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1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1 Contratação, mediante pregão eletrônico de preços de 
empresa de prestação de serviços para os serviços de 

adaptação de vídeo e áudio para o transporte dos sinais da 
emissora fonte da FIFA entre os estádios da copa do mundo 

de futebol e copa das confederações e o centro de distribuição 
de sinais de vídeo para as emissoras (IBC/IBCC). Estes 

serviços devem incluir as etapas de testes, instalação, 
operação, localização e correção de falhas, desinstalação dos 

equipamentos. Destaca-se que a solução será implantada nos 
12 estádios e no IBC em cumprimento à resolução Nº 8 do 

GECOPA de 17 de Abril de 2012, que designa a TELEBRÁS 

como responsável pela implementação dos itens da garantia 
governamental Nº 11. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 A partir da publicação do Decreto nº 7.175, de 12/05/2010, 
publicado no DOU de 13/05/2010, que instituiu o Programa 

Nacional de Banda Larga - PNBL, a TELEBRAS iniciou a sua 
reestruturação organizacional, visando o exercício das suas 

atribuições e a implantação das bases de suporte do referido 
programa. 

2.2 Conforme disposto no Decreto nº 7.175/2010, cabe à 
TELEBRAS: (i) implementar a rede privativa de comunicação 

da Administração Pública Federal; (ii) prestar apoio e suporte 

a políticas públicas de conexão à Internet em banda larga 
para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, 

postos de atendimento, telecentros comunitários e outros 
pontos de interesse público; (iii) prover infra-estrutura e 

redes de suporte a serviços de telecomunicações 
prestados por empresas privadas, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos; e 
(iv) prestar serviço de conexão à internet em banda larga 

para usuários finais, apenas e tão somente em localidades 
onde inexista oferta adequada daqueles serviços. 

2.3 Para executar o PNBL a TELEBRAS promoveu em 10/11/2010 
o pregão nº 003/2010 com o registro de preço dos produtos 

destinados a compor o seu BACKBONE DWDM de cobertura 
nacional. 
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2.3.1 A empresa vencedora do certame em questão foi a Padtec S.A, com 

quem a TELEBRAS formalizou contratos para fornecimento dos 

equipamentos DWDM destinados a compor os Anéis Sudeste, 

Nordeste e Sul do Backbone, compondo mais de 150 estações. 

2.4 Em 23 de setembro de 2011 foi estabelecida a primeira 

resolução do GECOPA que aprova o Plano de Promoção do 

Brasil pela realização da Copa do Mundo FIFA. 

2.5 Em 17 de abril de 2012 o GECOPA, através da resolução nº 6, 

atualiza a matriz de responsabilidades publicada na sua 
primeira resolução. 

(http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/resolucao_gecopa_06.pdf) 

2.6 A partir da publicação da Resolução GECOPA nº 08, de 17 de 
abril de 2012, ocorreu a autorização da revisão da Matriz de 

Responsabilidades para o evento da Copa do Mundo e torna a 
TELEBRAS responsável perante o governo federal para 

atender as diretrizes do atendimento das Garantias da União 
à FIFA, em especial a Garantia nº 11 - Telecomunicações e 

Tecnologia da Informação, contemplado também pela Lei 
Geral de Telecomunicações - Lei 9.472/97 Art. 2º, inciso II; 

(http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/04272012_gecopa_resolucao_
08.pdf) 

2.7 Neste momento, a TELEBRAS iniciou estudos de revisão de 
sua infraestrutura de telecomunicações para dar vazão a nova 

demanda de serviços a serem atendidos nos eventos das 
Copas das Confederações em 2013 e do Mundo em 2014. 

2.8 A rede de transporte construída pela TELEBRAS sobre a 

tecnologia DWDM apresenta característica de disponibilidade 
de igual ou superior a 99,99%, conforme requisitos técnicos e 

de disponibilidades definidos no documento FIFA (IT & 
Telecommunications Infrastructure 2014 FIFA World Cup 

Brazil) a ser garantido pela União na rede de transporte a ser 
disponibilizada para a FIFA.  

2.9 O IBC da FWC 2014 ficará localizado no Rio Centro na cidade 
do Rio de Janeiro.  
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2.10 A Telebrás irá prover em sua rede DWDM circuitos ópticos de 

alta capacidade ligando cada um dos Doze Estádios ao IBC 

através de dois circuitos independentes de até 30 Gbps cada. 

2.10.1 Assim a solução de Adaptação de Vídeo e Áudio - “VandA” proposta, 

deverá utilizar destes circuitos da TELEBRAS como rede de transporte 

para a cobertura do evento. 

2.10.2 Esta solução deverá utilizar a rede de transporte temporária 

(disponível durante os eventos FCC e FWC somente), com cobertura 

nacional, e deverá incluir os equipamentos e serviços de instalação, 

operação e localização de falhas e manutenção, gerência e emissão 

de relatórios, com o intuito de atender à demanda destes serviços com 

a disponibilidade de 100% durante o período das partidas, a ser 

disponibilizada à FIFA nas cidades-sede dos eventos das Copas das 

Confederações e do Mundo. 

2.11 A demanda a ser atendida durante as FCC em 2013 e FWC 

em 2014 é: 

2.11.1 Durante a FCC deverão ser atendidos os Estádios/Arenas situados 

nas seguintes cidades-sedes: 

2.11.1.1 Belo Horizonte, MG 

2.11.1.2 Brasília, DF 

2.11.1.3 Fortaleza, CE 

2.11.1.4 Recife, PE 

2.11.1.5 Rio de Janeiro, RJ 

2.11.1.6 Salvador, BA 

2.11.2 Durante a FCC existirá geração de sinais de áudio e vídeo a partir de 

cada estádio/arena e que deverão ser entregue no ponto de 

concentração de vídeo-contribuição, definido pela FIFA, no estádio do 

Mineirão em Belo Horizonte. 
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Figura 2-1 – Pontos de Atendimento da FCC 

2.11.3 Durante a FWC deverão ser atendidos os Estádios/Arenas situados 

nas seguintes cidades-sedes: 

2.11.3.1 Belo Horizonte, MG 

2.11.3.2 Brasília, DF 

2.11.3.3 Cuiabá, MT 

2.11.3.4 Curitiba, PR 

2.11.3.5 Fortaleza, CE 

2.11.3.6 Manaus, AM 

2.11.3.7 Natal, RN 

2.11.3.8 Porto Alegre, RS 

2.11.3.9 Recife, PE 

2.11.3.10 Rio de Janeiro, RJ 

2.11.3.11 Salvador, BA 

2.11.3.12 São Paulo, SP 

Estádio Castelão
Fortaleza (CE)

Arena Pernambuco
Recife (PE)

Estádio Fonte Nova
Salvador (BA)

Estádio Mineirão
Belo Horizonte (MG)

Estádio Maracanã
Rio de Janeiro (RJ)

Arena Nacional
Brasília (DF)
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2.11.4 Durante a FWC existirá geração de sinais de áudio e vídeo a partir de 

cada estádio/arena e que deverão ser entregue no ponto de 

concentração de vídeo-contribuição, definido pela FIFA, no Rio Centro 

na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 
Figura 2-2 – Pontos de Atendimento da FWC 

 

2.12 A solução de serviços de adaptação de Vídeo e Áudio capaz de 

atender as premissas de qualidade e disponibilidade durante 
os eventos das FCC e FWC estão detalhadas no decorrer deste 

documento. 

 

3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Atualmente a TELEBRAS possui apenas solução de rede de 
transporte terrestre utilizando a tecnologia DWDM. 

3.1.1 Esta rede está sofrendo adequações para atender os requisitos 

solicitados pela FIFA de forma adequar a sua capacidade, bem como 

a disponibilidade na rede metropolitana nas cidades-sedes. 

Arena Pantanal
Cuibá (MT)

Arena da Amazônia
Manaus (AM)

Estádio Castelão
Fortaleza (CE)

Arena das Dunas
Natal (RN)

Arena Pernambuco
Recife (PE)

Estádio Fonte Nova
Salvador (BA)

Estádio Mineirão
Belo Horizonte (MG)

Estádio Maracanã
Rio de Janeiro (RJ)

Arena de Itaquera
São Paulo (SP)

Estádio Beira Rio
Porto Alegre (RS)

Arena da Baixada
Curitiba (PR)

Arena Nacional
Brasília (DF)
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3.1.2 A rede DWDM terá disponibilidade igual ou superior a 99,99% 

adotando soluções de acesso redundante bem como a construção dos 

trechos de longo alcance com dupla abordagem às cidades-sedes. 

3.1.3 Os requisitos da solução de equipamentos de adaptação de vídeo 

estão detalhados no capítulo 5 (Descrição do Objeto) deste 

documento. 

3.2 Serviços Permanentes de adaptação de vídeo para a FCC: 

3.2.1 Conectividade permanente entre cada Localidade ao IBCC - Na copa 

das confederações haverá circuitos permanentes ligando o Estádio de 

cada localidade ao IBCC localizado no estádio do Mineirão. Cada uma 

das 5 outras localidades possuirá dois circuitos completamente 

redundantes e permanentes com capacidade de no mínimo 3 Gbps 

cada interligando o estádio ao IBCC, simultaneamente. As interfaces 

destes circuitos serão 10 GEth PHY. 

3.2.2 Requisitos de interface para cada Estádio (Exceto IBCC). 

Cada estádio, exceto o Mineirão deve ser equipado com um set de 
equipamentos com as seguintes características: 
 4 interfaces HD-SDI @ 400Mbps or SDI @ 150Mbps para tráfego 

Multilateral ou Unilateral. 

 4 interfaces HD-SDI @ 300Mbps or SDI @ 150Mbps para canais de 

retorno entre IBCC e estádios. 

 2 circuitos STM-1, (1x STM-1 – Rota A; 1x STM-1 – Rota B). 
 4 portas FE 
 1 Porta GE 
 1 Interface E1 
 2 Interfaces de rede 10GEth. (Rota A + Rota B). 

