acidente que porventura venha a 
ocorrer com os técnicos envolvidos na execução do serviço, será de única e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA; 

12.6 A CONTRATADA deverá efetuar todas as identificações necessárias nas instalações realizadas, de 
forma a facilitar as manutenções realizadas pela Telebras, segundo as orientações estabelecidas pela 
Telebras. 

12.7 Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e durante toda a execução do Contrato, 
todas as condições estabelecidas no EDITAL e em seus ANEXOS, comprovando, sempre que solicitado 
pela Telebras, a sua regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, a Seguridade Social (CND-INSS), assim como em relação às demais exigências 
contratuais. 

12.8 Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos termos da Lei 6.496/77. 
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12.9 Garantir o fornecimento de todos os itens propostos durante o prazo da validade da Ata de Registro 
de Preços, bem como do prazo de vigência dos contratos advindos das adesões à Ata de Registro de 
Preços, observados os prazos dispostos no ANEXO I - SLA. 

12.10 Responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do contrato, arcar com os eventuais 
prejuízos causados à Telebras ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida 
por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução dos serviços, respondendo integralmente 
pelo ônus decorrente de sua culpa ou dolo na entrega dos serviços, o que não exclui nem diminui a 
responsabilidade pelos danos que se constatarem, independentemente do controle e fiscalização 
exercidos pela Telebras. 

12.11 Remover quaisquer sobras e restos de materiais, às suas custas, dos locais de instalação, restituindo 
as dependências à Telebras, ao final dos serviços, conforme lhes foram entregues, respeitando a 
ecologia e cumprindo as exigências dos órgãos de controle ambiental, responsabilizando-se ainda 
por quaisquer danos causados em decorrência do transporte ou dos serviços. Caso não cumprido o 
estabelecido, a CONTRATADA será devidamente notificada e a Telebras poderá proceder à retenção 
do valor, referente à próxima parcela de pagamento, até a devida regularização. 

12.12 Comunicar a Telebras, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o 
cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias. 

12.13 Disponibilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita 
prestação dos serviços. 

12.14 Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigações fiscais 
decorrentes da execução do Contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí 
advindas, desde que a infração fiscal tenha resultado de obrigação da CONTRATADA. O processo de 
pagamento e a emissão de notas fiscais deverá obedecer ao disposto no ANEXO IV - Orientações 
Tributárias e Calendário Mensal de Entrega de Documentos Fiscais. 

12.15 Cumprir as instruções da Telebras, quando houver, no que diz respeito ao REPNBL, instituído pela Lei 
12.715, de 17 de setembro de 2012, e regulamentado pelo Decreto nº 7.291, de 15 de fevereiro de 
2013 e pela Portaria nº 55, de 12 de março de 2013, do Ministério das Comunicações. 

12.16 Manter todas as condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação técnica, que 
ensejaram a sua contratação, devidamente atualizadas, durante toda a vigência do contrato, sob 
pena de retenção dos valores, até sua regularização, sem ônus para a Telebras, bem como a aplicação 
das demais penalidades. 

12.17 Entregar as documentações eventualmente solicitadas pela Telebras no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
sob pena de retenção de pagamentos. 

12.18 Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados, contidos em quaisquer mídias e 
documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados 
à Telebras, respondendo pelos danos que venham a ocorrer.  

12.19 Contratar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo, sem 
ônus para a Telebras. 

12.20 Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, caso necessário, sem ônus para a 
Telebras, qualquer profissional por outro de mesma qualificação ou superior em até 5 dias úteis.  

12.21 Manter seus empregados, quando nas dependências da Telebras ou de suas parceiras, nos locais da 
prestação dos serviços, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual 
constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e sua fotografia. 



 

Termo de Referência 
Solução de Abrigo Subterrâneo para 
instalação de equipamentos Telebras 

Região Centro-Oeste 

NÚMERO 

00XX/2015/340
0 

DATA 

XX/09/2015 

 

SCS Quadra 09 - Bloco "B" Salas 301 a 305 - Ed. Parque Cidade Corporate - CEP 70308-200 - Brasília/DF 

Tel.: (61) 2027-1566 / Fax: (61) 2027-1000 - licitacao@telebras.com.br 
Página 12 de 21 

 

12.22 Aceitar as determinações da Telebras, efetuadas por escrito, para a substituição imediata dos 
empregados cuja atuação, permanência ou comportamento forem, a seu critério, considerados 
prejudiciais e inconvenientes à execução dos serviços. 

12.23 Responder pelo cumprimento dos postulados legais, cíveis, trabalhistas e tributários vigentes no 
âmbito federal, estadual ou do Distrito Federal. 

12.24 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser 
solicitados pelos agentes designados pela Telebras. 

12.25 Entregar as documentações solicitadas pela Telebras no prazo disposto no ANEXO I - SLA. 

12.26 Não veicular publicidade ou qualquer informação quanto à prestação do objeto desta contratação 
sem prévia autorização da Telebras. 

12.27 Todos os custos relativos à viagem, como passagens aéreas, estadia, alimentação e deslocamento 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

12.28 A CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros 
apontados, de modo a alcançar o resultado nos prazos previstos, observado o Cronograma aprovado 
pela Telebras e o disposto no ANEXO I - SLA. 

12.28.1 Não haverá nenhuma forma de acréscimo ou majoração de valores do contrato caso haja 
realização de trabalho noturno, em feriados e/ou aos fins de semana para a execução do objeto. 

12.29 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os custos, diretos e indiretos: mão-de-obra, encargos 
sociais e trabalhistas, impostos, taxas, fretes e outros que venham a incidir sobre o objeto desta 
contratação. 

12.30 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

12.31 Não substituir os materiais/equipamentos originalmente apresentados no subitem 7.5, durante o 
processo de Qualificação Técnica do PROPONENTE. Caso haja necessidade de substituição de algum 
material/equipamento por descontinuidade ou por outro motivo alheio a CONTRATADA, deverá ser 
avaliado pelo Fiscal Técnico do Contrato a possibilidade, ou não, de aceitar o item substituto, 
homologando o mesmo para reposição. Este material/equipamento deverá ter no mínimo as 
mesmas características técnicas do material/equipamento anterior. 

12.32 Prestar informações técnicas durante a vigência do Contrato, ou seja, poderá ser solicitado à 
CONTRATADA: 

12.32.1  Informações adicionais sobres os projetos e as implantações; 

12.32.2 Reportar incidentes; ou 

12.32.3 Esclarecer dúvidas quanto à utilização dos produtos e soluções fornecidos. 

12.33 Fornecer os documentos, planilhas, projetos e certificações em acordo com o modelo de diretórios 
e formatos fornecidos oportunamente pela Telebras. 

13 APLICAÇÃO DE SLA E GLOSA 

13.1 Atraso para conclusão da Vistoria e Elaboração de Projeto de Implantação do Abrigo Subterrâneo: 

13.1.1 As glosas decorrentes do não atendimento ao prazo para a entrega do projeto de Implantação 
do Abrigo Subterrâneo aprovado pela Telebras, bem como demais documentos 
complementares, obedecerão inicialmente ao disposto no ANEXO I - SLA; 
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13.1.2 Persistindo o atraso, poderá ensejar na aplicação de sanções e penalidades de maior gravidade, 
consoante o que estabelece a legislação vigente e descrita no item 14 e seus subitens. 

13.2 Atraso de conclusão da Implantação do Abrigo Subterrâneo: 

13.2.1 As glosas decorrentes do não atendimento ao prazo de conclusão da Implantação do Abrigo 
Subterrâneo obedecerão inicialmente ao disposto no ANEXO I - SLA; 

13.2.2 Persistindo o atraso poderá ensejar na aplicação de sanções e penalidades de maior gravidade, 
consoante o que estabelece a legislação vigente e descrita no item 14 e seus subitens. 

13.3 A CONTRATADA não sofrerá glosa por atraso na entrega de serviço, quando este tiver como causa a 
atuação de órgãos públicos ou condições atmosféricas severas. Nestes casos a CONTRATADA deverá 
informar previamente a data de início e fim do fato gerador para que possa ser debitado da contagem 
dos prazos contratuais. 

13.4 Conforme a gravidade das faltas cometidas pela CONTRATADA e levando em conta os prejuízos 
suportados pela Telebras, poderão ser aplicadas, cumulativamente, outras penalidades conforme 
descritas no item 14 e seus subitens, bem como na minuta do contrato. 

14 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que: 

14.1.1 Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

14.1.2 Não celebrar o contrato; 

14.1.3 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

14.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.5 Fraudar na execução do contrato; 

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.7 Cometer fraude fiscal; 

14.1.8 Não mantiver a proposta; 

14.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

14.2.1 Advertência por escrito; 

14.2.2 Multas - A multa decorrente do atraso na entrega de materiais, equipamentos e serviços, ou 
descumprimento de quaisquer obrigações contratuais, obedecerá à seguinte gradação: 

a) Atrasos de até 30 dias: 0,33% por dia de atraso, sobre o valor do Pedido de Compra 
descumprido; 

b) Atrasos superiores a 30 dias: 10% mais 0,99% por dia de atraso, sobre o valor do Pedido de 
Compra descumprido, limitados estes atrasos a 60 dias, sem prejuízo da rescisão unilateral 
do contrato por ato da Telebras; 

c) Reincidência: A reincidência da falta contemplada ensejará a aplicação da multa em dobro 
sobre o valor do Pedido de Compra. 
Nota: Os percentuais acima dispostos poderão ser integrados com o SLA. 
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d) Multa Compensatória: Prevista para o caso de inadimplemento absoluto da obrigação, para 
a prática das condutas infratoras previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, quando se 
tratar de licitação na modalidade do pregão, sendo que seu valor poderá ser fixado em 
percentual que obedeça a seguinte fórmula:  

Vm = (Vc*Pm)/100, onde: 

Vm = Valor da multa 

Pm = Percentual de multa 

Vc = Valor do contrato 

Pm = [100*(De+Lc)]/Vc, onde: 

De = Dano estimado (dano estimado com o inadimplemento absoluto) 

Lc = Lucro cessante 

Vc = Valor do contrato 

Nota: A multa compensatória não exclui indenização suplementar, se o prejuízo 
experimentado pela Telebras exceder o valor da indenização pactuada (parágrafo único do 
artigo 416 do Código Civil). 

14.2.3 Para efeito da aplicação da multa disposta no item 14.2.2, na falta do Pedido de Compra ou na 
falta de valor no Pedido de Compra, a multa será aplicada sobre o valor da obrigação a cargo da 
CONTRATADA. Inexistente este, a multa será aplicada sobre o valor do contrato, ou de 
instrumento equivalente, reduzindo-se os percentuais pela metade ou utilizando-se o 
percentual que melhor se adeque ao caso em concreto, considerando-se a razoabilidade e a 
finalidade para a qual se destina a multa. 

14.2.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; 

14.2.5 Impedimento de licitar e contratar com a União com consequente descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

14.2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os 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 Telebras pelos prejuízos causados. 

14.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

14.4 O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Telebras, 
ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

14.5 A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração. 

14.5.1 Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a Telebras continuará efetivando os 
descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, 
ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia 
prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 

14.6 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso 
fortuito ou motivo de força maior.  

14.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666/93, a empresa CONTRATADA 
que: 
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14.7.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

14.7.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.7.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

14.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à adjudicatária, observando-se o procedimento previsto 
na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999. 

14.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando o 
princípio da proporcionalidade. 

14.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

14.11 As sanções aqui disciplinadas serão aplicáveis sem prejuízo daquelas previstas na Lei nº 12.846/2013 
(lei anticorrupção). 

15 GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

15.1 A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, prestará garantia no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as 
condições previstas neste Edital, conforme disposto no Art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que 
cumpridas às obrigações contratuais. 

15.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 
2% (dois por cento); 

15.1.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Telebras a promover a retenção dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco) do valor do contrato a título de garantia, a 
serem depositados em uma instituição financeira ou banco, a ser definido pela Telebras, com 
correção monetária, em favor da Telebras. 

15.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 
mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual. 

15.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

15.3.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas. 

15.3.2 Prejuízos causados a Telebras ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato. 

15.3.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Telebras à CONTRATADA. 

15.3.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 
CONTRATADA. 

15.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Telebras, em uma instituição financeira ou 
banco, a ser definido pela Telebras, com correção monetária. 

15.5 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 
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15.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, 
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data em que for notificada. 

15.7 A Telebras não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  

15.7.1 Caso fortuito ou força maior;  

15.7.2 Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela 
Administração;  

15.7.3 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

15.8 Cabe a Telebras apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima, não sendo a 
entidade garantidora parte no processo instaurado com esse fim. 

15.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas 
neste item. 

15.10 Será considerada extinta a garantia: 

15.10.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Telebras, 
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

15.10.2 No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, conforme apresentado no item 15.2, 
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros. 

16 GARANTIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

16.1 A garantia abordará todos os materiais e serviços por um período de 36 (trinta e seis) meses, 
contados a partir da emissão do respectivo Termo de Aceitação de Serviço (TAS). Salvo aqueles itens 
cuja garantia esteja especificada de forma diferente nos ANEXOS deste Termo de Referência. 

17 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRÔNICO E TELEFONE 

17.1 A Telebras deverá disponibilizar um Fiscal Técnico do Contrato e a CONTRATADA um Gerente de 
Projeto, informando o nome, e-mail, telefone fixo e telefone móvel. 

17.2 A fiscalização dos contratos será exercida por um Fiscal Técnico do Contrato designado pela Telebras, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará 
ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.3 A fiscalização de que trata o item 17.2 não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Telebras ou de seus agentes e prepostos, 
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.4 A CONTRATADA deverá designar um profissional qualificado que atuará como Gerente de Projeto, 
coordenando os demais profissionais envolvidos na execução do objeto, garantindo a sintonia das 
diversas atividades e o bom andamento do cronograma de trabalho. O Gerente de Projeto também 
será o ponto de contato com os representantes da Telebras, para os quais reportará diariamente as 
atividades, fatos e eventuais dificuldades, que serão objeto de registro em Relatório de 
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Acompanhamento Diário entregue semanalmente ao Fiscal Técnico do Contrato ou outro 
representante da Telebras responsável pela execução dos serviços. 

