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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DAS REDES CABEADAS DO CENTRO TECNOLÓGICO E ESCOLA MUNICIPAL 

CARLOS LUZ 

LOCAL: RUA VILMAR DE SENE INÁCIO E RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA  

BAIRRO: RESIDÊNCIAL FRANCISCO MAZETO E JARDIM ALTO DO SOL  

CIDADE: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS – MG 

 

1 Introdução 

A necessidade de implementação das redes cabeada para os Computadores, telefônica, sistema de CFTV e 

instalação de retroprojetores no Centro tecnológico assim como do sistema de CFTV na Escola Municipal 

Carlos Luz, no município de Conceição das Alagoas. Estas especificações têm como objetivo principal, definir 

recomendações mínimas para Fornecimento e instalação para as soluções acima citadas.  

Estão inclusos nestas especificações as características mínimas dos equipamentos mínimos e mão de obra 

necessária para a instalação e funcionamento dos sistemas, bem como a assistência técnica e manutenção 

após sua implementação por um período de 90 dias sem custos adicionais ao Município. 

1.1 Resumo dos Serviços no Centro tecnológico: 

 

 Instalações de 02 RACKs de 16Us e todos os seus acessórios de acordo com as normas técnicas; 

 Complemento de infraestrutura de tubulações e/ou eletrocalhas onde não existir. 

  Instalação de 34 pontos de rede lógica, através de cabeamento estruturado categoria 5e; 

 Instalação de 16 pontos para rede Telefônica cat3; 

 Fornecimento e instalação de 02 Switchs com no mínimo 24 portas Giga; 

 Fornecimento e instalação de acess point wirelles de alta capacidade com banda de 2,4 e 5Ghz (AC) 

com software de gerenciamento unificado e fonte POE inclusa; 

 Instalação de sistema de CFTV com 16 Câmeras Full HD e todos acessórios necessários para o 

funcionamento e armazenamento das imagens no local (DVR com Hd de no mínimo 3T) 

 Instalação de suporte para 07 retroprojetores; 

 Instalação e fornecimento de cabeamento e adaptadores para conexão dos retroprojetores nas mesas 

dos professores. 

 

1.2 Resumo dos Serviços na Escola Municipal Carlos Luz 

 

 Instalação de sistema de CFTV com 22 Câmeras Full HD e todos acessórios necessários para o 

funcionamento e armazenamento das imagens no local (DVR/NVR com Hd de no mínimo 3T). Todo o 

cabeamento e conectores deverão ser lançados obedecendo as normas técnicas e os conectores 

serem armazenados dentro de caixas apropriadas para impedir que a unidade danifique as conexões. 

 

 Fornecimento de 02 Nobreaks de no mínimo 700Va 
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1.3 Normas Técnicas 

Este documento foi elaborado tendo como referência as normas abaixo relacionadas, as quais deverão ser 

seguidas durante a execução de todos os serviços tratados neste documento. 

 

 ABNT NBR 13300: 1995 - Redes telefônicas internas em prédios; 

 ABNT NBR 14565: 2013 - Cabeamento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 

telecomunicações para rede interna estruturada; 

 ABNT NBR 14565: 2012 emenda 1:2013 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data 

centers; 

 ABNT NBR 14703: 2012 - Cabos de telemática de 100 Ω para redes internas estruturadas especificação; 

 ANSI/TIA/EIA-568-A-1 - Propagation Delay and Delay Skew Specifications for 100 W 4-Pair Cable 

(Especificações de atraso de propagação e inclinação de atraso para cabo de 4 pares de 100 W); 

 ANSI/TIA/EIA-568-A-4 - Production Modular Cord NEXT Loss Test Method and Requirements for 

Unshielded Twisted-Pair Cabling (Método de teste de perda NEXT do cabo modular de produção e 

requisitos para cabeamento de par trançado não blindado); 

 ANSI/TIA/EIA-568-A-5 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Categoria 5e Cabling 

(Especificações de Desempenho de Transmissão para Cabeamento Categoria 5e de 4 Pares e 100 W); 

 TIA/EIA-568-B.1 - General Requirements (Requerimentos gerais); 

 TIA/EIA-568-B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components (Componentes de cabeamento de par 

trançado balanceado); 

 TIA/EIA-568-B.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard (Optical Fiber Cabling 

 Components Standard); 

 TIA-568-D.0 - Generic telecommunications cabling for customer premises (cabeamento 

 genéricode telecomunicações para instalações do cliente); 

 TIA-568-D.2 - Components of balanced twisted-pair cable systems (componentes de sistemas de cabo 

de par trançado balanceado); 

 

1.4 Considerações de projeto 

O desenvolvimento deste projeto levou em consideração algumas premissas, as quais estão descritas abaixo: 

 O Cabeamento Estruturado utilizará componentes (cabos, conectores, painéis, patch cords) categoria 

5e homologados pela Anatel; 

 Toda a infraestrutura da rede será preferencialmente instalada de forma embutida em tubulações já 

feitas, onde não houver a contratada fará utilizando eletrodutos e eletrocalhas de ferro galvanizado  

 Os switches utilizados na rede LAN serão Giga. 

 Os acess point wirelles utilizados na rede LAN deverão ser de alta capacidade, para permitir um 

número considerável de acessos simultâneos sem perda de qualidade de transmissão e com software 

de gerenciamento unificado. 

2 RESUMO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 
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A Contratada deverá fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para instalação de: 

 

*34 pontos de rede lógica estruturada; 

*16 pontos de rede telefônica; 

*04 pontos de WIFI; 

*01 Sistema de CFTV com 16 câmeras; 

*01 Sistema de CFTV com 22 câmeras. 