 

3.2.3 Requisitos de interface para o IBCC localizado no Mineirão: 

O Mineirão deve ser equipado com no mínimo 2 sets e no máximo 5 
sets de equipamentos com as características abaixo, permitindo a 
transmissão simultânea de pelo menos 2 jogos. 
 4 interfaces HD-SDI @ 400Mbps or SDI @ 150Mbps para tráfego 

Multilateral ou Unilateral. 

 4 interfaces HD-SDI @ 300Mbps or SDI @ 150Mbps para canais de 

retorno entre IBCC e estádios. 

 2 circuitos STM-1, (1x STM-1 – Rota A; 1x STM-1 – Rota B). 
 4 portas FE 
 1 Porta GE 
 1 Interface E1 
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 2 Interfaces de rede 10GEth. (Rota A + Rota B). 

 

3.3 Integração de sistemas nos estádios: 

3.3.1 É de inteira responsabilidade do fornecedor o monitoramento dos 

sinais de áudio e vídeo em cada uma das localidades para garantir a 

qualidade e integridade dos sinais a serem entregues no IBCC. 

3.3.2 Devem ser usados pelo fornecedor, medidores de qualidade de áudio 

e vídeo, tipo “WaveForm Monitor” com capacidade de monitoração em 

sinais HD, que analisem diretamente os sinais fornecidos. 

3.3.3 O fornecedor deve usar qualquer outro equipamento que julgue 

necessário para garantir a qualidade dos serviços. 

3.3.4 Deve ser usado um equipamento “multiviewer” com monitoramento do 

áudio incluído, para o monitoramento de todos os sinais transmitidos 

ou recebidos em cada localidade.  

3.3.5 Os racks para a instalação nas salas TIR dos estádios devem ser 

fornecidos na solução ofertada, podendo ser racks com fixação no 

piso, ou bastidores móveis para facilitar a instalação e desinstalação 

dos equipamentos. O modelo e dimensões de tais racks devem ser 

informados na proposta e aprovados pela contratante. 

3.3.6 Toda a solução de adaptação de vídeo, com seus equipamentos 

auxiliares e de monitoramento devem ser alimentados através de UPS 

a ser fornecido como parte integrante da solução com capacidade para 

alimentar todo o sistema por no mínimo 15 minutos, sem interrupção 

no fornecimento em caso de queda de energia na sala de 

equipamentos. Pelo menos uma das linhas de energia dos 

equipamentos de adaptação deve ser alimentada através do UPS. 

Caso o fornecedor opte por alimentar as duas linhas de energia 

através de UPS, isso deve ser feito de forma a manter as linhas 

independentes uma da outra, usando no mínimo 2 sistemas UPS 

diferentes. 

3.3.7 A infraestrutura a ser fornecida nesta solução deve conter todo o 

cabeamento até o ponto de demarcação, os racks, fibras, painéis de 

distribuição (DG) elétricos e ópticos, sistemas de energia e 

monitoramento dos sinais, e demais sistemas que o fornecedor julgar 
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necessários. A logística, instalação, configuração, integração e testes, 

operação, localização e correção de falhas, e posterior desinstalação 

de tais sistemas é de total responsabilidade da fornecedora e deve ser 

detalhada em sua proposta técnica. 

 

3.4 Integração de sistemas no IBCC (Mineirão): 

3.4.1 É de inteira responsabilidade do fornecedor o monitoramento dos 

sinais de áudio e vídeo recebido de cada uma das localidades para 

garantir a qualidade e integridade dos sinais entregues no IBCC. É de 

responsabilidade do fornecedor prover a instalação dos equipamentos 

na sala TIR e uma estrutura capaz de garantir a operação dos 

sistemas a partir da sala TOC do Mineirão. 

3.4.2 Devem ser usados pelo fornecedor, medidores de qualidade de áudio 

e vídeo, tipo “WaveForm Monitor” com capacidade de monitoração em 

sinais HD, que analisem diretamente os sinais fornecidos. 

3.4.3 O fornecedor deve usar qualquer outro equipamento que julgue 

necessário para garantir a qualidade dos serviços. 

3.4.4 Deve ser usado um equipamento “multiviewer” com monitoramento do 

áudio incluído, para o monitoramento de todos os sinais transmitidos 

ou recebidos pelo IBCC.  

3.4.5 Os racks para a instalação nas salas TIR/TOC do estádio Mineirão 

devem ser fornecidos na solução ofertada, podendo ser racks com 

fixação no piso, ou bastidores móveis para facilitar a instalação e 

desinstalação dos equipamentos. O modelo e dimensões de tais racks 

devem ser informados na proposta e aprovados pela contratante. 

3.4.6 Toda a solução de adaptação de vídeo, com seus equipamentos 

auxiliares e de monitoramento devem ser alimentados através de UPS 

a ser fornecido como parte integrante da solução com capacidade para 

alimentar todo o sistema por no mínimo 15 minutos, sem interrupção 

no fornecimento em caso de queda de energia na sala de 

equipamentos. Pelo menos uma das linhas de energia dos 

equipamentos de adaptação deve ser alimentada através do UPS. 

Caso o fornecedor opte por alimentar as duas linhas de energia 

através de UPS, isso deve ser feito de forma a manter as linhas 
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independentes uma da outra, usando no mínimo 2 sistemas UPS 

diferentes. 

3.4.7 A infraestrutura a ser fornecida nesta solução deve conter todo o 

cabeamento até o ponto de demarcação, os racks, fibras, painéis de 

distribuição (DG) elétricos e ópticos, sistemas de energia e 

monitoramento dos sinais, e demais sistemas que o fornecedor julgar 

necessários. A logística, instalação, configuração, integração e testes, 

operação, localização e correção de falhas, e posterior desinstalação 

de tais sistemas é de total responsabilidade da fornecedora e deve ser 

detalhada em sua proposta técnica. 

3.5 Requisitos gerais: 

3.5.1 Gerenciamento de Projeto e coordenação de atividades. 

3.5.2 Deve ser previsto pelo fornecedor, testes de certificação da solução, 

para garantir a completa operabilidade dos sistemas com a rede WAN 

fornecida. Desejável que sejam propostos testes de laboratório e 

testes de campo quando a WAN estiver disponível. 

3.5.3 O fornecedor é responsável por todo o hardware e software fornecidos 

e sua operação e manutenção durante o período proposto. 

3.5.4 Deve ser previsto pelo fornecedor, inspeções físicas nos estádios para 

verificar a infraestrutura fornecida pelo estádio, de acordo com a sua 

necessidade ou conveniência. A necessidade destas inspeções, e 

agenda prevista, deve ser informada ao contratante. 

3.5.5 Caso haja necessidade da homologação dos equipamentos junto a 

ANATEL esta é de inteira responsabilidade do fornecedor. 

3.5.6 Caso haja necessidade de sobressalentes e equipamentos adicionais 

para garantir a disponibilidade dos serviços, estes são de 

responsabilidade da fornecedora e devem estar previstos na proposta 

técnica. 

3.5.7 O gerenciamento das atividades deve levar em conta a integração com 

as atividades e necessidades da emissora fonte da FIFA. 

3.5.8 A proposta deve prever todos os custos com pessoal da fornecedora. 

Caso seja necessário deslocamento, hospedagem, sobreaviso, horas 

extras ou trabalho em horas não previstas inicialmente, estes serão de 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
Vinculada ao Ministério das Comunicações 

 

 
Setor Comercial Sul, Quadra 09 – Bloco “A” – Torre “B” – Edifício Parque Cidade – Brasília – DF CEP 70308-200 

Tel.: (61) 2027-1800 – Fax: (61) 2027-1883 – licitacao@telebras.com.br 

Página 12 de 50 

 

total responsabilidade da fornecedora e devem ser levados em conta 

na proposta. 

 
 

3.6 Equipes de operação: 

3.6.1 Nos estádios da FCC as equipes de operação devem ter no mínimo: 

3.6.2 Para os dias onde não há jogos naquele estádio: 

3.6.2.1 1 Engenheiro Supervisor/Gerente disponível por uma janela de 

trabalho de 12 Horas. 

3.6.2.2 1 Engenheiro de operação disponível por uma janela de trabalho de 12 

horas. 

 

3.6.3 Para os dias de jogos naquele estádio: 

3.6.3.1 1 Engenheiro Supervisor/Gerente disponível por uma janela de 

trabalho de 16 Horas. 

3.6.3.2 1 Engenheiro de operação disponível por uma janela de trabalho de 16 

horas. 

3.6.4 No IBCC as equipes devem conter no mínimo: 

3.6.5 Para os dias quando não há jogos: 

3.6.5.1 1 Engenheiro Supervisor/Gerente disponível por uma janela de 

trabalho de 12 Horas. 

3.6.5.2 1 Engenheiro de operação disponível por uma janela de trabalho de 12 

horas. 

3.6.6 Para os dias de jogos em qualquer dos estádios: 

3.6.6.1 1 Engenheiro Supervisor/Gerente disponível por uma janela de 

trabalho de 16 Horas. 

3.6.6.2 1 Engenheiro de operação disponível por uma janela de trabalho de 16 

horas. 
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3.6.7 Os times de operação em cada localidade devem ser dimensionados, 

prevendo uma escala de trabalho, de forma a atender as necessidades 

acima expostas.  

 

3.6.8 Perfil necessário para um gerente/supervisor de transmissão: 

3.6.8.1 Liderança será responsável pela comunicação entre as partes 

envolvidas. 

3.6.8.2 Será o responsável direto pela entrega dos serviços à emissora fonte 

da FIFA. 

3.6.8.3 Deve possuir conhecimento e experiência em transmissão de áudio e 

vídeo em redes de contribuição para grandes eventos. 

3.6.8.4 Deve possuir conhecimentos específicos na tecnologia utilizada. 

3.6.8.5 Deve possuir treinamento e conhecimentos a respeito dos 

equipamentos utilizados pela fornecedora. 

3.6.8.6 Deve possuir os conhecimentos para a resolução de problemas mais 

complexos sem a necessidade de um suporte técnico externo. 

 

3.6.9 Perfil necessário para um engenheiro de transmissão: 

3.6.9.1 Desejável possuir conhecimento e experiência em transmissão de 

áudio e vídeo em redes de contribuição. 