18 CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

18.1 O pagamento do Projeto de Implantação de Abrigo Subterrâneo, do Contrato de Cessão de Uso de 
Terra e Licença Ambiental ocorrerá da seguinte maneira: 

18.1.1 100% (cem por cento) do valor após a entrega de 02 (duas) mídias digitais com as planilhas 
orçamentárias dos materiais e serviços e os demais entregáveis descritos no ANEXO III - 
Especificações Técnicas do Abrigo Subterrâneo, condicionado a aceitação da documentação por 
parte da Telebras; 

18.1.2 Será emitido um Termo de Recebimento (TR) para os Pedidos de Compra que envolvam Projeto 
de Implantação do Abrigo Subterrâneo, formalizando a aceitação por parte da Telebras; 

18.1.3 Após o recebimento pela Telebras da Nota Fiscal relacionada ao Projeto de Implantação do 
Abrigo Subterrâneo, o Fiscal Técnico de Contrato terá 15 dias para atesta-la; 

18.1.4 Após o atesto da Nota Fiscal, a Telebras terá 15 dias para efetivar o seu pagamento, 
considerando as devidas condições/prazos para pagamento e suas retenções. 

18.2 O pagamento da execução de Serviços de Implantação do Abrigo Subterrâneo ocorrerá da seguinte 
maneira: 

18.2.1 70% (setenta por cento) do valor do Pedido de Compra: 

a) Na conclusão da instalação e execução dos serviços relacionados no Pedido de Compra, 
além da entrega de toda documentação em mídia digital, contendo as planilhas de 
quantitativos utilizados e os demais entregáveis descritos no ANEXO III - Especificações 
Técnicas do Abrigo Subterrâneo, condicionado à aprovação pela Telebras; 

b) Será emitido um Termo de Recebimento Provisório (TRP) para os Pedidos de Compra que 
envolvam a referida execução dos serviços, formalizando a aceitação provisória por parte 
da Telebras e possibilitando a emissão das Notas Fiscais de serviços pela CONTRATADA; 

c) Após o recebimento pela Telebras das Notas Fiscais relacionadas a execução do serviço, o 
Fiscal Técnico de Contrato terá 15 dias para atesta-las (estas Notas Fiscais devem ser 
faturadas no valor integral do Pedido de Compra); 

d) As Notas Fiscais dos materiais e equipamentos associados ao serviço que tenham sido 
anteriormente enviadas à Telebras, serão agregadas para o atesto em conjunto com as 
Notas Fiscais de execução do serviço; 

e) Após o atesto das Notas Fiscais, a Telebras terá 15 dias para efetivar o pagamento do 
referido percentual, considerando as devidas retenções. 

18.2.2 30% (trinta por cento) do valor do Pedido de Compra: 

a) Será emitido um Termo de Aceitação de Serviço (TAS) para os Pedidos de Compra que 
envolvam a referida execução dos serviços, formalizando a aceitação final por parte da 
Telebras e possibilitando a liberação do pagamento dos 30% restantes do valor das Notas 
Fiscais descritas no Termo de Recebimento Provisório (TRP); 

b) Após a emissão do Termo de Aceitação de Serviço (TAS), a Telebras terá 15 dias para 
efetivar o pagamento do referido percentual, considerando as devidas retenções. 

18.3 Mais detalhes sobre SLA, prazos de entrega e pagamentos devem ser consultados no ANEXO I - SLA. 
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18.4 Itens de serviço só podem ser faturados pela CONTRATADA após recebimento do respectivo Termo 
(TRP ou TAS), a ser emitido pelo Fiscal Técnico do Contrato.  

18.5 A aceitação de equipamentos, materiais e serviços depende de avaliação do Fiscal Técnico do 
Contrato e da documentação que o acompanha. 

18.6 Para materiais e equipamentos, o DANFE que acompanhou o material e o equipamento até a entrega, 
e que contém os carimbos de fiscalização interestadual, deve ser encaminhado à Telebras. A 
escrituração da nota fiscal depende deste recebimento. 

19 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

19.1 Registro comercial, no caso de empresário. 

19.2 Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores. 

19.3 Os documentos de que trata a alínea anterior, deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 

19.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento expedido por órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 

19.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de administração 
em exercício. 

20 REGULARIDADE FISCAL 

20.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

20.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa 
de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), e 
com a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicílio ou sede da PROPONENTE, na forma da lei. 

20.3 Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei. 

20.4 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

20.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

20.4.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo 
facultado à Administração convocar as PROPONENTES remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação. 
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21 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

21.1 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da PROPONENTE. 

21.2 Na certidão referida na alínea anterior, em que não estiver mencionando explicitamente o prazo de 
validade, somente será aceita com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
emissão. 

21.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

21.4 A boa situação financeira da PROPONENTE será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante 
consulta “online” no caso de empresas inscritas no SICAF: 

LG =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   o 
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG =                             Ativo Total                               o 
   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC =              Ativo Circulante                   o 
Passivo Circulante 

21.5 A PROPONENTE que apresentar índices econômicos igual ou inferior a 1 (um) em quaisquer dos 
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui capital 
social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da licitação, 
por meio de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

21.6 A condição do item 21.5 acima é aplicável apenas para as empresas que não possuam índice superior 
a 1 (um). 

21.6.1 Admitir-se-á a soma da qualificação econômico-financeira das consorciadas, no caso de 
participação em consórcio, excetuando o disposto no item 21.5. 

21.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943. 

22 PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIOS 

22.1 Quando da participação de empresas em consórcio, deverão ser atendidas as seguintes exigências: 

22.1.1 Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados; 

22.1.2 Indicação da empresa-líder, empresa brasileira, responsável pelo consórcio, que deverá atender 
às condições de liderança, comprovando a outorga de poderes pelas demais consorciadas, no 
sentido de administrar e representar o consórcio perante terceiros, por meio de Contrato social, 
procuração ou qualquer instrumento legal aplicável, conforme a natureza da empresa; 

22.1.3 Cada consorciado atenda aos requisitos de habilitação abrangidos no item 19, 20 e 21, 
observando o que estabelece o item 8, no que concerne à comprovação da qualificação técnica; 
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22.1.4 Nenhuma das empresas integrantes do consórcio participe isoladamente ou de outro consórcio, 
nesta licitação. 

22.1.5 As exigências de qualificação técnica, de que trata o item 8, deverão ser atendidas pelo 
consórcio, por intermédio de qualquer dos consorciados, isoladamente, admitida a soma das 
qualificações técnicas apresentadas por ambos. Não será aceito atestado emitido de um 
consorciado para outro integrante do mesmo consórcio. 

22.2 Responderão solidariamente todos os consorciados pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 
de licitação quanto na execução do contrato.  

22.3 A PROPONENTE já regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores (SICAF) ficará dispensada de apresentar os documentos relacionados nos 
itens 19 e 20 e no subitem 21.2, devendo comprovar a exigência contida no subitem 21.1 e, se for o 
caso, a situação especificada no subitem 21.4. 

22.4 Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, sendo, também, válidas: a 
autenticação efetuada mediante cotejo entre as cópias e originais por empregado da Telebras e, 
ainda, as cópias das publicações efetuadas em órgão da imprensa oficial. 

22.5 Será inabilitada a PROPONENTE que deixar de apresentar qualquer documento exigido, ou 
apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

23 ESTIMATIVA DE PREÇOS 

23.1 O valor estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ y.yyy.yyy,yy (y milhão, yyy mil, yyy reais e 
yy centavos). 

24 QUANTITATIVOS 

24.1 Os quantitativos e valores unitários utilizados como base para este processo serão apresentados no 
ANEXO II - Planilha de Quantitativos. 

25 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

25.1 Os valores decorrentes dos contratos originados a partir desta Ata de Registro de Preços, correrão à 
conta dos recursos consignados no Orçamento do PNBL, a cargo da Telebras, cujos programas de 
trabalho e elementos de despesa específica constarão no respectivo Pedido de Compra. 

25.2 No momento da elaboração do contrato, o respectivo processo será encaminhado pela Gerência de 
Compras e Contratos à Gerência Financeira e Orçamentária da Telebras para identificar a devida 
conta de créditos orçamentários consignada no orçamento anual, visando a respectiva reserva de 
recursos para cobertura das despesas que serão necessárias para a presente contratação. 

26 VIGÊNCIA 

26.1 A vigência dos contratos provenientes desta Ata de Registro de Preço será de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após sua publicação no Diário Oficial da União, 
podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 57, I, da Lei n 8.666/93.  

26.2 A vigência dos contratos a serem celebrados a partir da Ata de Registro de Preços está de acordo 
com o PPA 2012-2015 Mais Brasil - “Mais Desenvolvimento, Mais Igualdade, Mais participação”, no 
Objetivo de No 0751 que é: Expandir a infraestrutura e os serviços de comunicação social eletrônica, 
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telecomunicações e serviços postais, promovendo o acesso pela população e buscando as melhores 
condições de preço, cobertura e qualidade, cujo Órgão Responsável é o Ministério das 
Comunicações. Este objetivo possui duas iniciativas que se correlacionam diretamente ao objeto 
desta contratação conforme os códigos abaixo: 

26.2.1 02YD - Aumento da capacidade das redes de suporte para transmissão de internet em alta 
velocidade. 

26.2.2 02YK - Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga. 

26.3 Durante a vigência dos Contratos provenientes desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados 
serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese decorrente e devidamente comprovada da situação 
prevista na alínea "d" do inciso II do Art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados 
no mercado. 

 

27 APROVAÇÃO 

Elaboração do Termo de Referência 

Nome e Cargo Matrícula Assinatura 
Ricardo Klein 

Assessor Técnico 
80134  

Jorge Humberto M. Lisboa 
Assessor Técnico 

80150  

Bruno Abreu 
EGT - Engenheiro Eletricista 

4461  

 

Aprovação da Gerência 

Nome e Cargo Matrícula Assinatura 

Emerson Baumgarten de Oliveira 
Gerente de Engenharia de Redes de Transporte 

  

 

Aprovação da Diretoria 

Nome e Cargo Matrícula Assinatura 

Paulo Eduardo Henriques Kapp 
Diretor Técnico-Operacional 

  

 
 

Brasília/DF, ____ de _____________de 2015 
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ANEXO I 

SLA PARA ABRIGOS SUBTERRÂNEOS 
REGIÃO CENTRO-OESTE
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1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO SLA 

1.1 O termo SLA (Service Level Agreement) significa Acordo de Nível de Serviço, que neste contrato irá 
refletir no acordo entre Telebras e CONTRATADA dos indicadores para os prazos de entrega de 
serviços e materiais, elencando os papéis e responsabilidades de ambos. 

1.2 Este acordo detalha as condições nas quais a CONTRATADA irá entregar os itens contidos nos 
Pedidos de Compra. 

1.3 Os principais objetivos deste acordo podem ser resumidos em: 

1.3.1 Entregar materiais e serviços de acordo com métricas específicas de prazos; 

1.3.2 Apresentar uma clara, concisa e mensurável descrição das regras para definição dos prazos, 

indicadores e glosas dos valores dos Pedidos de Compra. 

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 O acordo envolve os prazos de entrega, por parte da CONTRATADA, dos itens de contrato contidos 
nos seguintes tipos de Pedidos de Compra: 

2.1.1 Pedido de Compra para elaboração de vistoria e levantamento técnico; 

2.1.2 Pedido de Compra para elaboração de Projeto de Infraestrutura (PPI); 

2.1.3 Pedido de Compra para fornecimento do abrigo, instalação e testes de equipamentos e 
materiais de infraestrutura;  

2.1.4 Pedido de Compra para fornecimento e instalação de sistema de CFTV e câmeras. 

2.1.5 Pedido de Compra para fornecimento de trava de segurança do tipo Multi-Lock modelo C10 ou 
similar. 

3 DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

3.1 Pela Telebras, os responsáveis por monitorar os indicadores do SLA e aplicar as glosas, que por 
ventura venham a existir, serão os fiscais técnicos e/ou gestor de contrato. Pela CONTRATADA, o 
responsável por avaliar e dar o “de acordo” a estas glosas será o Gerente de Projeto indicado pela 
CONTRATADA. 
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4 DEFINIÇÃO DOS NIVEIS DE SERVIÇOS 

4.1 Indicadores de desempenho: 

 

Indicador 

Nº 01 - Execução de Vistoria e Levantamento Técnico de Infraestrutura 

Item Descrição 

Finalidade 
Garantir a Execução de Vistoria e Levantamento Técnico de Infraestrutura na data 
programada 

Meta a cumprir 
(dia programado) 

M = 1 
*O valor de M é igual 1 devido a data de realização da vistoria ser única. 

Instrumento de medição Planilha/Cronograma de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico. 

Forma de 
acompanhamento 

Pela planilha de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico, que registrarão a data 
de realização efetiva da Vistoria e Levantamento Técnico de Infraestrutura conforme 
Cronograma pré-aprovado. 

Periodicidade Será de acordo com o cronograma de vistorias acordado entre as partes. 

Prazo de Execução do 
Pedido de Compra 

Não se aplica, uma vez que a vistoria está condicionada a um cronograma com terceiros. 

Mecanismo de Cálculo Não se aplica 

Início de Vigência Data da execução da vistoria. 

Faixas de Ajuste no 
Pagamento 

Para vistoria realizada conforme cronograma, não será aplica glosa. 

Para vistoria realizada em data diferente daquela programada, será aplicada glosa de 
20% do valor do Pedido de Compra. * 

*NOTA: As glosas serão formalizadas no fechamento do processo de vistoria. 