3.6.9.2 Deve possuir conhecimentos específicos na tecnologia utilizada. 

3.6.9.3 Deve possuir treinamento e conhecimentos a respeito dos 

equipamentos utilizados pela fornecedora. 

3.6.9.4 Deve possuir os conhecimentos para a resolução de problemas mais 

complexos sem a necessidade de um suporte técnico externo. 

 

3.6.10 Cronograma 

3.6.10.1 A fornecedora deve informar o cronograma de atividades prevendo: 

3.6.10.2 O período de testes em rede. 
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3.6.10.3 Instalação 

3.6.10.4 Comissionamento 

3.6.10.5 Desinstalação e retirada de todos os equipamentos dos Sites. 

 

3.7 A fornecedora é responsável pela logística, transporte e 
armazenagem se necessária de todos os equipamentos 

envolvidos no projeto. Deve ser considerado o seguro para 
estes materiais. 

 

3.8 Os serviços de adaptação de vídeo serão contratados por 

prazo determinado e com duração limitada em torno do 
período da FCC e FWC. 

3.8.1 O evento da FCC inicia-se em 15/06/2013 e termina 30/06/2013, tendo 

o IBCC instalado nas dependências do Estádio Governador 

Magalhães Pinto – Estádio do Mineirão - situado na Av. Antônio 

Abrahão Caram 1001, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

3.8.2 O evento da FWC inicia-se em 12/06/2014 e termina 13/07/2014, 

tendo o IBC instalado nas dependências do RIOCENTRO Exhibition 

and Convention Center – Riocentro - situado na Av. Salvador Allende, 

6555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

 

4 MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

4.1 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 possuírem 

padrões de desempenho e características gerais e específicas 
usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por 

meio da modalidade Pregão. 

4.2 As locações em questão serão realizadas mediante Sistema de 
Registro de Preços (SRP), conforme o Decreto Nº 3.931, de 

19 de setembro 2001. 

4.3 A agilidade e simplicidade proporcionada pelo Pregão, aliada 

ao SRP, possibilita que a contratação seja ajustada à 
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necessidade de cada projeto executivo. Essa flexibilidade é 

imprescindível uma vez que ajustes finais são necessários 

após a realização de medidas de campo. 

4.4 O SRP também possibilitará à CONTRATANTE a adequação 

das contratações às prioridades decorrentes das políticas 
públicas, bem como à disponibilidade orçamentária para 

implementação da rede. 

4.5 A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre 

os Licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e promover o desenvolvimento nacional, 

garantindo a boa qualidade dos equipamentos e softwares de 
empresas comprometidas com o desenvolvimento do país e a 

custos mais reduzidos, contribuindo para o fortalecimento dos 
vários segmentos da economia brasileira e para a diminuição 

dos gastos governamentais. 

 

5 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

5.1 O Projeto consiste na contratação dos serviços de adaptação 
de vídeo e áudio para os eventos Copa do Mundo de Futebol 

FIFA 2014, e Copa das Confederações 2013, conforme 
descrito no item 3, e estão incluídos neste projeto: 

5.1.1 Equipamentos para Adaptação de vídeo nos Estádios, no IBC/ IBCC. 

5.1.2 Toda a estrutura temporária necessária para a implantação e operação 

dos equipamentos, incluindo racks, painéis de distribuição, UPS e 

outros. 

5.1.3 Sistema de monitoramento de qualidade dos sinais. 

5.1.4 Os serviços de instalação, operação, localização de falhas, 

manutenção, e desinstalação dos equipamentos de adaptação.  

5.2 Face o exposto acima a Telebras necessita contratar: 

5.2.1 Para  o evento FCC: 

5.2.1.1 O Aluguel dos equipamentos adaptadores de vídeo (VandA) da 

Seguinte forma: 
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5.2.1.2 O número máximo de 5 unidades a serem instaladas em cada um dos 

estádios da FCC, incluindo seus respectivos sistemas de 

monitoramento. 

5.2.1.3 Os serviços associados à operação e manutenção dos equipamentos 

nos estádios. 

5.2.1.4 O número mínimo de 2 unidades de VandA a serem instaladas no 

IBBC, incluindo o sistema de monitoramento centralizado. Estes 

equipamentos devem suportar a transmissão de 2 partidas 

simultâneas em 2 localidades diferentes. 

5.2.1.5 Os serviços associados à operação e manutenção dos sistemas no 

IBCC. 

 

5.2.2 Para o evento FWC: 

5.2.2.1 O Aluguel dos equipamentos adaptadores de vídeo (VandA) da 

Seguinte forma: 

5.2.2.2 Os equipamentos estarão divididos em 3 categorias, dependendo das 

características do estádio onde serão instalados. 

5.2.2.3 O número máximo de 4 unidades a serem instaladas, uma em cada 

um dos estádios da FWC de categoria I, incluindo seus respectivos 

sistemas de monitoramento. 

5.2.2.4 O número máximo de 5 unidades a serem instaladas, uma em cada 

um dos estádios da FWC de categoria II, incluindo seus respectivos 

sistemas de monitoramento. 

5.2.2.5 O número máximo de 3 unidades a serem instaladas, uma em cada 

um dos estádios da FWC de categoria III, incluindo seus respectivos 

sistemas de monitoramento. 

5.2.2.6 Os serviços associados à operação e manutenção dos equipamentos 

nos estádios, relacionados a sua categoria. 

5.2.2.7 O número mínimo de 4 unidades de VandA a serem instaladas no IBC, 

no Rio Centro (Rio de Janeiro – RJ) incluindo o sistema de 

monitoramento centralizado, sendo a especificação mínima: 1 unidade 

Categoria III, 2 unidades Categoria II e 1 unidade Categoria I. 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
Vinculada ao Ministério das Comunicações 

 

 
Setor Comercial Sul, Quadra 09 – Bloco “A” – Torre “B” – Edifício Parque Cidade – Brasília – DF CEP 70308-200 

Tel.: (61) 2027-1800 – Fax: (61) 2027-1883 – licitacao@telebras.com.br 

Página 17 de 50 

 

5.2.2.8 Os serviços associados à operação e manutenção dos sistemas 

instalados  no IBC. 

5.3 Cada unidade de equipamento VandA deverá estar 

configurado com: 

5.3.1 Para a FCC: 

5.3.1.1 Cada unidade VandA deve ser equipado com um set de equipamentos 

com as seguintes características: 

 4 interfaces HD-SDI @ 400Mbps or SDI @ 150Mbps para tráfego 

Multilateral ou Unilateral. 

 4 interfaces HD-SDI @ 300Mbps or SDI @ 150Mbps para canais de 

retorno entre IBCC e estádios. 

 2 circuitos STM-1, (1x STM-1 – Rota A; 1x STM-1 – Rota B). 
 4 portas FE 
 1 Porta GE 
 1 Interface E1 
 2 Interfaces de rede 10GEth. (Rota A + Rota B). 

5.3.2 Para a FWC: 

5.3.2.1 Os estádios que abrigarão os jogos da copa estão divididos em 3 

Categorias. 

5.3.2.1.1 Categoria I: 
 Curitiba 
 Cuiabá 
 Manaus 
 Natal 

5.3.2.1.2 Categoria II: 
 Brasília 
 Fortaleza 
 Recife 
 Salvador 
 Porto Alegre 

 

5.3.2.1.3 Categoria III: 
 Belo Horizonte 
 São Paulo 
 Rio de Janeiro 
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5.3.2.2 Cada unidade VandA para os estádios de categoria I, deve ser 

equipado com um set de equipamentos com as seguintes 

características: 

 36 interfaces HD-SDI @ 400Mbps ou SDI @ 150Mbps para tráfego 

Multilateral ou Unilateral. 

 8 interfaces HD-SDI @ 300Mbps ou SDI @ 150Mbps para canais de 

retorno entre IBC e estádios. 

 12 circuitos STM-1, (6x STM-1 – Rota A; 6x STM-1 – Rota B). 
 4 portas FE 
 1 Porta GE 
 1 Interface E1 
 4 Interfaces de rede 10GEth. (Rota A + Rota B). 

5.3.2.3 Cada unidade VandA para os estádios de categoria II, deve ser 

equipado com um set de equipamentos com as seguintes 

características: 

 40 interfaces HD-SDI @ 400Mbps ou SDI @ 150Mbps para tráfego 

Multilateral ou Unilateral. 

 8 interfaces HD-SDI @ 300Mbps ou SDI @ 150Mbps para canais de 

retorno entre IBC e estádios. 

 12 circuitos STM-1, (6x STM-1 – Rota A; 6x STM-1 – Rota B). 
 4 portas FE 
 1 Porta GE 
 1 Interface E1 
 4 Interfaces de rede 10GEth. (Rota A + Rota B). 

5.3.2.4 Cada unidade VandA para os estádios de categoria III, deve ser 

equipado com um set de equipamentos com as seguintes 

características: 

 48 interfaces HD-SDI @ 400Mbps ou SDI @ 150Mbps para tráfego 

Multilateral ou Unilateral. 

 14 interfaces HD-SDI @ 300Mbps ou SDI @ 150Mbps para canais de 

retorno entre IBC e estádios. 

 12 circuitos STM-1, (6x STM-1 – Rota A; 6x STM-1 – Rota B). 
 4 portas FE 
 1 Porta GE 
 1 Interface E1 
 4 Interfaces de rede 10GEth. (Rota A + Rota B). 

5.3.3 Cada unidade VandA deve possuir as seguintes características: 

5.3.3.1 Deve ser capaz de operar em modulação JPEG2000 e H.264/AVC. 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
Vinculada ao Ministério das Comunicações 

 

 
Setor Comercial Sul, Quadra 09 – Bloco “A” – Torre “B” – Edifício Parque Cidade – Brasília – DF CEP 70308-200 

Tel.: (61) 2027-1800 – Fax: (61) 2027-1883 – licitacao@telebras.com.br 

Página 19 de 50 

 

5.3.3.2 Deve ser capaz de transmissão simultânea em rota de proteção, com 

funcionalidade “Hitless Switching”, com perda igual ou inferior a 

50mSeg em caso de comutação de rota. 

5.3.3.3 Deve possuir funcionalidade FEC para detecção e correção de erros 

nos sinais de linha. 

5.3.3.4 No lado cliente deve possuir capacidade de interfaces de vídeo SD-

SDI, HD-SDI, DVB-ASI. 

5.3.3.5 Interfaces devem ser compatíveis com Vídeo padrão HD-SDI 1080i/60 

e SD-SDI 576i/60 

5.3.3.6 Deve ser compatível com transmissão de vídeos 3D e sinais de vídeo 

3G (1080p) 

5.3.3.7 Desejável que as interfaces ópticas sejam providas com módulos SFP. 

5.3.3.8 No lado rede deve possuir interfaces 10GE opticas, e capacidade para 

ligação de 3 interfaces de 10G por rota. 

5.3.3.9 Desejável possuir interfaces SDH, e IP/MPLS no lado rede. 

5.3.4 O sistema de monitoramento deve conter: 

5.3.4.1 Equipamentos medidores de qualidade de áudio e vídeo, tipo 

“WaveForm Monitor” com capacidade de monitoração em sinais HD, 

que analisem diretamente os sinais fornecidos. Deve haver pelo 

menos um equipamento por localidade. 

5.3.4.2 Monitor(es) de vídeo com capacidade de monitoração visual de todos 

os sinais transportados. 

5.3.5 Para a instalação dos equipamentos nas localidades e IBC/IBCC será 

feita uma vistoria de acordo com o cronograma apresentado. 

5.3.6 Será fornecido pela contratante a alimentação em quadro QDCC, o 

espaço físico com Ar condicionado dimensionado para a troca de calor 

dos equipamentos e o esteiramento necessário para a passagem dos 

cabos. 

5.3.7 A contratada deve fornecer uma solução UPS na alimentação dos 

equipamentos suficiente para manter os equipamentos em pleno 
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funcionamento por no mínimo 15 min em caso de falha na 

alimentação. 

5.3.8 O projeto executivo da instalação deve ser aprovado pela contratante. 

O prazo para a apresentação pela contratada e aprovação pela 

contratante são regidos pelo cronograma apresentado. 

5.3.9 A contratante se compromete a analisar os projetos executivos em um 

prazo máximo de 5 dias úteis a partir da apresentação dos projetos. 

5.3.10 Os serviços a serem prestados: 

5.3.10.1 Devem ser operados por equipes treinadas e altamente especializadas 

compostas da seguinte forma: 

5.3.10.2 Equipes nas localidades com no mínimo 3 pessoas, sendo um gerente 

que devem trabalhar em escala.  

5.3.10.3 A janela de serviço nas localidades é de 12 horas em dias sem jogos e 

de 16 horas em dias com jogos. 

5.3.10.4 Localidades devem estar operacionais 7 dias antes do primeiro jogo na 

localidade, até as 12H do dia seguinte à final da copa. Esta premissa é 

valida para a FWC e FCC. 

5.3.10.5 O IBC estará operacional de 1º de junho de 2014 a 14 de Junho de 

2014. 

5.3.10.6 O IBCC estará operacional de 1º de Junho de 2013 a 1º de Julho de 

2013. 

5.3.10.7 Equipes no IBC/IBCC com no mínimo 8 pessoas, sendo 2 gerentes 

que devem trabalhar em escala.  

5.3.10.8 A janela de serviço no IBC/IBCC é de 12 horas em dias sem jogos e 

de 16 horas em dias com jogos. 

5.3.10.9 As equipes das localidades e do IBC/IBCC devem ser fixas, não 

havendo transito de profissionais entre localidades durante o evento. 

5.3.11 A conexão dos equipamentos à rede WAN da contratante se dará 

através das interfaces 10G e caso seja necessário comutação de 

equipamentos de adaptação esta deve ser coordenada antes da janela 
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de disponibilidade dos serviços no dia do jogo, e preferencialmente na 

véspera do jogo. 

5.3.12 Pontos de demarcação dos serviços. 

5.3.12.1 Nos dias sem jogos. 

 

 
 
 

5.3.12.2 Nos dias de jogos: 

 

 

5.3.13 Os Gerentes/supervisores serão responsáveis pela interface com a 

Contratante, e também com a emissora fonte da FIFA para a solução 

de problemas e entrega dos serviços. Eles são os responsáveis pelo 

suporte de nível 1 e 2. 

5.3.14 Deverá existir equipe de “backoffice”, localizada no IBC/IBCC com pelo 

menos um profissional disponível “on-call” 24horas por dia durante 7 

dias por semana para dar suporte aos profissionais e equipe de 
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operação das localidades e equipe de operação e manutenção da 

TELEBRAS durante o evento caso seja necessário suporte de nível 3 . 

5.3.14.1 Esta equipe deverá garantir 100% de disponibilidade para os serviços 

de adaptação durante a realização de cada jogo, para os eventos da 

FCC e FWC. 

5.4 A solução será composta por itens, os quais estão descritos 

abaixo e organizados em uma lista para cotação e formação 
de Registro de Preços. 

 

5.5 A lista dos itens esta apresentada no Anexo I - PLANILHAS DE 
FORMAÇÃO DE PREÇOS, sendo composta pelas planilhas 

ORIENTAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, COTAÇÃO e 
ESPECIFICAÇÃO. Cada uma destas planilhas tem um objetivo, 

conforme descrição abaixo: 

5.5.1 Planilha ORIENTAÇÕES - descreve as orientações de preenchimento 

das planilhas Cotação e Especificação. 

5.5.2 Planilha CONFIGURAÇÃO - apresenta a configuração dos Modelos de 

Estrutura e das Partes Variáveis que deverão ser considerados para 

fornecimento. 

5.5.3 Planilha COTAÇÃO-EQUIPAMENTOS - apresenta a planilha que 

deverá ser utilizada pelo Licitante para a apresentação dos preços de 

todos os itens que serão contratados, ou seja que terão lance. 

5.5.4 Planilha COTAÇÃO-SERVIÇOS - apresenta a planilha que deverá ser 

utilizada pelo Licitante para a apresentação dos preços de todos os 

itens que serão contratados, ou seja que terão lance. 

5.5.5 Planilha ESPECIFICAÇÃO - apresenta a planilha que deverá ser 

utilizada pelo fornecedor para a apresentação do atendimento aos 

itens da especificação, bem como da comprovação do atendimento de 

cada um dos itens. 

 
 

6 MECANISMOS DE GESTÃO CONTRATUAL 

6.1 Gestão e Fiscalização: 
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6.1.1 Durante a execução do objeto contratado caberá à CONTRATANTE, 

diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel 

observância das disposições do presente Termo de Referência, bem 

como vistoriar as instalações da LICITANTE a fim de verificar as 

condições para atendimento. 

6.1.2 Para fins de fiscalização, a CONTRATANTE registrará em relatório as 

deficiências verificadas na execução do contrato, encaminhando cópia 

à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades 

apontadas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE e sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas neste contrato. 

6.1.3 A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não 

eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste 

contrato. 

6.1.4 A CONTRATANTE deverá indicar os Fiscais dos Contratos e a 

CONTRATADA o seu preposto.  

6.1.5 Os Fiscais dos Contratos serão os responsáveis por todas as 

atividades pertinentes ao projeto, tais como planejamento, execução, 

monitoramento e controle.  

6.1.6 Os Fiscais dos Contratos serão responsáveis pelo acompanhamento 

do contrato, administrativamente. Estes deverão interagir para 

solucionar qualquer assunto administrativo que impacte na execução 

do contrato.   

6.1.7 A CONTRATANTE poderá indicar fiscais de campo para acompanhar 

o andamento das atividades da CONTRATADA. 

6.2 Deveres e reponsabilidades da CONTRATANTE: 

6.2.1 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do 

Edital e do Contrato. 

6.2.2 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis 

irregularidades observadas no decorrer da instalação dos produtos ou 

quando do funcionamento irregular para a imediata adoção das 

providências para sanar os problemas eventualmente ocorridos. 

6.2.3 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA 

possa cumprir o que estabelecem o Edital e o Contrato.  
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6.2.4 Receber os equipamentos, acompanhar a instalação e testes. 

6.2.5 Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues 

como determina este contrato, verificar os relatórios apresentados, 

encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas, para 

pagamento no prazo determinado. 

6.2.6 Comunicar a CONTRATADA para que seja efetuada a substituição de 

empregado que, por qualquer motivo, não esteja correspondendo às 

expectativas. 

6.2.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, 

defeitos, mau funcionamento e demais irregularidades constatadas na 

execução dos procedimentos previstos no presente Edital e no 

Contrato ou nos equipamentos fornecidos pela mesma, inclusive nos 

serviços de assistência técnica, a fim de serem tomadas as 

providências cabíveis para correção do que for notificado. 

6.2.8 Permitir a entrada dos funcionários da CONTRATADA, desde que 

devidamente identificados, garantindo o pleno acesso aos 

equipamentos, bem como fornecendo todos os meios necessários à 

execução dos serviços. 

6.2.9 Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste 

instrumento, dos produtos e serviços que estiverem de acordo com as 

especificações, comunicando à CONTRATADA quaisquer 

irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os pagamentos. 

6.2.10 Respeitar os direitos de propriedade intelectual relativo ao uso, 

proteção e segurança dos programas, notificando a CONTRATADA de 

eventuais violações. 

6.2.11 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta 

contratação que venham a ser solicitados pelo preposto da 

CONTRATADA. 

6.2.12 Dirimir, por intermédio do fiscal do Contrato, as dúvidas que surgirem 

no curso da prestação dos serviços. 

6.3 Deveres e responsabilidades da CONTRATADA: 

6.3.1 Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços e durante 

toda a execução do Contrato, todas as condições estabelecidas no 
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Edital e em seus Anexos, comprovando, sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, a sua regularidade perante a Secretaria da Receita 

Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Seguridade 

Social (CND-INSS), e assim como em relação às demais exigências 

contratuais; 

6.3.2 Depositar a Garantia de Execução Contratual de acordo com o item - 

Da garantia de execução do Contrato.  