Observação: Caso a alteração de data ocorra por solicitação da Telebras ou de terceiros e 
que a CONTRATADA não concorra para a não realização da vistoria, não cabe o 
instrumento de glosa mencionado acima.  

Observações 
a) A Telebras formalizará por e-mail o cronograma de execução da vistoria. 
b) Qualquer alteração de cronograma será informada pela Telebras. 
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Indicador 

Nº 02 - Prazo de Elaboração do Relatório de Vistoria de Infraestrutura 

Item Descrição 

Finalidade 
Garantir a elaboração e entrega do Relatório de Vistoria de Infraestrutura no prazo 
contratual. 

Meta a cumprir 
(em dias corridos) 

M ≤ 5 dias corridos. 
A entrega do Relatório em até 5 dias corridos. 

Instrumento de medição Planilha de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico. 

Forma de 
acompanhamento 

Pela planilha de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico, que registrarão a data de 
assinatura do Pedido de Compra e a data do recebimento provisório do Relatório de 
Vistoria de Infraestrutura. 

Periodicidade No instante do recebimento do Relatório de Vistoria de Infraestrutura pela Telebras. 

Prazo de Execução do 
Pedido de Compra 

N = Nº de dias desde a realização da vistoria até o recebimento provisório pela Telebras, 
do Relatório de Vistoria de Infraestrutura, conforme disposto no Item “Observações” 
deste quadro. 

Mecanismo de Cálculo Não se aplica 

Início de Vigência Data da realização da vistoria de infraestrutura em campo. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

Entrega do Relatório de Vistoria de Infraestrutura em: 

Até 5 dias corridos: pagamento integral do valor do Pedido de Compra. 

Mais que 5 dias corridos: glosa de 1% por dia de atraso, limitado a 50% do valor do Pedido 
de Compra. * 

*NOTA: As glosas serão formalizadas após o 5º dia útil a partir do prazo previsto de 
entrega do Relatório de Vistoria de Infraestrutura, precedidas pela formalização de 
advertência junto à CONTRATADA, independentemente do valor da glosa calculada. 

Observações 

a) A Telebras formalizará por e-mail o recebimento provisório dos Relatórios de 
Vistoria, para, no prazo de 7 (sete) dias úteis, emitir Termo de Recebimento de 
Projeto (TRP). Esse período não será contabilizado como prazo de execução do 
Pedido de Compra (N); 

b) Caso a Telebras julgue necessária alteração ou complementação das informações 
contidas no relatório, a CONTRATADA terá até 3 (três) dias corridos para efetuá-los e 
reencaminhar o relatório à Telebras. No caso do não cumprimento deste prazo 
incidirá glosa de 1% por dia de atraso limitado à 50% do Pedido de Compra; 

c) A Telebras deverá comunicar formalmente via e-mail a CONTRATADA sobre as 
recusas; 

d) A faixa de ajuste será aplicada imediatamente após cada evento que não for 
cumprido. 
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Indicador 

Nº 03 - Prazo de Elaboração de Projeto de Infraestrutura (PPI) 

Item Descrição 

Finalidade Garantir a elaboração do Projeto de Infraestrutura (PPI) no prazo contratual. 

Meta a cumprir 
(dias corridos) 

M ≤ 10 dias corridos 

A Entrega do Projeto de Infraestrutura (PPI) deverá ocorrer em até 10 dias corridos. 

Instrumento de medição Planilha de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico. 

Forma de 
acompanhamento 

Pela planilha de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico, que registrarão a data de 
assinatura do Pedido de Compra e a data da emissão do Termo de Recebimento de Projeto 
(TRP). 

Periodicidade No instante da emissão do Termo de Recebimento de Projeto (TRP) pela Telebras. 

Prazo de Execução do 
Pedido de Compra 

N = Nº de dias desde a ciência da emissão o Pedido de Compra pela Telebras até a 
formalização do recebimento pela Telebras, conforme disposto no Item “Observações” 
deste quadro. 

Mecanismo de Cálculo X = N / M 

Início de Vigência Data da ciência da emissão o Pedido de Compra pela Telebras. 

Faixas de Ajuste no 
Pagamento 

X até 1 - pagamento do valor integral do Pedido de Compra. 

De 1 a 1,5 - glosa de 10% do valor do Pedido de Compra. * 

De 1,5 a 2 - glosa de 20% do valor do Pedido de Compra. * 

Acima de 2 - glosa de 30% do valor do Pedido de Compra + 1% de multa por dia de atraso, 
limitado a 50% do valor do Pedido de Compra. * 

*NOTA: As glosas serão formalizadas após o 5º dia útil a partir do prazo de entrega (M), 
precedidas pela formalização de advertência junto à CONTRATADA, independentemente 
do valor do índice calculado da faixa de ajuste (X).  

Observações 

a) A Telebras formalizará por e-mail o recebimento provisório do Projeto de 
Infraestrutura (PPI), para posterior avaliação da qualidade da documentação, no prazo 
de 7 (sete) dias úteis, com posterior emissão do Termo de Recebimento de Projeto 
(TRP). Esse período não será contabilizado como prazo de execução do Pedido de 
Compra (N). 

b) Caso a Telebras julgue necessária alteração ou complementação das informações 
contidas no PPI, a CONTRATADA terá até 3 (três) dias corridos para efetuá-los e 
reencaminhar o relatório à Telebras. No caso do não cumprimento deste prazo 
incidirá glosa de 1% por dia de atraso limitado à 50% do Pedido de Compra. 

c) A Telebras deverá comunicar formalmente via e-mail a CONTRATADA sobre as 
recusas. 

d) As faixas de ajuste serão aplicadas imediatamente após a emissão do Termo de 
Recebimento de Projeto (TRP). 

e) A faixa de ajuste será aplicada imediatamente após cada evento que não for 
cumprido. 
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Indicador 

Nº 04 - Prazo de Entrega de Material com Serviço de Instalação  

Item Descrição 

Finalidade 
Garantir a entrega de material com serviço de instalação conforme cronograma, para 
Pedidos de Compra que contenham itens de material e serviço de instalação. 

Meta a cumprir 
(dias corridos) 

M ≤30 

Instrumento de medição Planilha de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico. 

Forma de 
acompanhamento 

Pela planilha de controle do gestor de contrato ou fiscal técnico, que registrarão a data de 
assinatura do Pedido de Compra e a data da emissão do Termo de Recebimento Provisório 
(TRP). 

Periodicidade No instante da emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP) pela Telebras. 

Prazo de Execução do 
Pedido de Compra 

N = Nº de dias desde a ciência da emissão o Pedido de Compra pela Telebras até a 
formalização do recebimento pela Telebras, conforme disposto no Item “Observações” 
deste quadro. 

Mecanismo de Cálculo X = N / M 

Início de Vigência Data da ciência da emissão o Pedido de Compra pela Telebras. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

X até 1 - pagamento integral do valor do Pedido de Compra. 

De 1 a 1,5 - glosa de 5% do valor do Pedido de Compra. * 

De 1,5 a 2 - glosa de 10% do valor do Pedido de Compra. * 

Acima de 2 - glosa de 20% do valor do Pedido de Compra + 1% de multa por dia de atraso, 
limitado a 50% do valor do Pedido de Compra. * 

*NOTA: As glosas serão formalizadas após o 5º dia útil a partir do prazo de entrega (M), 
precedidas pela formalização de advertência junto à CONTRATADA, independentemente 
do valor do índice calculado da faixa de ajuste (X). 

Observações 

a) A Telebras formalizará por e-mail o recebimento provisório imediatamente após a 
entrega dos produtos e serviços, para posterior avaliação da qualidade e 
correspondência dos produtos no prazo de 7 dias úteis e posterior emissão do Termo 
de Recebimento Provisório (TRP). Esse período não será contabilizado como Prazo de 
Execução do Pedido de Compra (N). 

b) A recusa dos produtos/serviços somente poderá ocorrer antes da emissão do Termo 
de Recebimento Provisório (TRP). 

c) A Telebras deverá comunicar formalmente a CONTRATADA sobre as recusas. 

d) A CONTRATADA terá 2 (dois) dias úteis para executar as correções ou substituições 
dos materiais/serviços não correspondentes com o Pedido de Compra, após 
comunicação formal da Telebras. Caso contrário o prazo volta a ser contabilizado, 
onde serão considerados os atrasos e consequentemente serão aplicadas as devidas 
glosas. 

e) Será dado prazo adicional apenas para a primeira recusa. Reincidências voltam a 
contabilizar a duração do Pedido de Compra. 

f) As faixas de ajuste serão aplicadas imediatamente após a emissão do Termo de 
Recebimento Provisório (TRP) e após a aceitação provisória de todos os objetos. 

g) O Termo de Aceitação de Serviço (TAS) será emitido após a homologação final da 
execução dos serviços relacionados no Pedido de Compra, conforme descrito no 
Termo de Referência, no item “CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO”. 
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4.2 Desde que observadas as obrigações da Telebras e da CONTRATANTE, previstas neste contrato, a 

CONTRATADA se propõe a manter todos os termos presentes no SLA, ressalvadas as seguintes 

hipóteses, desde que comprovadas: 

4.2.1 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça da execução do Pedido de Compra; 

4.2.2 Impossibilidade de acesso ao local dos serviços por motivos fora do controle da CONTRATADA; 

4.2.3 Suspensão da prestação dos serviços por determinação de autoridades competentes ou por 

descumprimento de cláusulas deste contrato. 

4.3 As ocorrências impeditivas para execução do Pedido de Compra, devem ser comunicadas 

formalmente à Telebras, que registrará o fato, suspendendo o prazo de execução do Pedido de 

Compra. 

5 IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADES RELACIONADAS AO SLA 

5.1 Responsabilidades da Telebras: 

5.1.1 Fornecer todos os insumos necessários para que a CONTRATADA atenda os indicadores 

estabelecidos no SLA; 

5.1.2 Comunicar à CONTRATADA as irregularidades durante a execução do Pedido de Compra, bem 

como solicitar as correções cabíveis. 

5.2 Responsabilidades da CONTRATADA: 

5.2.1 Agendar reuniões de acompanhamento, a fim de mitigar possíveis fatores que venham a afetar 

de forma negativa os indicadores deste SLA; 

5.2.2 Gerar relatórios mensais de acompanhamento dos indicadores do SLA; 

5.2.3 Atuar pró-ativamente nos fatores que venham a afetar de forma negativa os indicadores deste 

SLA. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

PARA ABRIGO SUBTERRÂNEO 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

 



ITEM DESCRIÇÃO Código SAP Unidade
Quantidade

REGIÃO
Tipo

Custo Unitário 

(s/BDI)

 (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário

(Com BDI)

(R$)

Valor total

(R$)

1 SERV. VISTORIA E LEV. TÉCNICO 6000371 unid. serv.                                -   -                                          

2 SERV. ELABORAÇÃO PROJETO INFRAESTRUTURA 6000371 unid. serv.                                -   -                                          

3 ABRIGO SUBTERRÂNEO COMPLETO unid. equip.                                -   -                                          

4 SERV. INST. ABRIGO SUBTERRÂNEO unid. serv.                                -   -                                          

5 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV 4000181 unid. equip.                                -   -                                          

6 SERVIÇO INSTALAÇÃO CFTV 6001035 unid. serv.                                -   -                                          

7 CÂMERA COLORIDA FIXA DE ALTA DEFINIÇÃO 4000182 unid. equip.                                -   -                                          

8 SERV. INTEGRAÇÃO GERÊNCIAS NOC TELEBRAS 6001035 unid. serv.                                -   -                                          

9 TRAVA SEG TIPO MULTI-LOCK C10 OU SIMILAR 4001620 unid. equip.                                -   -                                          

R$ 0,00

REGIÃO CENTRO-OESTE

TOTAL
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ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PARA  

ABRIGOS SUBTERRÂNEOS 

REGIÃO CENTRO-OESTE
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1 OBJETIVO 

1.1 O presente Anexo tem por objetivo estabelecer as características técnicas para aquisição de abrigos 
subterrâneos para a instalação de equipamentos de telecomunicações a serem utilizados nas 
estações da Telebras. 

2 NORMAS APLICÁVEIS 

2.1 SPT 240-500-700 – Especificações gerais de suprimento de energia em corrente contínua para 
equipamentos de telecomunicações (ANATEL). 

2.2 NR 10 - Serviço em rede elétrica. 

2.3 NR 33 - Trabalho em Ambiente Confinado.  

2.4 NR 18 - Regulamenta a segurança no trabalho e as condições ambientais na área da Construção 
Civil.  

2.5 NR 35 - Trabalho em altura acima de 2m. 

2.6 NR’s da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. 

2.7 ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

2.8 ABNT NBR 6118:2007 – Concreto 

2.9 ABNT NBR 11802:1991 – Pisos Elevados - Especificação 

2.10 SPT 240-510-722 – Especificações gerais de sistemas de retificadores chaveados em alta frequência 
(ANATEL). 

2.11 SPT 240-510-723 – Especificações gerais de unidade retificadoras chaveadas em alta frequência 
(ANATEL). 

2.12 SPT 240-501-720 – Especificações de fabricação de fonte de corrente contínua tipo 1.2 (ANATEL). 

2.13 SPT 240-510-710 – Especificações de fabricação, características técnicas comuns para fabricação e 
fornecimento de equipamentos de sistema de corrente contínua (ANATEL). 