6.3.3 Fornecer documentação comprobatória de que os equipamentos 

possuem garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses. 

6.3.4 Providenciar, quando couber, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART nos termos da lei 6.496/77. 

6.3.5 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. 

6.3.6 Entregar, instalar, integrar e testar os equipamentos e serviços 

adquiridos com qualidade, eficiência, presteza e pontualidade, em 

conformidade com os termos e prazos estabelecidos. 

6.3.7 Aceitar a rejeição, no todo ou em parte, de equipamentos entregues 

em desacordo com o Edital e este Termo ou com a proposta da 

CONTRATADA. 

6.3.8 Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto em que se verificarem defeitos de fabricação ou que 

simplesmente não funcionem a contento, assim como substituir 

equipamentos e sistemas que, durante a vigência da garantia, 

comprovadamente não se mostrarem capazes de cumprir os padrões 

de desempenho, níveis de serviço, padrões de qualidade e 

funcionalidades estabelecidas por este Termo dentro das condições 

reais de operação da rede. 

6.3.9 Responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do contrato, 

arcando com os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE 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 
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na entrega dos serviços, o que não exclui nem diminui a 

responsabilidade pelos danos que se constatarem, 

independentemente do controle e fiscalização exercidos pelo 

CONTRATANTE. 

6.3.10 Prover mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade 

suficiente à perfeita prestação dos serviços. 

6.3.11 Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho, 

previstas na legislação pertinente. 

6.3.12 Cumprir as condições de garantia, assistência técnica e suporte do 

objeto contratual de acordo com o Termo de referência e seus Anexos. 

6.3.13 Prestar assistência técnica, durante a vigência dos contratos, capaz de 

atender em todo território nacional prestando, no mínimo, o serviço de 

atendimento e suporte remoto, ambos em regime de 7 (sete) dias por 

semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia. Esse serviço poderá ser 

usado para abrir solicitações de informações, reportar incidentes ou 

esclarecer dúvidas quanto à utilização dos produtos e soluções 

fornecidos. 

6.3.14 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. 

6.3.15 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 o CONTRATANTE, 

bem como a aplicação das demais penalidades. 

6.3.16 Entregar as documentações eventualmente solicitadas pelo 

CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 

retenção de pagamentos. 

6.3.17 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sempre que necessário. 
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6.3.18 Fornecer à CONTRATANTE relatório detalhado, pelo prazo de 

vigência do contrato, com a facilidade de download das informações 

mínimas descritas no Anexo II deste Termo de Referência. 

6.3.19 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 

CONTRATANTE, respondendo pelos danos que venham a ocorrer. 

6.3.20 Contratar todos os seguros a que estiver obrigada pelas leis 

brasileiras, em qualquer tempo, sem ônus para a CONTRATANTE. 

6.3.21 Fornecer à CONTRATANTE a necessária documentação em 

português. 

6.3.22 Repassar o conhecimento adquirido ou produzido na execução dos 

serviços para os técnicos da CONTRATANTE. 

6.3.23 Garantir a execução dos serviços sem interrupção, substituindo, caso 

necessário, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer profissional 

por outro de mesma qualificação ou superior de forma a não impactar 

os serviços prestados. 

6.3.24 Manter seus empregados, quando nas dependências da 

CONTRATANTE ou de suas parceiras, nos locais da prestação dos 

serviços (estações), devidamente identificados com crachá subscrito 

pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social, 

nome completo do empregado e sua fotografia. 

6.3.25 Responsabilizar-se por quaisquer acréscimos ou ônus adicionais 

decorrentes de falha ou omissão no projeto técnico, quando de sua 

autoria, conforme especificações técnicas descritas no Termo de 

Referência e seus Anexos. 

6.3.26 Informar ao responsável da CONTRATANTE, antes do efetivo envio 

dos equipamentos e materiais, o local de entrega, o volume e a data 

prevista para a chegada. 

6.3.27 Enviar uma cópia da Nota Fiscal, imediatamente após sua emissão, 

aos responsáveis pela execução das atividades de controle fiscal da 

CONTRATANTE.  
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6.3.28 Fornecer os respectivos Certificados de Registro homologados junto à 

ANATEL para os produtos que compõem a solução ofertada. Para 

referência, a CONTRATADA deverá informar-se sobre as premissas 

de certificação via INTERNET, através da web site www.anatel.gov.br. 

6.3.29 Afixar nos equipamentos e produtos passíveis de Certificação, quando 

da entrega, as plaquetas de identificação com o código de Certificação 

ANATEL, bem como informar a CONTRATANTE quais são estes 

produtos/equipamentos. O não cumprimento desta exigência obriga a 

CONTRATADA, em qualquer época, a assumir toda a 

responsabilidade pelas penalidades cabíveis, inclusive, a produção e 

afixação das plaquetas nos respectivos produtos/equipamentos. 

6.3.30 Fornecer à CONTRATANTE, bens novos de primeira qualidade e de 

tecnologia de vanguarda, não só no que se refere à matéria-prima 

utilizada para sua fabricação, mas, também, no que tange a design e 

técnica empregada e deve apresentar declaração do respectivo 

fabricante. Consideram-se novos, para os efeitos deste dispositivo, os 

bens que forem submetidos ao seu primeiro uso e não tenham sofrido 

reparo e/ou reconstrução, ou não tenham sido instalados 

anteriormente, ainda que como teste. 

6.3.31 Remover quaisquer sobras e restos de materiais, às suas custas, dos 

locais de instalação, restituindo as dependências à CONTRATANTE, 

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 

CONTRATANTE poderá proceder à retenção do valor, referente à 

próxima parcela de pagamento, até a devida regularização. 

6.3.32 Reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, 

falhas, omissões e quaisquer irregularidades verificadas no 

fornecimento dos produtos e na execução dos serviços, bem como 

responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo daí decorrente. 

6.3.33 Manter as dependências da CONTRATANTE e de suas parceiras, 

utilizadas durante a execução dos serviços, em perfeitas condições de 

conservação e limpeza. 

http://www.anatel.gov.br/
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6.3.34 Aceitar as determinações da CONTRATANTE, 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. 

6.3.35 Responder pelo cumprimento dos postulados legais, cíveis, 

trabalhistas e tributários vigentes no âmbito federal, estadual ou do 

Distrito Federal. 

6.3.36 Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta 

contratação que venham a ser solicitados pelos agentes designados 

pela CONTRATADA. 

6.3.37 Não veicular publicidade ou qualquer informação quanto à prestação 

do objeto desta contratação sem prévia autorização da 

CONTRATANTE. 

6.3.38 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 

supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

atualizado do contrato. 

6.4 Formas de acompanhamento do contrato: 

6.4.1 O fornecimento dos equipamentos e serviços ocorrerá a partir de 

contratos gerados da ata de registro de preços. A partir desse contrato 

serão geradas Ordens de Serviço para a execução do objeto. 

6.4.2 Os prazos de fornecimento dos equipamentos e serviços se iniciarão a 

partir da emissão de uma Ordem de Serviço (O.S.) pela 

CONTRATANTE. A entrega e instalação dos itens deverão ser feitas 

parceladamente, de acordo com o cronograma descrito a seguir.  

6.4.3 A CONTRATANTE criará tantas Ordens de Serviços quantas forem 

necessárias para a execução do(s) contrato(s). 

6.4.4 As Ordens de Serviço serão divididas em tipos, visando realizar as 

entregas de acordo com o andamento do cronograma. 

6.4.5  A seguir são apresentadas as possíveis Ordens de Serviço com os 

prazos e cronograma de eventos. 

6.4.6 Ordem de Serviço de EQUIPAMENTO COM SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO  
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6.4.7 Esta Ordem de Serviço engloba a entrega dos equipamentos 

adaptadores de Video e Audio com todas as atividades descritas no 

serviço de instalação (Logística, Elaboração de Projeto Executivo, 

Instalação, Configuração e Integração) de forma a disponibilizar todas 

as funcionalidades descritas na respectiva especificação.  

6.4.8 Esta Ordem de Serviço também pode ser utilizada para a entrega da 

Plataforma de Monitoração, nos locais distintos (localidades e 

IBC/IBCC), englobando as atividades relacionadas ao serviço de 

instalação da Plataforma de forma a disponibilizar todas as 

funcionalidades descritas na respectiva especificação. 

6.4.9 Para formalizar a conclusão do evento de Entrega a CONTRATANTE 

emitirá o TERMO de RECEBIMENTO.  

6.4.10 Para formalizar a conclusão satisfatória do evento de Homologação a 

CONTRATANTE emitirá o TERMO de ACEITAÇÃO DEFINITIVA.  

6.4.11 A HOMOLOGAÇÃO das estações acontecerá de forma unitária 

conforme definição da CONTRATANTE, tomando como base o 

cronograma abaixo e ocorrerá em um período de 30 dias, a contar da 

emissão do TERMO de RECEBIMENTO. 

6.4.12 CRONOGRAMA 

6.4.13 Para toda e qualquer estação, ou conjunto de estações, o prazo de 

entrega do Projeto Executivo será de até 15 dias, a contar da emissão 

da Ordem de Serviço. 

6.4.14 Evento da FCC - A entrega dos equipamentos, instalados, 

configurados e integrados à plataforma de monitoração, conforme 

características descritas nos Anexos deste Termo de Referência, para 

os 6 PoPs, deverá seguir o cronograma de implantação, estando em 

serviço no máximo 7 dias antes do jogo inicial. 

 

6.4.15 Evento da FWC - A entrega dos equipamentos, instalados, 

configurados e integrados à plataforma de monitoração, conforme 

características descritas nos Anexos deste Termo de Referência, para 

os 13 PoPs, deverá seguir o cronograma abaixo: 
(Inserir cronograma) 
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6.4.16 Ordem de Serviço DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

6.4.16.1 Esta Ordem de Serviço engloba o serviço que consiste em 

disponibilizar serviços de operação e manutenção preventiva e 

corretiva, para as estações que irão compor a rede de contribuição. 