2.14 NBR-5419 – Proteção de Edificações contra Descargas Atmosféricas; 

2.15 NBR-6122 - Projeto e Execução de Fundação; 

2.16 NBR-7678 - Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção; 

2.17 NBR-8196, 8402, 8403, 8404, 8993, 10067, 10068, 10126, 10582 e 10647: Coletâneas de Normas de 
Desenho Técnico; 

2.18 NBR-8681 - Ações e Segurança nas Estruturas; 

2.19 NBR-14306 – Proteção Elétrica e Compatibilidade Eletromagnética em Redes Internas de 
Telecomunicações em edificações – Projeto; 

2.20 ABNT NBR IEC 60529 – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos 

2.21 ABNT NBR 14204 – Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula, Especificação; 

2.22 ANBT NBR 14205 – Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula, Método de 
Ensaio; 

2.23 ABNT NBR 14206 – Acumulador chumbo-ácido estacionário regulado por válvula, Terminologia; 

2.24 ABNT NBR 15254 – Acumulador chumbo-ácido estacionário – Diretrizes para dimensionamento; 

2.25 ABNT NBR 15641 – Bateria chumbo-ácida estacionária regulada por válvula, Manutenção; 
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2.26 ABNT NBR 9209 – Preparação de superfícies para pintura - Processo de fosfatização, Procedimento; 

2.27 Decretos e Portarias; 

2.28 Norma Regulamentadora No. 6 – NR6 – da Portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho. 

2.29 Em caso de omissão ou impossibilidade de aplicação de algum processo executivo ou material 
discriminado nestas Especificações, caberá à CONTRATADA definir soluções e submetê-las à 
apreciação da CONTRATANTE, por escrito, em até 10 dias corridos, a partir da homologação 
definitiva. 

3 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.1 O abrigo tem a finalidade de acomodar equipamentos ópticos, de dados e de energia, sem gerar 
impacto visual. O abrigo deverá atender a grandes centros e poder ser instalado em calçadas, 
praças e ao lado de rodovias.  

3.2 O abrigo deverá ter proteção IP67 de acordo com a norma IEC 60529, que estabelece definições 
para os graus de proteção providos para os invólucros dos equipamentos elétricos. 

3.3 O abrigo subterrâneo deverá ter sistema de insuflação e exaustão. 

3.4 O espaço disponível para instalação de equipamentos de telecomunicações no padrão 19” deverá 
ter capacidade de 30U (U - unidade de rack: 44.45 mm). 

3.5 
Figura 1 – planta baixa do abrigo subterrâneo - Desenho ilustrativo 
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4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIONAIS 

4.1 O abrigo deverá possuir sistema de arrefecimento com capacidade para manter o ar interno com 
um ΔT de 10°C entre a temperatura externa e a temperatura interna, bem como uma capacidade 
de dissipação térmica de 3.000W.  

4.2 O abrigo deverá possuir espaço interno para uma pessoa e permitir a mantenabilidade dos 
equipamentos com acesso via escada. 

5 ATERRAMENTO 

5.1 O projeto do sistema de aterramento deverá atender a NBR-14306 - Proteção Elétrica e 
Compatibilidade Eletromagnética em Redes Internas de Telecomunicações em edificações – 
Projeto. 

5.2 Deverá ter um anel de cobre contornando todo o perímetro interno do abrigo. Esse deverá ser 
interligado a uma barra TGB (Technical Ground Bar) de aterramento que será interligada na malha 
de aterramento externa com cabo de cobre isolado verde #35mm². 

5.3 Deverá possuir uma malha de aterramento ao redor do abrigo utilizando-se hastes de aço 
revestidas com cobre - 5/8” (16mm) x 2.400mm, em número suficiente para atender aos requisitos 
do projeto, interligadas entre si com cabo de cobre nu #50mm². 

5.4 Todos os cabos e terminais deverão ser certificados, conforme Norma NBR5410 - Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão. 

5.5 A medida do sistema de aterramento não poderá ser superior a 10 Ohms e deverá ser 
documentado por meio de laudo a ser estregue juntamente com o Projeto Definitivo (As Built).  

6 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

6.1 O abrigo deverá possuir um sistema misto de ventilação (insuflação e exaustão), utilizando-se 
ventiladores de alto desempenho, de forma a manter um ΔT de 10°C no máximo entre as 
temperaturas interna e a externa. O sistema de ventilação deverá garantir a retirada do H2 liberado 
pelas baterias. 

6.2 O abrigo deverá ser equipado com filtros de ar do tipo GORE ou similar. 

6.3 O abrigo deverá possuir 4 (quatro) ventiladores, alimentados em -48Vcc, de alto desempenho para 
a insuflação, de uso contínuo sendo que dois operarão em alta rotação e os outros dois operarão 
em rotação mais baixa, de forma a manter a pressão do abrigo. 

6.4 O abrigo deverá possuir 4 (quatro) ventiladores, alimentados em -48Vcc,  de alto desempenho para 
a exaustão, de uso contínuo sendo que dois operarão em alta rotação e os outros dois operarão em 
rotação mais baixa, de forma a manter a pressão do abrigo. 

6.5 O ar externo deverá ser captado por meio de uma tubulação até uma caixa de filtragem onde será 
instalado um filtro GORE ou similar. O ar deverá passar pelos equipamentos varrendo o ar quente e 
saindo por uma tubulação, de forma que não haja curto circuito do ar quente com o frio, evitando 
pontos quentes e condensação dentro do abrigo. A operação do sistema de insuflação e exaustão 
será realizada por uma controladora do tipo eletrônico digital programável microprocessada, com 
senha de acesso. 

6.5.1 Para a insuflação de ar por ventilação forçada deverá ser implantada uma tubulação em PVC 
de no mínimo de 6’’ de diâmetro. A tubulação sairá do módulo de fibra até o poste ou local 
que possa ser captado o ar;  



 

Termo de Referência 
ANEXO III - Especificações Técnicas do Abrigo Subterrâneo 

Região  Centro-Oeste 

NÚMERO 

00xx/2015/3400 

DATA 

xx/10/2015 

 

SCS Quadra 09 - Bloco "B" Salas 301 a 305 - Ed. Parque Cidade Corporate - CEP 70308-200 - Brasília/DF 

Tel.: (61) 2027-1566 / Fax: (61) 2027-1000 - licitacao@telebras.com.br 
Página 7 de 25 

 

6.5.2 Para exaustão de ar deverá ser implantada uma tubulação em PVC mínimo de 6’’de diâmetro. 
Essa tubulação será instalada da caixa de fibra até o poste ou o local que possa ser eliminado o 
ar. 

6.6 A alimentação do sistema de insuflação e exaustão deverá ser em energia CC na tensão de -48Vcc, 
ininterrupta.  

 

 
Figura 2 - vista em perspectiva do abrigo subterrâneo com detalhe de entra e saída de ar - Desenho ilustrativo 
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Figura 3 - detalhe da tubulação de entrada e saída de ar no poste de iluminação - Desenho ilustrativo 
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7 POSTE TELECÔNICO 

7.1 Poste tipo telecônico curvo de aço galvanizado a fogo, altura de 6,0m (seis) e Ø de 2” no topo com 
janela de inspeção e luminária para lâmpada mista de 250W/220W, posicionado de modo a 
iluminar o acesso ao abrigo subterrâneo. O poste será fixado em base de concreto armado com as 
dimensões especificadas pela Telebras. O eletroduto de alimentação elétrica será posicionado no 
centro da base antes da concretagem. 

 

Figura 4 - detalhe do poste de telecônico - Desenho ilustrativo 



 

Termo de Referência 
ANEXO III - Especificações Técnicas do Abrigo Subterrâneo 

Região  Centro-Oeste 

NÚMERO 

00xx/2015/3400 

DATA 

xx/10/2015 

 

SCS Quadra 09 - Bloco "B" Salas 301 a 305 - Ed. Parque Cidade Corporate - CEP 70308-200 - Brasília/DF 

Tel.: (61) 2027-1566 / Fax: (61) 2027-1000 - licitacao@telebras.com.br 
Página 10 de 25 

 

8 SISTEMA DE CFTV 

8.1 As câmeras de vídeo deverão estar dispostas de forma a monitorar a entrada do abrigo 
subterrâneo; 

8.2 Especificações gerais: 

8.2.1 Câmeras de vídeo 

8.2.1.1 Com infravermelho (cúpula, suporte, etc.) day/night de alta resolução (520 linhas); 

8.2.1.2 Com sensor de presença embutido; 

8.2.1.3 A lente utilizada na câmera de vídeo deverá ser do tipo auto íris, com distância focal de 
3,5mm à 8,0mm e montagem tipo C/CS. 

8.2.2 Suporte para câmera fixa 

8.2.2.1 O suporte será utilizado para a fixação da câmera no local desejado, devendo ter as 
seguintes características mínimas para: 

8.2.2.1.1 Ambientes internos: 

8.2.2.1.1.1 Próprio para fixação em paredes ou forros; 

8.2.2.1.1.2 Construído em alumínio e com base fixa. 

8.2.2.1.2 Ambientes externos: 

8.2.2.1.2.1 Próprio para fixação em postes ou paredes com a respectiva proteção contra 
intempéries. 

8.2.3 Monitoração remota: 

8.2.3.1 A monitoração remota deverá possibilitar a verificação e apresentação das imagens 
emitidas através das câmeras de vídeo instaladas nos ambientes. 

8.2.4 Unidade Integrada de transmissão de imagem (DVR): 

8.2.4.1 O sistema de transmissão de imagens/dados deverá apresentar no mínimo as seguintes 
características: 

8.2.4.1.1 Deverá possibilitar alimentação em - 48Vcc, com variação de ± 20%; 

8.2.4.1.2 Deverá ser fornecida com uma interface Ethernet, permitindo a conexão via 
PC/notebook para configuração e visualização de imagens localmente e 
remotamente; 

8.2.4.1.3 A interface Ethernet deverá obrigatoriamente operar em modo de autonegociação 
(Full ou Half-Duplex em 10Mbps ou 100Mbps). É obrigatório que a interface 
também possa operar em modo forçado, permitindo configurar o modo de 
transmissão e velocidade; 

8.2.4.1.4 Deve possuir, no mínimo, entrada para 8 (oito) câmeras de vídeo, com canal de 
comunicação remoto utilizando rede IP e capacidade de armazenamento de, pelo 
menos, 2TB em HD SATA. 

8.2.4.1.5 Entradas para sinais de alarmes tais como sensores de presença, sensores de porta 
e outros; 

8.2.4.1.6 Possuir no mínimo 3 saídas de alarmes, sendo obrigatória a possibilidade de 
externalizar alarmes para a condição de “Erro de HD” e “Perda de Vídeo” de 
qualquer uma das câmeras, em saídas de alarmes diferentes. Cada uma das saídas 
de alarmes deverá ser cabeada para o bloco de conexão (BIX); 
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8.2.4.1.7 Capacidade de visualização simultânea de no mínimo 8 imagens nos monitores das 
estações de operação local e remota; 

8.2.4.1.8 Verificação rápida e fácil via web browser das imagens gravadas e das imagens que 
estão sendo capturadas em tempo real (ao vivo); 

8.2.4.1.9 Deverá permitir o acesso via web browser para verificação/configuração remota e 
local de todos os parâmetros do DVR; 

8.2.4.1.10 A unidade de supervisão deverá permitir o upgrade de firmware/software local e 
remotamente; 

8.2.4.1.11 Deverá implementar funcionalidades de NTP Client ou SNTP Client; 

8.2.4.1.12 Deve possuir no mínimo um usuário com senha editável. Caso existam outros 
usuários, estes também devem possibilitar a troca de senha; 

8.2.4.1.13 Deve possibilitar a comunicação por áudio entre operador local e operador remoto, 
este último via web browser. 

8.2.4.1.14 Disparo de gravação de imagens por vídeo detecção de movimento (detecção de 
mudança da imagem visualizada por alteração de parâmetros internos do software 
de controle), não dependendo de dispositivos externos como sensores e comandos 
diversos; 

8.2.5 O DVR deverá ser composto de: 

8.2.5.1 1 (uma) unidade integrada de transmissão de imagem de imagens com capacidade de 
gravação contínua, por sobreposição de arquivos de imagens mais antigos; 

8.2.5.2 1 (um) monitor 15’’ LCD compatível com o DVR; 

8.2.5.3 1 (um) teclado compatível com o DVR; 

8.2.5.4 1 (um) mouse compatível com o DVR; 

8.2.5.5 1 (um) microfone compatível com o DVR; 

8.2.5.6 1 (um) conjunto de alto-falantes estéreo compatível com o DVR. 

8.2.6 Especificações de software: 

8.2.7.1 O software de operação do sistema de CFTV deve ser totalmente integrado ao software 
de gerenciamento e monitoramento de segurança. Este software deverá possuir todos 
os recursos de cadastro e controle de acesso subordinados ao software de 
gerenciamento, quer seja diretamente ou através de processos de integração. Deverá 
possuir ainda as seguintes características mínimas: 

8.2.7.2 Possibilitar o aperfeiçoamento das imagens digitais através da magnificação ou zoom 
das imagens gravadas ou ao vivo; 

8.2.7.3 Possibilitar a gravação e verificação das imagens, consistentes e transparentes, 
provenientes das unidades integradas de transmissão das imagens; 

8.2.7.4 Possibilitar a investigação de imagens gravadas, em ordem de ano, mês, dia, hora e 
minuto de todos os eventos e imagens pré-gravadas, tanto no disco rígido do PC, como 
nas unidades integradas de transmissão de imagens; 

8.2.7.5 Estabelecer a programação horária automática, possibilitando a vigilância e 
monitoramento automático em horários pré-determinados, nos dias de semana, finais 
de semana e feriados; 

8.2.7.6 Efetuar liga/desliga de alarmes automaticamente; 
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8.2.7.7 Disponibilizar ao operador do sistema a função “help”, com instruções sucintas sobre 
procedimentos de operação do software e, no caso de alarmes, estabelecer instruções 
ao operador; 

8.2.7.8 Gerar relatórios de alarmes; 

8.2.7.9 Possibilitar o endereçamento dos equipamentos (câmera, unidades integradas de 
transmissão de imagens, dispositivos externos de alarmes, etc.).  

8.2.7.10 Externamente à unidade deve ser afixada, por processo eficiente, plaqueta de 
identificação do equipamento, confeccionada em material não deteriorável e de boa 
resistência mecânica, contendo os seguintes dados: 

8.2.7.10.1 Número de série de fabricação; 

8.2.7.10.2 Mês/ano de fabricação; 

8.2.7.10.3 Código/modelo do fabricante; 

8.2.7.10.4 Deverá ser possível visualizar via web browser, no mínimo os requisitos 8.2.7.10.1 e 
8.2.7.10.3. 

 
Figura 5 - detalhe do Sistema de CFTV e das caixas CFTV - Desenho ilustrativo 
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9 INVERSORES CC/CA 

9.1 O abrigo deverá possuir um inversor CC/CA alimentado a partir da fonte CC com as seguintes 
características: 

9.1.1 Tensão de entrada: 48Vcc (42Vcc -> 60Vcc); 

9.1.2 Tensão de saída: 220Vca (1F+N/220Vca/60Hz); 

9.1.3 Potência: 500,0W 

9.1.4 Rendimento: ≥ 85%; 

9.1.5 Distorção Harmônica: < 3% com carga linear; 

9.1.6 Frequência: 60Hz ± 0,1%; 

9.1.7 Regulação estática: ± 2%; 

9.1.8 Regulação dinâmica: ±4% com degrau de carga de 50% a partir 10%In; 

9.1.9 Temperatura de trabalho: 0o a 55oC; 

9.1.10 Chave estática de sincronização; 

9.1.11 Proteções eletrônicas; 

9.1.12 Alarmes remotos em contato seco; 

9.1.13 Instrumento de leitura digital; 

9.1.14 Chave de by-pass manual. 

10 SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA 

10.1 O sistema de corrente alternada deverá fornecer energia AC e proteger contra as perturbações 
provenientes da concessionária de energia elétrica. 

10.2 Deverá possuir régua de disjuntores para energia AC, que distribuirá energia para todos os 
consumidores, protegendo-os contra correntes de curto circuito e sobrecarga. A régua de 
distribuição deverá possuir disjuntor para tomada de serviço, disjuntores para as URs, entre outros. 

10.3 O abrigo deverá possui disjuntor geral possibilitando o seu desligamento total.  

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E TRANSITÓRIOS 

11.1 Os supressores de surtos de tensão deverão possuir características técnicas adequadas para as 
necessidades dos locais a serem instalados. 

11.2 Sempre que houver interligação elétrica entre prédios ou trechos longos de condutores, deverão 
ser instalados os supressores nos quadros terminais, ou blindagem dos circuitos por “seal tube” ou 
eletrodutos zincados, com as extremidades devidamente aterradas. 

11.3 Os supressores deverão ser instalados de forma que os condutores de ligação, do supressor para as 
fases e do supressor para a carcaça, tenham os menores comprimentos possíveis (máximo de 
50,0cm no total). 

11.4 Os supressores de surto deverão ser dimensionados e instalados convenientemente, de forma a 
possibilitar uma proteção coordenada e efetiva nas instalações. 

11.5 Deverão ser instalados supressores nas fases e no neutro. As ligações dos supressores nas 
respectivas fases e neutro serão executadas no barramento, junto ao disjuntor principal e na barra 
de aterramento ou no ponto de ligação do cabo terra na carcaça do quadro. 
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12 PADRÃO DE ENERGIA 

12.1 A entrada de energia do abrigo subterrâneo deverá seguir os padrões das concessionárias de 
energia locais, em baixa tensão, proveniente de rede pública local, com caixa de medidor voltada 
para logradouro público. 

12.2 Todas as instalações elétricas deverão atender na íntegra a legislação local e normas do Ministério 
do Trabalho, e em especial a NR10. 

13 ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO 

13.1 As capacidades das entradas de energia em baixa tensão devem atender ao estabelecido nas 
normas técnicas das Concessionárias de Energia locais, devendo ser atendido no padrão 
monofásico de preferência (F e N), e segundo os padrões das concessionárias de energia local. 

13.2 Todos os padrões de entrada de energia devem ser instalados com medidores de energia. 

13.3 Adotar como instalação básica a entrada de energia aérea, com a caixa de medidores fixada em 
poste, porém, em casos específicos, a entrada de energia poderá ser subterrânea.  

13.4 As tubulações subterrâneas devem ser em eletroduto de PVC de diâmetro compatível com os 
padrões de entrada de energia e dos cabos a serem utilizados, entretanto não devem ter diâmetro 
inferior a 4”. 

13.5 Os cabos a serem utilizados devem ser do tipo unipolar, com isolação de PVC e isolamento para 
0,6/1,0kV. 

13.6 O neutro da rede e demais partes metálicas da entrada de energia em baixa tensão, devem ser 
aterrados na malha de aterramento e interligado com a malha do abrigo subterrâneo. 

13.7 As caixas de medição devem ser conforme padrões definidos pelos parceiros cedentes ou 
concessionárias locais. 

13.8 As proteções nas caixas de medições devem ser feitas, sempre com disjuntores termomagnéticos. 

13.9 As caixas de passagens devem ser construídas junto ao ramal de entrada, com dimensões mínimas 
de 60cm x 60cm x 60cm, adotando-se caixas intermediárias a cada 15m de distância. 

13.10 Elaborar os projetos específicos para cada instalação e solicitar aprovação da Concessionária de 
Energia local, aprovação juntos aos cedentes quando for o caso, assim como a verificação por parte 
da Telebras. 

13.11 Todos os processos administrativos e custos decorrentes para aprovação dos projetos, pedidos de 
ligações, contatos com a Concessionária de Energia local e solicitações das extensões/reforços das 
redes de energia elétrica para atenderem os abrigos subterrâneos, devem ser de total 
responsabilidade da CONTRATADA, não acarretando nenhum ônus para a Telebras. 

13.12 As extensões de redes elétricas em baixa tensão para os abrigos subterrâneos até a distância de 
30m deverão estar inclusos no valor das Infraestruturas básicas, que contemplarão todos os custos 
relativos aos circuitos de alimentação e aos agrupamentos de medidores. 

13.13 Distâncias superiores a 30m serão objeto de contratação especifica da Telebras para extensão de 
rede elétrica. 

13.14 A extensão de rede e energia em Baixa Tensão deve ser compatível com os padrões das 
concessionárias locais. 
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14 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS GERAIS 

14.1 A entrada de energia é compatível com a carga do abrigo no padrão Monofásico 220Vca 60Hz ou 
110Vca 60Hz. 

14.1.1 Distribuição CA (110Vca ou220Vca): 

14.1.1.1 Deverá possuir proteção contra Surto Classe II; 

14.1.1.2 Deverá possuir 01 x Disjuntor Vca geral de entrada; 

14.1.1.3 Deverá possuir 01 x Disjuntor Vca de serviço; 

14.1.1.4 Deverá possuir 01 x Disjuntor Vca para o Sistema Retificador de forma individual; 

14.1.1.5 Deverá possuir Disjuntores Vca alimentados pelos inversores para o sistema de 
arrefecimento; 

14.2 Sistema Retificador composto por 01 (uma) unidade controladora e 02 (duas) unidades 
retificadoras de 1.000W/-48V; 

14.2.1 Distribuição CC de Consumidores (-48V): 

14.2.1.1 Deverá possuir 03 x Disjuntor Vcc monopolares de 6A; 

14.2.1.2 Deverá possuir 02 x Disjuntor Vcc monopolar de 10A; 

14.2.2 Distribuição Vcc para Baterias (-48V); 

14.2.2.1 Deverá possuir 01 x Disjuntor monopolar para o banco de baterias; 

14.3 Baterias:  

14.3.1 Capacidade para 01 (um) banco de baterias, monobloco de 12Vcc para 45Ah/10h. As baterias 
deverão ser do tipo chumbo-ácido, reguladas por válvula (VRLA). 

14.3.2 Circuito de desconexão das baterias:  

14.3.2.1 A unidade controladora deverá ser equipada com contator de desconexão do banco de 
baterias por baixa tensão, o que evitará danos produzidos por descargas profundas das 
baterias. 

15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS UNIDADES RETIFICADORAS DE 1.000W 

15.1 O sistema de energia CC deverá ser do tipo modular com duas Unidades Retificadoras – UR de 
1.000W. As URs deverão ser instaladas em sub-rack no padrão 19”, localizado dentro do abrigo.  

15.2 Com a rede CA presente, os retificadores converterão a tensão alternada em tensão contínua 
filtrada para alimentação dos equipamentos de telecomunicações e também para 
recarga/flutuação das baterias. O sistema deverá possuir régua de disjuntores para distribuição da 
energia CC para todos os consumidores e baterias, protegendo de correntes de curto-circuito ou 
sobrecarga. 

15.3 O sistema deverá possuir painel para os bornes de conexões CC, alarmes, placa de controle para 
monitoração da insuflação e exaustão. 

15.4 Características gerais: 

15.4.1 O fator de potência deverá atender o seguinte limite: 
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FATOR DE POTÊNCIA 

UR  ≥ 0,94 

Tabela 1- Fator de Potência  

15.4.2 Rendimento – O rendimento deverá ser superior ou igual a 85%; 

15.4.3 Alta densidade de potência; 

15.4.4 Baixíssima distorção harmônica na corrente de entrada; 

15.4.5 Alto MTBF (Tempo médio entre falhas); 

15.4.6 Alta eficiência; 

15.4.7 Chaveados em alta frequência;  

15.4.8 insuflação e exaustão;  

15.4.9 Tensão nominal de saída: -48Vcc; 

15.4.10 Tensão de entrada nominal: 110Vca ou 220Vca; 

15.4.11 Faixas de ajustes: 

Faixa de Ajustes (volts) 
Ajustes de 

Referência (volts) 

Tensão Nominal da UR 
Flutuação Carga 

Flutuação Carga 
Mínima Máxima Mínima Máxima 

-48Vcc 45,0 56,0 48,0 59,0 52,8 57,6 
Tabela 2: Faixa de ajustes 

16 CONTROLADORA DA FONTE CC 

16.1 A controladora deverá possuir a função de monitorar e controlar o sistema de retificadores, 
fazendo a interface homem-máquina, informando tensões, correntes, temperatura e alarmes e 
enviar comandos. Deverá possibilitar a alteração dos parâmetros das UR´S, possibilitar a verificação 
do estado das baterias, efetuar teste de baterias e verificar o histórico de alarmes e parâmetros de 
ajuste do sistema.  

16.2 Deverá ser fornecida com pelo menos uma porta de comunicação RS-232 e Ethernet que permita a 
conexão de laptop/PC ou modem, para o emprego do software de supervisão e controle, local e 
remotamente. 

16.3 A interface Ethernet deverá operar em modo de autonegociação (Full ou Half-Duplex em 100 ou 10 
Mbps). Essa interface também deverá possibilitar a operação em modo forçado, possibilitando 
configurar o modo de transmissão e velocidade.  

16.4 Deverá operar em SNMPv2c, deverá disponibilizar as MIB’s necessárias para integração com 
sistemas de coleta (SNMP GET), bem como o recebimento de informações (SNMP TRAP) e enviar 
comandos (SET SNMP). 

16.5 Deverá permitir a configuração de no mínimo 2 endereços IP para envio de SNMP TRAP’s. 

16.6 As informações contidas na TRAP deverão englobar o nome do alarme (configurável) e seu status. 

16.7 Deverá permitir a configuração de Communities SNMP de Read e Write. 

16.8 Deverá permitir o acesso via web browser para configuração remota e local de todos os 
parâmetros. 

16.9 Deverá permitir o upgrade de firmware/software local e remotamente. 
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16.10 Deverá permitir implementação de funcionalidades de NTP Client ou SNTP Client. O equipamento 
deverá possuir um usuário com senha editável. 

16.11 Deverá possuir cabeação completa entre o Sistema de Telemetria e um bloco de conexão tipo BIX; 

16.12 A informação deverá ser disponibilizada por meio de display e por comunicação com PC, e deverá 
utilizar software não proprietário. 

17 ALARMES A SEREM DISPONIBILIZADOS 

17.1 Deverão ser disponibilizados os seguintes alarmes: 

17.1.1 Disjuntor de bateria; 

17.1.2 Disjuntor dos consumidores; 

17.1.3 Falta de AC comercial; 

17.1.4 Falha ventilador; 

17.1.5 Bateria em descarga; 

17.1.6 Falha de retificador – urgente; 

17.1.7 Falha de retificador - não urgente; 

17.1.8 Flutuação anormal CC; 

17.1.9 Falha inversor; 

17.1.10 Temperatura alta; 

17.1.11 Umidade alta; 

17.1.12 Falha disjuntor; 

17.1.13 Alarme de incêndio; 

17.1.14 Falha no sensor de umidade; 

17.1.15 Porta aberta. 

18 TELEMETRIA - MEDIÇÕES 

18.1 Deverão ser disponibilizadas as seguintes medições:  

18.1.1 Corrente de Bateria; 

18.1.2 Corrente de Carga; 

18.1.3 Corrente para os consumidores; 

18.1.4 Medição da tensão AC de entrada; 

18.1.5 Tensão de Sistema; 

18.1.6 Tensão de Bateria; 

18.1.7 Temperatura. 

19 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

19.1 O abrigo deverá possuir sistema de detecção e alarme para a proteção contra incêndio, composto 
de um detector óptico de fumaça.  

19.2 A central de detecção deverá possuir capacidade para atender aos circuitos de detecção instalados 
nas áreas protegidas. 
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19.3 Deverá possuir fonte de alimentação e carregador/flutuador de baterias, sendo alimentada pela 
rede elétrica comercial e na falta da mesma, por um conjunto de baterias 24Vcc, dimensionadas 
para 24 horas de funcionamento normal e mais 15 minutos em estado de alarme.  

19.4 Em caso de incêndio o sistema de exaustão deverá ser desligado e um alarme deverá ser emitido 
por meio de um contato seco livre de potencial. 