6.4.16.2 O serviço de operação e manutenção tem seu início ao final do 

Período de Homologação que se dá com a emissão do TERMO de 

ACEITAÇÃO DEFINITIVA.  

6.4.17 Para formalizar a conclusão do evento de Entrega a CONTRATANTE 

emitirá o TERMO de RECEBIMENTO. 

6.4.18 As não conformidades identificadas e comunicadas no TERMO DE 

RECEBIMENTO deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

6.4.19 Para fins de entrega, a CONTRATANTE poderá especificar o local 

para entrega do equipamento, correndo o custo de transporte, frete, 

seguros, despesas tributárias e quaisquer outros ônus referentes a 

essa entrega à CONTRATADA. 

6.4.20 A CONTRATANTE poderá, segundo sua conveniência, solicitar a 

suspensão da contagem do prazo de entrega em virtude de atrasos na 

preparação dos pontos onde serão instalados os equipamentos. 

6.4.21 A data e hora de entrega deverão ser agendadas com antecedência 

de 10 dias úteis de forma que haja tempo hábil para planejamento das 

ações referentes à fiscalização da entrega do objeto. 

6.4.22 A CONTRATADA deverá apresentar documentação sobre os itens 

ofertados em nível de detalhe, que comprove as características e 

recursos técnicos dos mesmos, conforme exigido no Edital e  no 

Termo de Referência. 

6.4.23 A referida documentação deverá conter descrição integral dos itens 

ofertados, incluindo catálogos dos modelos ofertados de todos os 

componentes. 

6.4.24 Os itens deverão ser fornecidos com todas as documentações, 

manuais, cabos, incluindo fibras ópticas, conectores, adaptadores, 
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acessórios, drivers e demais softwares necessários para a instalação e 

funcionamento dos itens. 

6.4.25 Todos os softwares necessários deverão ser fornecidos em CD ou 

DVD e devidamente licenciados. 

6.4.26 A documentação técnica completa original de todos os componentes 

de hardware/software fornecidos que visem a instalação, configuração 

e operação dos itens, deverá ser fornecida em CD ou DVD. 

6.4.27 Os equipamentos/materiais fornecidos devem ser novos e sem uso, 

sendo de linha normal de produção do fabricante. 

6.4.28 No caso de licenças de software, as mesmas deverão ser fornecidas 

em sua versão mais atual homologada pelo fabricante. 

6.4.29 Excepcionalmente, desde que devidamente justificado pela 

CONTRATADA, na ocorrência de eventuais dificuldades em campo 

quando da implantação dos equipamentos e serviços, ficará a critério 

da TELEBRAS a possível ampliação dos prazos das entregas dos 

equipamentos e execução dos serviços em até 50% daqueles 

informados neste Termo de Referência. 

6.5 Condições de Pagamento: 

6.5.1 O pagamento será efetuado após a confirmação de que os itens 

contratados foram efetivamente fornecidos, respeitando os termos 

definidos neste Termo e nos seus Anexos e em conformidade com a 

nota fiscal e fatura emitidas pela CONTRATADA, devidamente 

atestadas pelo gestor do contrato designado pela CONTRATANTE.  

6.5.2 No caso de constar mais de uma unidade em uma mesma Ordem de 

Serviço, admitir-se-á o faturamento por unidade concluída. 

6.5.3 As faturas serão atestadas em até 15 (quinze) dias contados a partir 

da data de entrega na CONTRATANTE. 

6.5.4 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, em até 15 

(quinze) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal do 

Contrato. 

6.5.5 Somente serão pagos os quantitativos efetivamente confirmados pelo 

Fiscal do Contrato. 
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6.5.6 A CONTRATANTE não efetuará o pagamento se os serviços 

executados e produtos adquiridos não estiverem de acordo com as 

especificações apresentadas neste termo de referência e em perfeitas 

condições de funcionamento. 

6.5.7 A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela 

CONTRATADA. 

6.5.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 

6.5.9 Os pagamentos serão efetuados conforme descrição abaixo e com 

base na confirmação, por parte da CONTRATANTE, da realização dos 

eventos vinculados. 

6.5.10 Ordens de serviço de Equipamentos (inclusive plataforma de gerência) 

com Serviços Instalação. 

6.5.10.1 70% na conclusão da instalação do equipamento e serviços 

(equipamentos, segmento espacial, plataforma de monitoramento e 

controle e serviços de instalação), mediante TERMO DE 

RECEBIMENTO. 

6.5.10.2 30% na Homologação, mediante TERMO de ACEITAÇÃO 

DEFINITIVA. 

6.5.11 Ordem de Serviço do Serviço de Operação e Manutenção 

6.5.11.1 70% do valor do serviço, mediante TERMO de ACEITAÇÃO 

DEFINITIVA dos equipamentos para aquele determinado evento (FCC 

ou FWC). 

6.5.11.2 30% do valor do serviço, ao final do prazo de aluguel dos 

equipamentos para aquele determinado evento (FCC ou FWC). 

6.5.12 Observando o que estabelece a legislação vigente, por ocasião do 

pagamento, a CONTRATANTE, na condição de substituta tributária, 

efetuará a retenção na fonte dos tributos devidos, tomando por base o 

valor total da respectiva nota fiscal. 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
Vinculada ao Ministério das Comunicações 

 

 
Setor Comercial Sul, Quadra 09 – Bloco “A” – Torre “B” – Edifício Parque Cidade – Brasília – DF CEP 70308-200 

Tel.: (61) 2027-1800 – Fax: (61) 2027-1883 – licitacao@telebras.com.br 

Página 34 de 50 

 

6.5.13 Nenhum pagamento será efetuado sem que antes seja procedida 

prévia e necessária consulta ao Sistema de Cadastramento de 

Fornecedores - SICAF, para comprovação da regularidade da 

CONTRATADA, bem como do recolhimento das contribuições sociais 

(FGTS e Previdência Social). 

6.5.14 Na impossibilidade de conclusão dos serviços, dentro dos prazos de 

instalação e homologação estabelecidos, onde se comprovar a 

ausência de culpa da contratada, o pagamento poderá ser objeto de 

negociação. Contudo, a contratada não ficará eximida de suas 

responsabilidades futuras, devendo executar tais serviços quando for 

possível. 

6.6 Garantia de Execução do Contrato: 

6.6.1 A CONTRATADA se obriga a manter durante o período de garantia e 

assistência técnica dos equipamentos, garantia do fiel cumprimento 

das obrigações contratuais, correspondente à 5% do valor global do 

contrato. 

6.6.2 A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: 

6.6.2.1 Caução em dinheiro; 

6.6.2.2 Seguro Garantia; 

6.6.2.3 Fiança Bancária. 

6.6.3 Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento, os 

seguintes requisitos: 

6.6.3.1 Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato; 

6.6.3.2 Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e 

principal pagador, fará o pagamento a CONTRATANTE, 

independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 

cumpra suas obrigações; 

6.6.3.3 Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos 

previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e 

6.6.3.4 Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 
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6.6.4 Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos 

estabelecidos no item anterior do Edital. 

6.6.5 Em se tratando de seguro-garantia, a apólice deverá indicar: 

6.6.5.1 CONTRATANTE como beneficiário; e que o seguro garante o fiel 

cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, no 

instrumento contratual, inclusive as de natureza trabalhista e/ou 

previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice; não será 

aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da 

CONTRATANTE. 

6.6.6 O valor da garantia referida no “caput” desta cláusula será atualizado 

sempre que houver alteração no valor contratual, obrigando-se a 

LICITANTE a tomar todas as providências, às suas exclusivas 

expensas, para assegurar o cumprimento desta obrigação, 

tempestivamente. 

6.6.7 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no contrato e na 

regulamentação vigente, a Garantia de Execução do Contrato poderá 

ser utilizada nos seguintes casos: 

6.6.7.1 Quando a CONTRATADA não executar as obrigações previstas, ou 

ainda quando as executar em desconformidade com o estabelecido; 

6.6.7.2 Quando a CONTRATADA não proceder ao pagamento das multas que 

lhe forem aplicadas, na forma do contrato e de regulamentos da 

CONTRATANTE; 

6.6.7.3 Quando a União ou entidade de sua administração direta ou indireta 

vier a ser responsabilizada em razão da ação ou omissão da 

CONTRATADA. 

6.6.8 Utilizada a Garantia de Execução do Contrato, a CONTRATADA 

obriga-se a integralizá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis contando da 

data em que for notificada formalmente pela CONTRATANTE. 

6.6.9 A garantia será liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, após o 

perfeito cumprimento do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente pela variação do índice que remunere a Caderneta de 

Poupança, no período compreendido entre a data da retenção e a da 
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restituição, adotando-se o critério “pró-rata temporis” para as 

atualizações nos sub-períodos inferiores a 30 (trinta) dias. 

6.7 Sansões Administrativas: 

6.7.1 Se a PROPONENTE deixar de entregar ou de apresentar 

documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou pedido de 

compra, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal e que, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não assinar o contrato ou o pedido de compra, ficará 

sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à CONTRATANTE, garantido o direito à ampla defesa:  

6.7.1.1 Advertência formal; 

6.7.1.2 Multa, conforme a tabela a seguir: 

 

Inciso Descrição Penalidade 

I 

Não cumprir o prazo definido no item 10, 

referente à entrega dos equipamentos 

contratados com o serviço de instalação 

no prazo definido 

Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 

atraso, limitado a 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor do item, ou conjunto de itens, atrasado.  

II 

Não cumprir o prazo definido no item 10, 

referente à entrega dos equipamentos 

contratados sem o serviço de instalação 

no prazo definido 

Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 

atraso, limitado a 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor do item, ou conjunto de itens, atrasado.  

III 

Não cumprir o prazo definido no item 10, 

referente à entrega da plataforma de 

gerência PROPONENTE com o serviço 

de instalação no prazo definido 

Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 

atraso, limitado a 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor do item, ou conjunto de itens, atrasado.  

IV 

Não iniciar a o Serviço de Operação 

Inicial conforme prazo definido no item 

10. 

Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 

atraso, limitado a 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor do item, ou conjunto de itens, atrasado.  