20 INFRAESTRUTURA GERAL DO ABRIGO 

20.1 O abrigo deverá ser totalmente enterrado.  

20.2 Deverá possuir condição ergonômica interna para execução de trabalhos. 

20.3 O abrigo deverá ser construído em fibra de vidro sem emendas, reforçado externamente por meio 
de uma gaiola em aço galvanizado a fogo. 

20.4 O fechamento superior deverá ser por meio de chapa metálica em aço galvanizado a fogo, com 
2,30m X 2,30m, reforçada por meio de perfis de aço dobrados e deverá suportar até 1.500,00 
kg/m2.   

20.5 Sobre a chapa metálica principal deverá ser construída uma escotilha com 1,30m X 1,30m e altura 
de 0,60m, com o mesmo tipo de chapa metálica em aço galvanizado a fogo. 

20.6 O acesso ao compartimento de equipamentos se dará por meio de uma tampa de 1,20m X 1,20m, 
instalada sobre a escotilha de forma a facear o teto da escotilha. Essa tampa deverá possuir sistema 
de vedação por meio de borracha do tipo tribulbo (tipo veicular) em todo seu perímetro, de modo a 
garantir a estanqueidade do sistema. A tampa deverá ter uma abertura mínima de 180º em relação 
à posição de fechamento.   Cabe salientar que tanto a escotilha como a tampa deverão ser do 
mesmo tipo de chapa metálica em aço galvanizado a fogo. 

20.7 Na estrutura inferior da escotilha deverá possuir uma segunda tampa de chapa metálica em aço 
galvanizado a fogo, de 1,00m X 1,00 m, com ressalto de 0,20m de altura. Deverão ser instalados 
sistema de drenagem de forma a esgotar a água que porventura venha escorrer pela primeira 
tampa. Deverá possuir vedações por meio de borracha do tipo esponjosa, cujo fecho da tampa 
deverá ser de pressão com cadeado do tipo Mul-T-Lock C10 ou similar. Nesta porta, será instalado o 
dispositivo necessário de segurança, alarme de porta aberta, para o controle de acesso ao abrigo.  

20.8 Deverá possuir sistema de segurança com cadeado do tipo Mul-T-Lock C10 ou similar embutido, 
com tampa auxiliar para acesso ao cadeado; 

20.9 Deverá possuir escada retrátil de alumínio para descida ao compartimento; 

20.10 A proteção mecânica do módulo de fibra de vidro deverá ser do tipo aduelas de concreto ou 
similar. Deverá existir um espaço entre as aduelas e o módulo de fibra de vidro, que deverá ser 
preenchida com brita n°0 para permitir o escoamento de água. 

20.11 Após definido o local de instalação, deverá ser realizada sondagem de solo por SPT (percussão) 
para determinar o tipo de solo e nível do lençol freático, o nível deve ser superior a 3,00m de 
profundidade em relação ao fundo do abrigo para ser viável a sua instalação. 

20.12 A fundação deverá ser dimensionada de acordo com os pesos próprios das aduelas de concreto e 
do abrigo subterrâneo. Deverão ser considerados no dimensionamento quaisquer esforços 
acidentais e/ou temporários.  

20.13 Deverá ser projetado sistema de drenagem de água no conjunto aduelas/abrigo de forma a 
impossibilitar o acúmulo de água nas laterais do abrigo. O mesmo deverá garantir que o excesso de 
água seja drenado/dispersado no terreno externo às aduelas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percuss%C3%A3o
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20.14 Deverá ser fornecida uma tomada Steck ou similar com grau de proteção IP67 (segundo Norma IEC 
60529), de embutir e com capacidade de 63A do tipo (2P+T) para tensão 220V (fase-neutro) / 380V 
(fase-fase), e acoplamento via plugue industrial. O invólucro deverá ser em termoplástico com 
elevadas características de isolamento, resistência dielétrica, resistência ao fogo ao calor anormal 
de no mínimo 800oC conforme IEC 60693. Fabricação de acordo com a norma IEC 60309-1/2. 

20.15 Para definição do local de instalação deverá ser elaborado projeto estrutural das contenções do 
abrigo, considerando as tensões naturais do terreno e tensões adicionais que possam aparecer 
decorrentes de: 

20.15.1 Tráfego de veículos; 

20.15.2 Obras nas proximidades; 

20.15.3 Diversos. 

20.16 O abrigo deverá possuir 02 (duas) bombas alimentadas em -48Vcc para retirar a água que 
porventura penetre no abrigo. As 02 (duas) bombas serão instaladas no interior do abrigo com 
acionamento através de chaves boia. Elas operarão uma reserva da outra. As bombas deverão ter 
capacidade mínima de 4,0 m³/h. 

20.17 Iluminação interna deverá ser provida por meio de 04 (quatro) luminárias de LED com interruptores 
independentes, alimentada em -48Vcc proveniente da fonte de corrente continua.  

20.18 Deverá possuir duas tomadas padrão NBR alimentadas pela Energia CA normal da concessionária 
de energia local. 

20.19 Todos os abrigos subterrâneos deverão ser fornecidos com um extintor de incêndio de CO2 de 6kg 
devidamente instalado no seu interior. 

 
Figura 6 -  detalhe da entrada de cabos ópticos e elétrico e vista em cortes do abrigo subterrâneo - Desenho ilustrativo 
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Figura 7 -  detalhe da instalação das aduelas - Desenho ilustrativo 
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Figura 8 - planta e vista em cortes das aduelas - Desenho ilustrativo 

Figura 9 -  planta e vista em cortes das aduelas com a escotilha - Desenho ilustrativo 
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21 PISO ELEVADO 

21.1 Características dos materiais a serem utilizados na Instalação do Piso Elevado 

21.1.1 Altura do piso acabado: 120,0mm; 

21.1.2 Dimensões da placa: 600,0mm X 600,0mm X 30,0mm; 

21.1.3 Composição das chapas:  

21.1.3.1 Chapa superior de aço carbono de alta dureza laminado fina frio, espessura mínima de 

0,7mm;  

21.1.3.2 Chapa inferior de aço carbono de alta dureza laminado fina frio, espessura mínima de 

0,7mm; 

21.1.4 Enchimento da placa: Enchimento com uma mistura de cimento leve tipo CP II E 32, com baixo 
teor de escória plastificante e espessura expandida, resultando em argamassa compacta, leve 
e flexível; 

21.1.5 Planicidade: Tolerância máxima de 0,7mm. 

21.1.6 Cantos da placa: Os quatro cantos inferiores da placa possuem repuxos conformados a frio 
para apoio e encaixe positivo nos pedestais sem a obrigação de utilizar parafusos de fixação e 
travamento. Nos repuxos estão localizados furos conformados a frio para encaixe de parafusos 
autotravantes, quando necessário, sem atravessar a alma da placa evitando contato com o 
enchimento. 

21.1.7 Recorte da placa: Os quatros (4) lados da placa são refilados, simultaneamente em prensas de 
no mínimo 165 toneladas, garantindo o rigor e precisão dimensional que permitem a total 
intercambialidade entre as placas. 

21.1.8 Tratamento da placa: A placa possui tratamento antioxidante (fosfatização à base de ácido 
fosfórico) por imersão e pintura à base Epóxi a pó espessura mínima da camada de pintura: 50 
micras. 

21.1.9 Fixação das chapas: As duas chapas que formam a placa são fixadas entre si, com no mínimo 
100 pontos de solda, executados por processo sequencial multiponto. Este processo garante 
um perfeito fechamento nas bordas da placa e a união entre as chapas no topo dos “domus”, 
conferindo resistência e durabilidade às placas. 

21.1.10 Revestimento da placa: Laminado melamínico de alta pressão, com retardância à chama e 
capacidade dissipativa de cargas eletrostáticas com valores de resistividade superficial dentro 
da norma ASTM-D257 de 105 a 109 ohms/m² e com espessura de 2,0mm e 2,7kg/m2. O 
revestimento deve ser cortado em placas quadradas de 60,0cm x 60,0cm (medida nominal) 
com as bordas frezadas industrialmente. A colagem do revestimento à placa deverá ser 
realizada com adesivo de contato, à base de borracha sintética (policloropreno) de categoria 
FR. 

21.1.11 O piso elevado deverá ter um sistema de aterramento para eliminar o acúmulo de carga 
estática, consequentemente, evitar o efeito da descarga eletrostática ESD (Electrostatic 
Discharge). 

21.1.12 O fundo do abrigo, onde o piso elevado será instalado deverá suportar uma carga mínima de 
732,36 kgf/m² (7,2kPA quilopascal). 
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22 TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

22.1 O abrigo deverá possuir redes de tubulação enterrada para:  

22.1.1 Passagem dos cabos de telecomunicações e fibras ópticas: para garantir a estanqueidade do 
abrigo deverão ser instalados 4 módulos do tipo Roxtec RM30 ou similar com frame Roxtec do 
modelo R100 ou similar. Deverá ser construída uma caixa do tipo R2 (1.050mm X 550mm X 
800mm) ao lado do abrigo. As tampas de ferro deverão ser identificadas em baixo relevo: FO 
(fibra óptica). 

22.1.2 Passagem dos cabos de energia: deverá ser instalada tubulação em kanaflex de 100,0mm, 
independente da tubulação de telecomunicações. Deverão ser instalados 2 frames do tipo 
Roxtec RS 100 ou similar com as respectivas flanges. Deverá ser construída uma caixa de 
elétrica ao lado do abrigo. 

22.1.3 Passagem dos cabos de aterramento: deverá ser instalada tubulação em kanaflex de 
100,0mm, independente das tubulações de telecomunicações e de energia. Deverá ser 
instalado 1 frame do tipo Roxtec RS 100 ou similar com as respectivas flanges. Deverá ser 
construída uma caixa de aterramento ao lado do abrigo. 

23 CAIXAS DE PASSAGEM 

23.1 Caixas de passagem de energia e CFTV: deverão ser construídas em blocos de concreto (0,39m x 
0,19m x 0,09m) com dimensões internas de 0,60m x 0,60m x 0,60m (comprimento x largura x 
profundidade), com revestimento interno em argamassa de cimento: areia, traço 1:3 
impermeabilizada ou em concreto armado ou peça pré-moldada de concreto com espessura 
mínima de 70mm. 

23.1.1 Somente em casos excepcionais (indisponibilidade na região), será aceita a substituição de 
blocos de concreto por tijolo maciço, a ser autorizada pela Telebras. Deverá ser prevista laje de 
fundo em concreto magro de fck = 10MPa com caimento para dreno de PVC de Ø 6” de 
diâmetro com 1,0m (um) de profundidade preenchido com brita 2. As entradas e saídas das 
tubulações deverão ser vedadas de modo a impedir a entrada de água do lençol freático; 

23.1.2 Todas as tubulações sempre deverão entrar e sair perpendicularmente às paredes da caixa. 
Deverão ser previstas buchas de acabamento em todas as tubulações que entram e saem das 
caixas de passagem. As tampas das caixas serão de concreto armado com requadros em 
cantoneira metálica tipo “L” de 2” x 2” x 1/8”, alça metálica de ½”; 

23.1.3 Todas as tampas deverão ter as respectivas identificações, em baixo relevo e mesmo formato: 
EL (elétrica) e FO (fibra óptica). 

23.2 Caixas de passagem de aterramento: deverão ser construídas em blocos de concreto (0,39m x 
0,19m x 0,09m) com dimensões internas de 0,30m x 0,30m x 0,60m (comprimento x largura x 
profundidade), com revestimento interno em argamassa de cimento: areia, traço 1:3 
impermeabilizada ou em concreto armado ou peça pré-moldada de concreto com espessura 
mínima de 70mm.  

23.2.1 Somente em casos excepcionais (indisponibilidade na região), será aceita a substituição de 
blocos de concreto por tijolo maciço, a ser autorizada pela Telebras. Deverá ser prevista laje de 
fundo em concreto magro de fck = 10MPa com caimento para dreno de PVC de Ø 6” de 
diâmetro com 1m (um) de profundidade preenchido com brita 2; 

23.2.2 As entradas e saídas das tubulações deverão ser vedadas de modo a impedir a entrada de água 
do lençol freático. Todas as tubulações sempre deverão entrar e sair perpendicularmente às 
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paredes da caixa. Deverão ser previstas buchas de acabamento em todas as tubulações que 
entram e saem das caixas de passagem; 

23.2.3 As tampas das caixas serão de concreto armado com requadros em cantoneira metálica tipo 
“L” de 2” x 2” x 1/8”, alça metálica de ½”. Todas as tampas deverão ter as respectivas 
identificações, em baixo relevo e mesmo formato:  ⊥ (aterramento). 

23.3 Caixa subterrânea tipo R2: A construção de caixa subterrânea R2 inclui paredes de concreto 
armado de dimensões 105x55x80cm, com tampa retangular/circular e chassis. Excepcionalmente, e 
com anuência expressa da Telebras, a caixa subterrânea tipo R2 poderá ser construída em alvenaria 
de blocos de concreto preenchidos com concreto simples (não armado), além de poder ter 
dimensões menores que a definida neste subitem. Deve seguir, sempre que possível, os modelos 
apresentados na Figura 10 ou Figura 11. 

 

Figura 10 - Modelo de caixa subterrânea tipo R2 de concreto. 

 

Figura 11 - Modelo de caixa subterrânea tipo R2 de alvenaria. 
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24 RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

24.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
executar, conforme especificado neste Termo de Referência e seus ANEXOS, de acordo com os 
projetos e especificações técnicas fornecidas. 

24.2 O abrigo será garantido por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses a partir da data do 
Termo de Aceitação Definitivo. Por tal garantia, entende-se a obrigatoriedade de substituir todos os 
componentes que comprovadamente apresentem defeito de fabricação ou montagem. Quando da 
necessidade de substituição destes equipamentos defeituosos, não haverá ônus para a Telebras. 