V 
Não iniciar o Serviço de Treinamento 

conforme prazo definido no item 10. 

Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 

atraso, limitado a 20% (vinte por cento), calculada sobre o 

valor do item, ou conjunto de itens, atrasado.  

 

Inciso Descrição Penalidade 

VI - Níveis de Emergencial Tempo para Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por hora de 
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Inciso Descrição Penalidade 

Atendimento  restabelecimento do 

sistema 

atraso, limitada a 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

valor do item contratado de operação inicial da respectiva 

estação. 

Tempo para solução 

definitiva do problema 

Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por hora de 

atraso, limitada a 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

valor do item contratado de operação inicial da respectiva 

estação. 

Alta Prioridade 

Tempo para 

restabelecimento do 

sistema 

Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por hora de 

atraso, limitada a 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

valor do item contratado de operação inicial da respectiva 

estação. 

Tempo para solução 

definitiva do problema 

Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por hora de 

atraso, limitada a 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

valor do item contratado de operação inicial da respectiva 

estação. 

Média 

Prioridade 

Tempo para 

restabelecimento do 

sistema 

Multa de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) por 

hora de atraso, limitada a 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor do item contratado de operação inicial da 

respectiva estação. 

Tempo para solução 

definitiva do problema 

Multa de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) por 

hora de atraso, limitada a 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor do item contratado de operação inicial da 

respectiva estação. 

Consulta 
Tempo para atendimento 

da consulta 

Multa de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) por 

hora de atraso, limitada a 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor do item contratado de operação inicial da 

respectiva estação. 

 

Inciso Descrição Penalidade 

VII 
Não atender o prazo de Reparo de 

Equipamento 

Multa de 1% por dia de atraso, calculado a partir do preço 

do item, limitado ao valor do próprio item.   

VIII 
Não atender o prazo de substituição de 

Equipamento em campo 

Multa de 1% por dia de atraso, calculado a partir do preço 

do item, limitado ao valor do próprio item.   

Tabela 6-1 – Relação de Sansões Administrativas 

 

6.7.1.2.1 Compensatória no percentual de 0,05% (zero vírgula zero cinco por 
cento) ao dia até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), 
calculada sobre o valor total do contrato, pela inadimplência de até 50 
(cinquenta) dias, cujo prazo iniciar-se-á no primeiro dia depois de 
esgotado o prazo da penalização máxima contida na tabela do subitem 
6.7.1.2, ou pelo cometimento de falta considerada grave, quanto ao 
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descumprimento das obrigações contratuais, o que poderá ensejar 
também a rescisão do contrato. 

6.7.1.2.2 Compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada 
sobre o valor total do contrato, pela recusa em iniciar a prestação dos 
serviços, assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no Edital. 

6.7.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a 

TELEBRAS por período não superior a 02 (dois) anos. 

6.7.1.4 Impedimento de licitar e contratar com União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, com o descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

6.7.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 

que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos 

em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

6.7.3 As penalidades impostas à PROPONENTE serão obrigatoriamente 

registradas no SICAF. 

6.7.4 Conforme a gravidade da falta, as sanções de multa podem ser 

aplicadas à PROPONENTE juntamente com a de advertência, 

suspensão temporária para licitar e contratar com a TELEBRAS e 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

7 ESTIMATIVA DE PREÇOS 

7.1 A PROPONENTE, como forma de cotação de preço para 

formação de orçamento, deverá informar o valor do contrato 
para os 2 (dois) eventos, segmentando: 

7.1.1 Custo referente ao leasing do equipamento VandA, e seus sub-

sistemas, incluindo o sistema de monitoração e controle. 

7.1.1.1 O custo de serviços e materiais de instalação estimados durante a 

FCC e a sua desinstalação ao término do evento. 
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7.1.1.2 O custo de serviços e materiais de instalação estimados durante a 

FWC e a sua desinstalação ao término do evento. 

7.1.2 Custo do serviço de operação e manutenção durante os eventos para: 

7.1.2.1 Gerenciamento de Projeto, Operação e Manutenção durante a FCC. 

7.1.2.2 Gerenciamento de Projeto, Operação e Manutenção durante a FWC. 

7.2 Nos preços propostos já deverão estar computados os 
impostos, fretes, seguros, materiais, taxas e demais despesas 

que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto. 

 

8 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 As despesas decorrentes da presente contratação, objeto 

desta licitação, correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento da Copa, a cargo da TELEBRAS, cujos programas 

de trabalho e elementos de despesa específica constarão da 

respectiva Ordem de Compra. 

8.2 Após a aprovação do presente Termo de Referência, o 

presente processo será encaminhado à Gerência Fiscal e de 
Controle e a Gerência Financeira e Orçamentária desta 

Empresa para identificar a devida conta de créditos 
orçamentários consignada no orçamento anual da TELEBRAS, 

visando a respectiva reserva de recursos para cobertura das 
despesas que serão necessárias para a presente contratação. 

 

9 PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

9.1 Condições de Participação: 

9.1.1 Poderão participar deste certame empresas interessadas que 

atenderem a todas as exigências constantes do Edital. 

9.1.2 NÂO PODERÃO participar da licitação:  

9.1.2.1 Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspensos 

com a TELEBRAS; 
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9.1.2.2 Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspensos 

com a Administração Pública, conforme o art. 7º da Lei 10.520/2002, 

9.1.2.3 Empresas que se encontrem sob o regime falimentar; 

9.1.2.4 Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

9.1.2.5 Sociedades cooperativas. 

9.1.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação e à proposta sujeitará o LICITANTE às sanções previstas 

no Edital.  

9.1.4 Caso a LICITANTE participe por meio de consórcio, as seguintes 

regras deverão ser observadas, sem prejuízo de outras existentes no 

restante do Edital,  

9.1.5 Cada consorciado deverá atender individualmente as exigências 

relativas à regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira contidas 

no Edital,  

9.1.5.1 As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo 

consórcio, por intermédio de qualquer dos consorciados isoladamente, 

admitida a soma das qualificações técnicas apresentadas pelos 

consorciados. Não será aceito atestado emitido de um consorciado 

para outro integrante do mesmo consórcio.  

9.1.5.2 O não atendimento das normas previstas no Edital por qualquer 

consorciado acarretará a automática desclassificação ou inabilitação 

do consórcio.  

9.1.5.3 Não há limite de número de empresas para constituição do consórcio. 

9.1.5.4 A LICITANTE que participar desta licitação em consórcio, não poderá 

participar também de forma isolada ou como membro de mais de um 

consórcio.  

9.1.5.5 A LICITANTE que participar desta licitação em consórcio, não poderá 

participar também de forma isolada ou como membro de mais de um 

consórcio.  

9.1.5.6 Só poderão participar do certame, consórcios cuja liderança seja 

exercida por empresa brasileira, quando em consórcio formado por 

empresas brasileiras e estrangeiras. 



 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS 
Vinculada ao Ministério das Comunicações 

 

 
Setor Comercial Sul, Quadra 09 – Bloco “A” – Torre “B” – Edifício Parque Cidade – Brasília – DF CEP 70308-200 

Tel.: (61) 2027-1800 – Fax: (61) 2027-1883 – licitacao@telebras.com.br 

Página 41 de 50 

 

9.1.5.7 Para participar da licitação através de consórcio é necessária a 

comprovação do compromisso público ou particular de sua 

constituição, subscrito pelos consorciados. 

9.1.6 As empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos 

praticados pelo consórcio que constituírem, desde a fase da licitação, 

até o final da execução do contrato. 

9.1.7 Excepcionalmente, será admitida a subcontratação de serviços 

acessórios e complementares. No entanto, a CONTRATADA será a 

única e exclusiva responsável pela execução do objeto, não tendo a 

SUBCONTRATADA qualquer vínculo com a TELEBRAS. 

9.1.8 Será admitido o faturamento diretamente do valor correspondente à 

subcontratação apenas para as subcontratadas que sejam micro ou 

empresas de pequeno porte, conforme preceitua a Lei Complementar 

nº 123/2002, sendo vedado o faturamento de subcontratadas nos 

demais casos. 

 

10 CONDIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE FORNECEDOR  

10.1 Habilitação: 

10.1.1 Para aferir a habilitação (jurídica, fiscal, econômico-financeira e 

técnica) dos LICITANTES observar-se-á as determinações contidas na 

legislação vigente, em especial na Lei 8.666/93, destacando-se o 

seguinte:  

10.1.2 A LICITANTE já regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - ficará 

dispensada de apresentar os documentos nele contemplados, 

observando, ainda, as determinações contidas na INSTRUÇÃO 

NORMATIVA Nº 5, de 21.07.1995. 

10.1.3 A LICITANTE que optar pela habilitação por meio do SICAF, registro 

cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 5, de 21.07.1995, do extinto Ministério 

de Administração e Reforma do Estado - MARE e Decreto nº 3.722, 

09.01.2001 e atualizações posteriores, deverá atender às seguintes 

exigências:  
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10.1.4 Apresentar, no SICAF, todos os índices relativos à situação financeira; 

10.1.4.1 As LICITANTES que apresentarem, no SICAF, qualquer dos índices 

relativos à boa situação financeira igual ou menor que 1,0 (um) 

deverão comprovar possuir capital social ou patrimônio líquido de, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação do 

grupo, objeto da disputa, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 

devendo ser feita a atualização para essa data por meio índices 

oficiais. A comprovação será feita mediante apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor; 

10.1.4.2 A condição do item 10.1.4.1 é aplicável apenas para as empresas que 

não possuam índice superior a 1 (um). Não obstante, será exigida da 

LICITANTE detentora da melhor oferta, a comprovação de possuir 

capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 1% (um por cento) do 

valor por ela proposto para o grupo, objeto da disputa. 

10.1.4.3 No caso de participação em consórcio a exigência de que trata o item 

10.1.4.2 aplicar-se-á, única e exclusivamente, à empresa-líder. 

10.1.5 A comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, da REGULARIDADE 

FISCAL e da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA observará 

as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e, no que couber, na 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 5, de 21.07.1995, mediante consulta on-

line ao SICAF, depois de encerrada a etapa de lances. 

10.1.5.1 Os interessados em participar da presente licitação, que não estejam 

habilitados parcialmente no SICAF, poderão habilitar-se em qualquer 

"Unidade Cadastradora" do Sistema. A relação das unidades 

cadastradoras poderá ser obtida, via internet, no endereço 

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

10.1.6 Qualificação econômico-financeira 

10.1.6.1 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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta. 
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10.1.6.2 Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação 

judicial, expedida pelo distribuidor da sede do LICITANTE que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso as 

certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, 

serão consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no 

máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a abertura da 

sessão. 

10.1.7 As LICITANTES deverão apresentar os seguintes documentos 

complementares: 

10.1.7.1 Declaração de que em seu quadro não existem funcionários menores 

de 18 (dezoito) anos, efetuando trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, ou ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) 

anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos (via sistema Comprasnet); 

10.1.7.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo a sua 

habilitação no SICAF, que o impeça de participar de licitações (via 

sistema Comprasnet). 

10.1.7.3 Declaração de enquadramento na situação de Microempresas-ME ou 

Empresas de Pequeno Porte-EPP, quando for o caso (via sistema 

Comprasnet). 

10.1.8 A não apresentação dos documentos exigidos no Edital implicará na 

desclassificação ou na inabilitação da LICITANTE e a aplicação das 

penalidades previstas neste Termo de Referência. 

10.1.9 Aplicar-se-á à empresas na condição de microempresas ou empresas 

de pequeno porte a legislação pertinente, notadamente a Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 

05.09.2007. 

10.1.10 No caso de a LICITANTE ser empresa estrangeira, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou 

embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais 

deverão ser remetidos por meio do fax nº (61) 2027-1883 ou pelo e-

mail institucional: licitacao@telebras.com.br, de imediato, com 

posterior encaminhamento dos originais no prazo estabelecido no 

Edital. 
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10.1.11 Os documentos exigidos no Edital bem como aqueles porventura 

vencidos no SICAF, deverão ser encaminhados pela LICITANTE, 

imediatamente, após encerrada a etapa de lances, por meio do fax nº 

(61) 2027-1883 ou pelo email institucional: licitacao@telebras.com.br, 

com posterior encaminhamento dos originais no prazo estabelecido no 

Edital. 

10.2 Relativo a qualifica técnica: 

10.2.1 A LICITANTE deverá apresentar: 

10.2.2 Registro ou inscrição na entidade profissional competente, Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.  

10.2.3 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, declarando ter a LICITANTE fornecido, 

instalado, ativado, testado e operado, de forma satisfatória, dos 

equipamentos com tecnologia VandA com a respectiva plataforma de 

gerência para redes de contribuição de vídeo, com características 

semelhantes à do objeto desta licitação. 

10.2.4 Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, declarando ter a LICITANTE prestado 

serviço de operação, monitoração e manutenção preventiva e/ou 

corretiva em outros eventos de grande porte. 

10.2.5 Certificado(s) de Homologação emitido(s) pela ANATEL, referentes 

aos equipamentos que necessitem homologação. 

10.2.6 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. 

10.3 Da Proposta e Critério de Julgamento 

10.3.1 Essa contratação é composta por itens organizados em um grupo 

único para a formação de 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, 
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segundo os quantitativos discriminados no Anexo I.4 - PLANILHAS DE 

FORMAÇÃO DE PREÇOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

10.3.2 O critério para julgamento e classificação das propostas será o de 

menor preço por grupo, ou seja, será considerada vencedora aquela 

LICITANTE que apresentar o menor VALOR GLOBAL, que é aquele 

resultante da somatória de todos os 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, portanto, a contratação de itens dentro do mesmo 

grupo junto a fornecedores distintos.  

10.3.3 A LICITANTE deverá apresentar proposta de preço conforme o Anexo 

DESTE TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE 

PREÇO. Os preços deverão ser expressos em reais (R$), com duas 

casas decimais e conter todos os tributos e encargos decorrentes do 

fornecimento dos equipamentos e da prestação dos serviços relativos 

a esta contratação, ou seja, a Planilha de Formação de Preços deverá 

ser preenchida com os preços cotados para cada item do grupo.  

10.3.4 Os lances propostos e levados em consideração para efeito de 

julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE. 

Para fins de julgamento, não serão consideradas propostas com oferta 

de vantagem não prevista no Edital. 

10.3.5 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. 

10.3.6  Tendo em vista o § 2º do Art. 4º do Decreto nº 7.175/2010, que indica 

que a rede de suporte ao Programa Nacional de Banda Larga tem 

caráter estratégico, aplicar-se-á a essa contratação o disposto no § 

12º do Art. 3º da Lei 8.666/93, alterado pela Medida Provisória nº 

495/2010, que estabelece que nas contratações de sistemas 

estratégicos de Tecnologia de Informações e Comunicações é 

permitida a restrição do certame a bens e serviços com TECNOLOGIA 

DESENVOLVIDA no Brasil e produzidos de acordo com o 

PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO - PPB  definido na Lei nº 

10.176/2001. 
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10.3.6.1 Em observância aos dispositivos legais acima mencionados, a 

participação nesta licitação ficará restrita aos LICITANTES que 

atendam os requisitos acima mencionados para os itens 1 a 40 da 

tabela mencionada no subitem Erro! Fonte de referência não 

encontrada. deste instrumento. 

10.3.7 Encerrada a etapa de lances o pregoeiro solicitará que todas as 

LICITANTES enviem a comprovação da certificação relativa à 

TECNOLOGIA DESENVOLVIDA no Brasil e ao PROCESSO 

PRODUTIVO BÁSICO - PPB, no prazo de até 02 (duas) horas, 

procedendo, a partir da análise da respectiva documentação, a 

reclassificação das propostas. Em seguida, solicitará o envio da 

proposta melhor classificada e após o exame dessa proposta, quanto 

à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação 

e sua exequibilidade, poderá a seu critério, efetuar diligências, 

inclusive no que tange à apresentação de amostras. 

10.3.8 Na hipótese de não existirem LICITANTES que atendam as condições 

descritas no item 10.3.6, subitem 10.3.6.1 e item 10.3.7, 

excepcionalmente, não se aplicará a restrição em questão e o 

pregoeiro procederá à avaliação de todas as propostas apresentadas. 

10.3.9 A proposta final de preços deverá ser encaminhada no prazo máximo 

de 2 (duas) horas, após a solicitação do Pregoeiro e deverá conter: 

razão social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, dados 

bancários (banco, agência, número da conta-corrente e praça de 

pagamento), prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias a 

contar da data da abertura da sessão deste Pregão e as 

especificações do objeto de forma clara, atualizada com lance final 

ofertado. O envio poderá ser efetuado por meio do campo "Anexo da 

Proposta" ou caso haja algum problema, pelo fax nº (61) 2027-1883 ou 

pelo e-mail: licitacao@telebras.com.br. 

10.3.10 A verificação quanto a certificação relativa à TECNOLOGIA 

DESENVOLVIDA no Brasil e ao PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO - 

PPB, ocorrerá após a fase de lances do pregão e antes da aceitação 

da proposta.  

10.3.11 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 

Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 

à LICITANTE que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 
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seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não 

se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 

Edital. 

10.3.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais LICITANTES. 

10.3.13 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 

relação ao estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, a 

habilitação da LICITANTE e o atendimento de todas as exigências 

conforme disposições do Edital. 

10.3.14 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a 

LICITANTE será declarada vencedora do grupo. 

10.3.15 Se a proposta vencedora não for aceitável, ou se a LICITANTE 

desatender às exigências habilitatórias, ou ainda se não ocorrer 

atendimento de todas as exigências do Edital, o Pregoeiro examinará 

a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração da proposta que atenda a todas as 

exigências do Edital. 

10.3.16 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro 

poderá negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor. 

10.3.17 Após o encerramento da sessão da etapa de lances a(s) 

LICITANTE(s) detentora(s) da(s) melhor(es) oferta(s) deverá(ao) 

encaminhar, impreterivelmente no prazo máximo de 2 (duas) horas, 

por meio do campo "Anexo da Proposta", ou caso haja algum 

problema pelo fax nº (61) 2027-1883 ou pelo e-mail institucional: 

licitacao@telebras.com.br, a proposta de preços contendo: razão 

social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, dados bancários 

(como: banco, agência, número da conta-corrente e praça de 

pagamento), prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias a 

contar da data da abertura da sessão deste Pregão, contendo as 

especificações do objeto de forma clara e atualizada com lance final 

ofertado. 

10.3.18 A proposta de preços descrita no subitem anterior deverá ser redigida 

em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
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demais rubricadas pelo representante legal da LICITANTE, nos termos 

do Modelo da Proposta Comercial, anexa ao Edital. 

10.3.19 A LICITANTE detentora da melhor oferta deverá comprovar, no prazo 

máximo de 01 (uma) hora, sua condição de habilitação, na forma do 

que podendo esta comprovação se dar por meio do fax nº (61) 2027-

1883 ou pelo email institucional: licitacao@telebras.com.br, no que 

couber, por meio de consulta ao SICAF, conforme o caso. 

10.3.20 Os originais dos documentos relativos às propostas e à habilitação 

deverão ser encaminhados no prazo determinado no Edital, a contar 

da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

10.3.21 No julgamento da proposta de preços e habilitação, o Pregoeiro 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a 

eficácia para fins de habilitação e classificação.  

10.3.22 Ao final da sessão pública do Pregão divulgar-se-á ata no sistema 

eletrônico, na qual constará a indicação do lance vencedor, a 

classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 

ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade 

previstas na legislação pertinente. 

 

 

11 GLOSSÁRIO 

 

12 DOS ANEXOS 
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13 DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 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. 

13.2 Este documento não é vinculante nem enseja à TELEBRAS 

qualquer obrigação de contratar, a qualquer tempo, as 
soluções descritas. 

13.3 Este documento apresenta as características da solução 

desejada e todas as informações nele contidas são de 
propriedade da TELEBRAS. 

 

14 APROVAÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
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