24.3 Os equipamentos e materiais deverão ter garantia integral contra defeitos de projeto, fabricação, 
instalação e desempenho inadequado, conforme o Termo de Referência e seus ANEXOS; 

25 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

25.1 A CONTRATADA deverá entregar, antes de começar a fabricação, toda a documentação técnica 
contendo os cálculos que justifiquem as dimensões, os materiais empregados, de acordo com as 
especificações técnicas adotadas e os procedimentos de fábrica, para aprovação prévia; além de 
fornecer 01 (um) manual da solução, em português, para cada estação, que deve conter no mínimo 
o seguinte: 

25.1.1 Descrição Geral da solução; 

25.1.2 Características Elétricas; 

25.1.3 Características mecânicas; 

25.1.4 Descrição do funcionamento dos circuitos; 

25.1.5 Descrição do funcionamento do sistema de insuflação e exaustão; 

25.1.6 Descrição do funcionamento do sistema de bombeamento de água; 

25.1.7 Descrição do funcionamento do sistema de detecção de incêndio; 

25.1.8 Descrição do funcionamento do sistema de alarmes; 

25.1.9 Diagrama de blocos e esquemas elétricos; 

25.1.10 Diagrama de fiação elétrica; 

25.2 Instruções para instalação, operação e ajustes, para manutenção preventiva e corretiva, em mídia 
digital e em papel.  

25.3 Relação de materiais/componentes. 

26 CERTIFICAÇÕES 

26.1 A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos com certificado de homologação pela ANATEL. 

26.2 Os certificados aceitos, em caso de equipamentos cuja homologação não seja compulsória pela 
Anatel, serão aqueles emitidos por organizações designadas pela ANATEL. 
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1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE MERCADORIAS À TELEBRAS 

1.1 Objetivo  

1.1.1 Orientar as Pessoas Jurídicas, fornecedoras de mercadorias, bem como as áreas interessadas da 
Telebras, quanto a correta emissão de documentos fiscais, objetivando a minimização de risco 
fiscal e a otimização nos processos de pagamento e demais rotinas internas da Empresa. 

1.2 Documentos Fiscais Válidos 

1.2.1 Consideram-se documentos válidos os previstos nos regulamentos do ICMS dos Estados e do 
Distrito Federal. 

1.2.2 Nos casos em que o fornecedor seja obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica modelo 55, o 
mesmo deverá enviar o arquivo XML da respectiva Nfe para o e-mail: 
fiscalecontrole@telebras.com.br. Caso o recebimento não seja confirmado, a respectiva fatura 
não será registrada para pagamento. RICMS DF Decreto 18.955/97. 

1.3 Informações Gerais da Nota Fiscal de Mercadoria 

1.3.1 Dados do destinatário da Mercadoria: 

1.3.1.1 A Telebras, sociedade de economia mista, com fins públicos e sociais e também 
lucrativos tem sua sede em Brasília - DF e possui outras Filiais localizadas em 
unidades federativas. 

1.3.1.2 A emissão de documentos fiscais de mercadoria a Telebras deverá ocorrer da 
seguinte forma: 

1.3.1.2.1 Mercadorias destinadas a USO PRÓPRIO, com local de entrega em 
BRASILIA/DF: A emissão deverá ocorrer para a sede da empresa, situada em 
Brasília/DF. 

1.3.1.2.2 Mercadorias destinadas a USO PRÓPRIO com local de entrega nos Escritórios 
Regionais: A emissão deverá ocorrer para a Filial da Telebras localizada na 
capital do estado onde se encontra o escritório regional. 

1.3.1.2.3 Mercadorias destinadas a USO PRÓPRIO com local de entrega nos SITES ou 
POP's: A emissão deverá ocorrer para a Filial da Telebras localizada na capital 
do estado onde se encontra o site, o POP ou a obra. O Local efetivo da entrega 
da mercadoria deverá vir destacado no corpo da Nota Fiscal. 

1.3.2 Outras Informações 

1.3.2.1 Tributação do ICMS 

1.3.2.1.1 A tributação do ICMS deverá estar em conformidade com a legislação aplicada 
na UF da origem da mercadoria e, quando for o caso, em conformidade com a 
legislação da UF de destino. Nos casos de isenção, suspensão, redução de base 
de cálculo, diferimento, antecipação e substituição tributária, o embasamento 
legal para tais eventos deverá estar indicado nos dados adicionais da nota fiscal. 

1.3.2.1.2 Consoante previsão contratual, os valores referentes a ICMS ST (Substituição 
Tributária) e Diferencial de Alíquotas sendo de responsabilidade do fornecedor, 
o ICMS ST deverá ser considerado no preço total da Nota Fiscal sem acréscimos 
ao valor final contratado e o Diferencial de Alíquotas será glosado nos 
pagamentos subsequentes após recolhimento pela Telebras. 

1.3.2.2 Fornecedores enquadrados no Simples Nacional 

1.3.2.2.1  O Simples Nacional se caracteriza pelo tratamento diferenciado e favorecido a 
ser dispensado as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), 
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diferenciando das demais a forma de apuração e recolhimento unificados dos 
impostos e contribuições. Os fornecedores de mercadorias enquadrados nesse 
regime deverão observar o que prescreve a Resolução CGSN 10/2007: 

§ 2° A utilização dos documentos fiscais fica condicionada a inutilização dos 
campos destinados a base de cálculo e ao imposto destacado, de obrigação 
própria, sem prejuízo do disposto no art. 11 da Resolução CGSN n° 4, de 30 de 
maio de 2007, constando, no campo destinado as informações complementares 
ou, em sua falta, no corpo do documento, por qualquer meio gráfico indelével, 
as expressões: 

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 

1.3.2.2.2 A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional que emitir Nota Fiscal com direito 
ao credito estabelecido no § 1º do art. 23 da Lei Complementar Nº  123, de 2006, 
consignarão no campo destinado as informações complementares ou 
excepcionalmente, em caso de insuficiência de espaço, no quadro Dados do 
Produto, a expressão: 

"PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; 
CORRESPONDENTE A Alíquota DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 
123/2006". 

1.3.2.2.3 Nos termos do artigo 6º, da Instrução Normativa RFB 1.234/2012, para que não 
haja retenção tributária por parte de entes públicos federais, a pessoa jurídica 
optante pelo Simples Nacional deverá apresentar, a cada pagamento, 
declaração com 2 (duas) vias assinadas pelo seu representante legal, das quais 
a 1ª (primeira) via será retida e ficará à disposição da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), e a 2ª (segunda) via será devolvida ao contribuinte como 
recibo. 

1.4 Informações Adicionais 

1.4.1 Todas as Notas Fiscais de aquisição de bens ou mercadorias deverão ser emitidas e apresentadas 
à Telebras obedecendo ao CALENDARIO MENSAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FISCAIS. Caso 
a entrega não esteja prevista para o período corrente, favor programar o fornecimento e a 
emissão da Nota Fiscal para o 1º dia útil do mês subsequente. 

1.4.2 Por determinação da Diretoria Financeira, o prazo de recebimento dos documentos fiscais 
também deverá obedecer ao cronograma anual aprovado em Reunião de Diretoria da Telebras, 
a ser publicado a cada início do exercício fiscal. 

1.4.3 Todas as orientações citadas neste documento estão embasadas na legislação vigente nas 
esferas Federal e Estadual, sendo estas sujeitas a alterações a qualquer tempo. 

1.4.4 Este documento trata as situações de forma genérica. Os casos omissos deverão ser tratados 
individualmente. Tais orientações não eximem o fornecedor de encaminhar outros documentos 
ou informações aqui não especificados, assim como do conhecimento de toda a legislação ora 
tomada por base. 
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2 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS À TELEBRAS 

2.1 Objetivo 

2.1.1 Orientar as Pessoas Jurídicas, prestadoras de serviços, bem como as áreas interessadas da 
Telebras, quanto à correta emissão de documentos fiscais, objetivando a minimização de risco 
fiscal e a otimização nos processos de pagamento e demais rotinas internas da Empresa. 

2.2 Documentos Fiscais Válidos 

2.2.1 Considera-se documento de prestação de serviços* “válido”, para fins de registro contábil e 
fiscal, aquele que possua autorização do órgão competente (Prefeituras Municipais) e DF.  

   *prestação de serviços: aqueles listados na Lei Complementar nº 116/03. 

2.3 Informações Gerais da Nota Fiscal de Serviços 

2.3.1 Dados do Tomador de Serviços: 

2.3.1.1 A Telebras, sociedade de economia mista, com fins públicos e sociais e também 
lucrativos tem sua sede em Brasília – DF e possui outras Filiais localizadas em 
unidades federativas. 

2.3.1.2 A emissão de documentos fiscais à Telebras deverá ocorrer da seguinte forma: 

2.3.1.2.1 Serviços executados em Brasília-DF: A emissão deverá ocorrer para a sede da 
empresa, situada em Brasília/DF. 

2.3.1.2.2 Serviços executados nos Escritórios Regionais: A emissão deverá ocorrer para 
a Filial da Telebras localizada na capital do estado onde se encontra o escritório 
regional. 

2.3.1.2.3 Serviços executados em Sites ou POP’s: A emissão deverá ocorrer para a Filial 
da Telebras localizada na capital do estado onde se encontra o site ou a obra. O 
Local efetivo da prestação deverá vir destacado no corpo da Nota Fiscal. 

NOTA: Para os casos de prestação de serviços em dois ou mais municípios, as notas fiscais deverão 
ser emitidas de forma segregada, ou seja, uma nota fiscal para cada município onde houver a 
prestação dos serviços, obedecendo às premissas acima. 

2.3.2 Descrição dos Serviços: 

2.3.2.1 A descrição do(s) serviço(s) deverá ser feita de maneira clara, permitindo uma 
perfeita identificação do(s) mesmo(s), sempre de acordo com o contrato firmado 
entre o Prestador e a Telebras, observando ainda a adequação de sua natureza à lista 
de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

2.3.3 Local da Prestação dos Serviços: 

2.3.3.1 É obrigatória a menção ao local da prestação dos serviços (Município da Prestação). 
Esta informação deve estar de acordo com o contrato. Em caso de inconformidade, 
o documento não será aceito, sendo necessária a substituição da Nota Fiscal. 

NOTA: Não serão aceitas notas fiscais que constem informações insuficientes à identificação do 
Município ou de forma genérica, etc. 

2.3.4 Competência: 

2.3.4.1 O momento do registro contábil de gastos e investimentos, bem como o fato gerador 
de alguns tributos incidentes sobre a prestação de serviços, obedece à data de 
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emissão da nota fiscal, razão por que os documentos fiscais somente serão aceitos 
quando enviados dentro do mês da sua emissão.  

 

NOTA: É importante a observância de que, nos casos em que o período da prestação de serviços esteja 
descrito no corpo da nota fiscal, o período informado seja o mesmo da data de emissão.  

2.3.5 Outras Informações: 

2.3.5.1 Informações relativas às retenções na fonte, informações contratuais, isenções ou 
benefícios fiscais** entre outras, deverão ser descritas no corpo do documento 
fiscal. 
**Isenções ou benefícios fiscais: Quando aplicável ao ISSQN, o prestador de serviços deverá apresentar, a cada 
faturamento, cópia autenticada do documento comprobatório emitido pela Prefeitura à Telebras. 

2.4 Tributos Incidentes sobre Prestação de Serviços 

2.4.1 ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: 

2.4.1.1 Base de Cálculo 

2.4.1.1.1 A base de cálculo é o valor total do serviço, incluídos os montantes de materiais 
aplicados*, das subcontratações e subempreitadas. 

*Alguns municípios, não permitem a dedução de valores de materiais aplicados na prestação dos serviços 

previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa a Lei Complementar nº 116/2003. Se houver materiais aplicados, 

deverão ser destacados os valores, embora o imposto incida sobre o valor total da nota fiscal. 

2.4.1.2 Local de Incidência do ISSQN 

2.4.1.2.1  O local de incidência do ISSQN obedece aos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 
116/2003, que determinam que o ISSQN será devido no local da prestação.  

“...Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio 
do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o 
imposto será devido no local:...” 

“...Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte 
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou 
temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto 
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas.” 

NOTA: Não serão aceitos quaisquer argumentos, que visem dar entendimento diverso ao da legislação 

acima transcrita.  

2.4.1.3 Retenção do ISSQN pela Telebras 

2.4.1.3.1 A Telebras é responsável tributária e substituta tributária em Brasília, pela 
retenção do ISSQN, quando da prestação de serviços nos municípios 
supracitados e municípios afetados pela Rede Telebras. 

NOTA: O prestador optante pelo Simples Nacional deve observar quanto ao destaque da alíquota no 

documento fiscal na qual está enquadrado, sendo que a falta desta informação acarretará em utilização 

da maior alíquota vigente (5%). É importante salientar que alguns municípios não possuem convênio 

com o Simples, para estes casos aplicar-se-á a alíquota vigente no município da prestação do serviço. 
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Caso o prestador esteja sujeito à tributação do ISS por valores fixos mensais o mesmo deverá informar ao 

tomador dos serviços através de declaração para que não ocorra retenção de forma indevida. 

A regra e a retenção aplicam-se ao Distrito Federal e aos demais municípios afetados pelos 

empreendimentos Telebras. 

2.4.2 Retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ: 

2.4.2.1 Os pagamentos efetuados pela TELEBRÁS relativos a serviços prestados, estarão 
sujeitos à retenção na fonte do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido, da Cofins e do PIS, conforme regras estabelecidas na legislação 
vigente*. 
* LEI nº 10.833 - Art. 30 a 32, Decreto 3.000/99 – arts. 647 a 652, IN 1234/2012 e Outras Leis; 

NOTA: O prestador optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção a título de PIS/COFINS/CSLL e do 

IRPJ. Para tanto, a empresa prestadora dos serviços deverá apresentar, a cada pagamento, declaração, na 

forma do Anexo I da Instrução Normativa SRF nº. 459/2004, em duas vias, assinadas pelo seu 

representante legal. 

2.4.3 Contribuição Previdenciária - INSS 

2.4.3.1 Base de Cálculo 

2.4.3.1.1 A base de cálculo é o valor bruto da Nota Fiscal. Contudo os valores de materiais 
ou de equipamentos aplicados na prestação do serviço, pela contratada, 
discriminados no contrato e na nota fiscal, não integram a base de cálculo da 
retenção, desde que comprovados. (Art. 121 IN RFB 971/2009). 

NOTA: É importante a observância dos percentuais mínimos para a obtenção da base de cálculo 

estabelecidos na referida Instrução Normativa. 

2.4.4 Retenção da Contribuição Previdenciária - INSS 

2.4.4.1 Estarão sujeitos à retenção à alíquota de 11%, os serviços listados nos artigos 117 e 
118 da Instrução Normativa RFB 971/2009, se contratados mediante cessão de mão-
de-obra* ou empreitada, observados os casos da não aplicabilidade da retenção, 
conforme art. 149 da referida Instrução Normativa. 
* É a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores 

que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim.  

2.4.4.2 Quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, a 
contratada deverá destacar o valor da retenção com o título de "RETENÇÃO PARA A 
PREVIDÊNCIA SOCIAL", (Art 126 IN RFB 971/2009). 

2.4.4.3 Seguindo as diretrizes da Lei 12.546 de 14 de dezembro de 2011, para os serviços 
contratados mediante cessão de mão-de-obra* ou empreitada, nos casos de 
empresas da construção civil, enquadradas nas condições previstas Inciso IV do art. 
7º, desde que comprovada a data de inclusão na desoneração prevista na referida 
lei, a retenção do INSS será efetuada na proporção de 3,5% sobre o valor bruto da 
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, considerando as reduções de base de 
cálculo previstas nos artigos 121 e 122 da IN 971/2009 (Solução de Consulta Cosit nº 
23/2014) 
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2.4.4.4 Para retenção pela alíquota de 3,5% é necessário que as informações destacadas 
estejam expressamente escritas nas NFs: nº da CEI e data de abertura (com 
comprovante do cadastro anexo à NF) e cópia do cartão do CNPJ do prestador. 

2.4.4.5 Esta retenção será efetuada consoante às disposições de datas de abertura da CEI de 
cada obra, apresentadas no quadro abaixo, referentes às empresas enquadradas no 
inciso IV do art. 7º da Lei 12.546 de 14 de dezembro de 2011: 

 

 
 

NOTA: Para os prestadores de serviços com atividades enquadradas no inciso VII do art. 7º da Lei 12.546 

de 14 de dezembro de 2011, desde que comprovada a data de inclusão na desoneração, a retenção do 

INSS será efetuada na proporção de 3,5% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 

serviços, considerando as reduções de base de cálculo previstas nos artigos 121 e 122 da IN 971/2009, 

independente da data de abertura da CEI. 

O prestador optante pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo 114 da Instrução Normativa RFB nº 

971/2009, está sujeito à retenção, caso se enquadre nas situações previstas, exceto os serviços elencados 

no Anexo III  

2.4.5 Fornecedores enquadrados no SIMPLES NACIONAL 

2.4.5.1 O Simples Nacional se caracteriza pelo tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas (ME) e às empresas de pequeno porte (EPP), 
diferenciando das demais a forma de apuração e recolhimento unificados dos 
impostos e contribuições. Os fornecedores de mercadorias enquadrados nesse 
regime deverão observar o que prescreve a Resolução CGSN 10\2007: 

2.4.5.1.1 § 2° A utilização dos documentos fiscais fica condicionada à inutilização dos 
campos destinados à base de cálculo e ao imposto destacado, de obrigação 
própria, sem prejuízo do disposto no art. 11 da Resolução CGSN n° 4, de 30 de 
maio de 2007, constando, no campo destinado às informações complementares 
ou, em sua falta, no corpo do documento, por qualquer meio gráfico indelével, 
as expressões:  

ABERTURA CEI
RETENÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA

PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO DAS 

REGRAS

Até 31/03/2013
11% Sobre a Base 

destacada na NF
Até o término da obra

De 01/04/2013 até 

31/05/2013

3,5% Sobre a Base 

destacada na NF
Até o término da obra

De 01/06/2013 até o 

último dia do 3º mês 

subsequente ao da 

publicação em lei

Retenção de 3,5% desde 

que destacada no NF
Até o término da obra

A partir do primeiro dia 

do 4º mês subsequente 

ao da publicação em lei

Retenção de 3,5% Até o término da obra



 

Termo de Referência 
ANEXO IX – Orientações Tributárias e  

Calendário Mensal de Entrega de Documentos Fiscais 
Região Centro-Oeste 

NÚMERO 

XXX/2015/3400 

DATA 

XX/XX/2015 

 

SCS Quadra 09 - Bloco "B" Salas 301 a 305 - Ed. Parque Cidade Corporate - CEP 70308-200 - Brasília/DF 

Tel.: (61) 2027-1566 / Fax: (61) 2027-1000 - licitacao@telebras.com.br 
Página 9 de 17 

 

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 

2.4.5.2 Nos termos do artigo 6º, da Instrução Normativa RFB 1.234/2012, para que não haja 
retenção tributária por parte de entes públicos federais, a pessoa jurídica optante 
pelo Simples Nacional deverá apresentar, a cada pagamento, declaração com 2 
(duas) vias assinadas pelo seu representante legal, das quais a 1ª (primeira) via será 
retida e ficará à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e a 2ª 
(segunda) via será devolvida ao contribuinte como recibo. 

 

2.4.6 Informações Adicionais 

2.4.6.1 Conforme determinação da Diretoria Financeira da Telebras, o prazo de recebimento 
dos documentos fiscais, deverá obedecer ao CALENDÁRIO MENSAL DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS FISCAIS aprovado em Reunião de Diretoria da companhia. 

2.4.6.2 Todas as orientações citadas neste documento estão embasadas na legislação 
vigente nas esferas Federal e Municipal, sendo estas sujeitas a alterações a qualquer 
tempo. 

2.4.6.3 Este documento trata as situações de forma genérica. Os casos omissos deverão ser 
tratados individualmente. Tais orientações não eximem o prestador de serviços de 
fornecer outros documentos ou informações aqui não especificados, assim como do 
conhecimento de toda a legislação ora tomada por base. 

3 CALENDÁRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FISCAIS ANO 2015 

3.1 Objetivo 

3.1.1 Orientar as Pessoas Jurídicas, prestadoras de serviços, bem como as áreas interessadas da 
Telebras, quanto as datas corretas para a entrega de documentos fiscais à Telebras. 

 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucao-normativa-rfb-1234-2012.htm
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OBRA:

LOCAL: Encargos sociais:

DATA BASE:

OBSERVAÇÃO: SOMENTE CÉLULAS EM VERDE DEVERÃO SER PREENCHIDAS
ITEM SINAPI/ SICRO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MED. C.O. CUSTO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 71,25

COMPRIMENTO X LARGURA =7,50 x 9,50 =71,25M2 (considerado recuo de 2,00m para cada lado da estação e 4,00m para a frente)

1.2 74210/001
BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO, 4MM INCLUSO PISO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA)
M2 12,00

COMPRIMENTO X LARGURA = 3,00 x 4,00 = 12,00M2

1.3 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00

COMPRIMENTO X LARGURA = 2,00 x 1,00 = 2,00M2

1.4 73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 12,25

COMPRIMENTO X LARGURA = 3,00 x 4,00 = 12,00M2

1.5 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2X M2 85,00

TAPUME DE 2,50M DE ALTURA EM TORNO DO PERÍMETRO RESERVADO PARA OBRA = (7,5+9,5)*2*2,50 = 85,00M2

1.6 73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UN 1,00

SUBTOTAL 1 -R$           

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 8,00

Considerando a remoção de X M3 por hora de um total de 3,50m x 3,50m x 3,00m = 36,75M3

2.2 5811 CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP CHP 26,00

CONSIDERANDO O TRANSPORTE DE 1,3 X (36,75M3 + 37,70M3) = 96,79M3 DE TERRA EM 26 HORAS  PRODUTIVAS (1,3 = FATOR DE 

EMPOLAMENTO)

2.3 83868 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2 42,00

CONSIDERANDO UMA ÁREA DE 3,50M X 3,00M X 4  =  42M2

SUBTOTAL 2 -R$           

3 FUNDAÇÃO

3.1 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 2,80

(3,50+3,50) x 2 x 0,20 = 2,80 M2

3.2 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 0,63

LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA =  3,50 x 3,50 x 0,05 =  M3

3.3 73972/002 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 18,38

LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA = 3,50 x 3,50 x 0,15 = M3

3.4 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 302,01

ARMAÇÃO DE AÇO PARA BASE DE CONCRETO 3,50M X 3,50M X 0,2 M

3.5 79474 ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE M3 37,70

8 (OITO) ESTACAS COM 30CM DE DIÂMETRO E 5M DE PROFUNDIDADE = 0,3M X π X 5M X 8

3.6 72819 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA M 40,00

QUANTIDADE X COMPRIMENTO = 8,00 x 5,00 = 40,00M

SUBTOTAL 3 -R$           

4 BASE PARA POSTE TELECÔNICO - 1 BLOCK DE 0,40M X 0,40M X 0,40M

4.1 79478 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 0,05            

LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA = 0,40 x 0,40 x 0,30 = 0,05M3

4.2 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 0,72            

(0,45 x 0,40) x 4,00 = 0,72M2

4.3 83668 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 0,01            

LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA =  0,40 x 0,40 x 0,05 = 0,01M3

4.4 73972/002 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO M3 0,06            

LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA = 0,40 x 0,40 x 0,40 = 0,06M3

4.5 73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 4,00            

4.6 74254/002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. KG 1,82            

4.7 73855/001 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00            

4.8 74156/001 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO M 1,00            

SUBTOTAL 4 -R$           

5 INSTALAÇÃO DE ADUELAS

5.1 37479 ADUELAS EM CONCRETO ARMADO (3,00m x 3,00m x 1,00m) UNID 3,00

5.2 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TxKM 600,00

TRANSPORTE DE ADUELAS. TOTAL DE 12 TONELADAS POR DISTÂNCIA DE 50 KM. 12 X 50 = 600 T.KM

5.3 89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 CHP 8,00

SUBTOTAL 5 -R$           

6 REATERRO E RECOMPACTAÇÃO DO SOLO

6.1 53527 REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE M3 21,00

REATERRO DAS ÁREAS EXTERNAS ÀS ADUELAS = 0,5M X 3,00M X 3,00M X 4 + 0,5M X 0,5M X 3,00M X 4 = 21M3

SUBTOTAL 6 -R$           

7 ENTRADA DE ENERGIA

7.1 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00

7.2 74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A  A 380V -  FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00

7.3 72311 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,00

7.4 73860/022 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00

7.5 72262 TERMINAL PARA CABO 35MM2 UN 5,00

7.6 72254 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 2,40

7.7 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,4M COM CONECTOR UN 3,00

7.8 74104/001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
UN 1,00

7.9 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), INCLUSO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ABRIGO SUBTERRÂNEO

SICRO: - SINAPI: 



SUBTOTAL 7 -R$           

8 POSTE E ILUMINAÇÃO EXTERNA

8.1 83475
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00

8.2 73769/003 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00

8.3 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO 0.6/1KV 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,73

CABO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA LÂMPADA (DISTÂNCIA PRESUMIDA ATÉ O QUADRO DE ENERGIA). (9,00 + 5,00 + 1,75 + 2,00 + 2,00) X 

1,1. CONSIDERANDO RESERVA TÉCNICA DE 2 METROS EM CADA CAIXA DE PASSAGEM E 10% DE PERDAS

8.4 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), INCLUSO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,75

ELETRODUTO DA ENTRADA DE ENERGIA ATÉ O ABRIGO SUBTERRÂNEO

SUBTOTAL 8 -R$           

9 ENTRADA DE CABOS E CAIXAS DE PASSAGEM

9.1 74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00

CAIXA PARA CFTV E PARA ELÉTRICA

9.2 S/ SINAPI CAIXA DE F.O. TIPO R2 - 105 x 55 x 80 cm EM BLOCO DE CONCRETO COM FUNDO EM BRITA E DRENO UN 1,00

9.3 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), INCLUSO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,75

9.4 S/ SINAPI ELETRODUTO PEAD 100MM COM 4 SUBDUTOS COLORIDOS DE 26MM CADA M 6,75

9.5 73860/022 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 80,00

CABOS DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ O QUADRO DO ABRIGO SUBTERRÂNEO COM 10% DE PERDAS

9.6 72262 TERMINAL PARA CABO 35MM2 UN 5,00

SUBTOTAL 9 -R$           

10 ATERRAMENTO

10.1 72254 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 16,00

10.2 72253 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 8,00

10.3 73860/022 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 VERDE FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00

10.4 72927 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00

10.5 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,4M COM CONECTOR UN 6,00

10.6 72263 TERMINAL PARA CABO 50MM2 UN 10,00

10.7 72262 TERMINAL PARA CABO 35MM2 UN 4,00

10.8 74104/001
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
UN 1,00

10.9 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), INCLUSO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00

SUBTOTAL 10 -R$           

11 INSTALAÇÃO DE ABRIGO SUBTERRÂNEO

11.1 89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 CHP 4,00

SUBTOTAL 11 -R$           

12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

12.1 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 5,87

12.2 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA T.KM 316,98

BRITA COM DENSIDADE DE 1800 KG/M³ = 1,8 X 5,78 X 30 = 316,98

12.3 6111 SERVENTE H 8,00

SUBTOTAL 12 -R$           

TOTAL SEM BDI -R$           

BDI (%) 0,00%

TOTAL COM BDI -R$           

0,00%

RISCOS:

LUCRO DA EMPRESA

DESPESAS FINANCEIRAS:

SEGUROS:

GARANTIA:

CPRB:

TRIBUTOS FEDERAIS: COFINS E PIS 

TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS):

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 

COMPOSIÇÃO DO BDI  - SERVIÇOS 
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