Abaixo será evidenciado a descrição dos itens elencados acima: 

2.1 Pontos de rede 

Nos locais indicados, onde serão conectados computadores e ou telefones deverão ser instalados pontos de 

rede Categoria 5e. A infraestrutura para a instalação dos pontos de rede será composta por eletrocalhas, 

eletrodutos de ferro galvanizado, conduletes de alumínio, caixas de passagem e demais acessórios necessários 

para conexão e fixação. O Cabeamento será composto por componentes categoria 5e, incluindo cabo UTP, 

patch panel (painel de conexões), conector RJ-45 fêmea, pacth cord, line cord e caixa de tomada, espelho p/ 

RJ-45 e demais acessórios para a completa instalação. 

2.2 RACK (Armário de Telecomunicações (AT) 

O cabeamento deverá sempre partir de racks de 16U instalados de acordo com projeto em anexo 

2.3 Switches rede LAN 

Para conexão da rede LAN, serão utilizados switches. Estes equipamentos deverão ser fornecidos, instalados e 

configurados. 

2.4 Access point Wi-Fi 

Para conexão da rede WI-FI, serão utilizados access point’s de alta capacidade. Estes equipamentos deverão 

ser fornecidos, instalados e configurados. 

2.5 Certificação dos pontos de rede 

Após a implantação de todos pontos de rede, visando garantir a qualidade da rede lógica, todos os pontos 

deverão ser certificados e gerado os relatórios referentes a cada ponta de rede instalado. Os relatórios 

deverão ser entregues de forma impressa e digital. 

2.6 Diversos 

As empresas deverão obedecer rigorosamente às especificações técnicas contidas neste Projeto. Todos os 

equipamentos, materiais e demais partes integrantes deste projeto, devem ser fornecidos novos, em suas 

embalagens originais, com manuais de operação e todos os acessórios necessários para a instalação. 

3 EQUIPAMENTOS 
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Todos os equipamentos utilizados deverão estar em conformidade com as normas nacionais e 

internacionais pertinentes e serem compatíveis com as aplicações especificadas em projeto. As 

especificações apresentadas nesta secção são complementadas pelas planilhas e documentos em anexo. 

3.1 Switch Ethernet 

Switch Ethernet, gerenciável, com mínimo de 1 U de altura, compatível com a fixação em RACK (Armário de 

Telecomunicações (AT)s com 19” de largura. 

  Interfaces 

 Mínimo de 24 portas 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT / 1000BaseFX em conformidade aos padrões 

IEEE  

 

 Alimentação Elétrica 

Fonte de alimentação auto range de 100 a 240 volts. 

3.2 Access Point Wi-Fi 

Potência Máxima TX 2.4 GHz - 23 dBm / 5 GHz 23 dBm e velocidade 2.4GHz - 300 Mbps 5GHz – 1201 Mbps. 

  Interfaces 

RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps. 

 Alimentação Elétrica 

Fonte de alimentação PoE 802.3af; Fonte PoE de 48V 0.32ª. 

3.3 RACK (Armário de Telecomunicações (AT) de Parede de 08us e 12us 

Estes RACK (Armário de Telecomunicações (AT)s serão utilizados para abrigar os equipamentos de dados e voz 

com as seguintes especificações: 

 RACK (Armário de Telecomunicações (AT) do tipo fechado, aço, com dimensões externas mínimas de 

560mm x 470mm (LxP), e dimensões internas úteis mínimas de 16U (1U = 44,45mm); 

 Os RACK (Armário de Telecomunicações (AT)s deverão ser instalados e testados nos locais de 

instalação; 

 Os RACK (Armário de Telecomunicações (AT)s deverão ser entregues totalmente montados, com a 

instalação de todas as partes e Acessórios, cabos e acessórios constantes na proposta do licitante; 

4 MATERIAIS 

Todos os materiais utilizados deverão estar em conformidade com as normas nacionais e 

Internacionais pertinentes e serem compatíveis com as aplicações especificadas no projeto. As especificações 

apresentadas nesta secção são complementadas pelas planilhas e documentos em anexo. 

4.1 Eletrodutos FGV. Leve e acessórios 

Descrição detalhada: Rígido, galvanizado a fogo, leve conforme NBR 13057/94, rosca NBR 8133 (rosca 

paralela). 

4.2 Tomada Modular RJ-45 CAT 5e 
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Descrição detalhada: 

Todos os jacks modulares deverão ser Categoria 5e de acordo com a Norma ANSI/TIA/EIA 568B, obedecerão 

aos requisitos da FCC Parte 68, sub item F, se conectarão de acordo com a pinagem de cores T568B ou T568A, 

consistirão de um housing de óxido de polifenileno, 94V-0, e deverão terminar-se usando um conector estilo 

110 para montagem em circuito impresso (realizado em policarbonato não propagante à chama, 94V-0), com 

etiqueta de codificação de cores para T568A e T568B.  

Esta etiqueta deverá conter ainda, o código de comercialização do fabricante do produto para fácil 

identificação após sua instalação e em um eventual problema de qualidade, ter identificado o ano e semana 

que foi produzido para possibilitar o rastreamento do lote e conter escrito C6 (Categoria 5e). 

Devem possuir logotipia do fabricante marcada no corpo do conector. O conector tipo 110 deverá aceitar 

condutores sólidos de 22-24 AWG, com um diâmetro de isolação máxima de 0.050 polegadas possibilitando 

um mínimo de 200 ciclos. 

4.3 Cabo UTP 4 pares CAT 5e 

Descrição detalhada: 

Cabo Categoria Cat 5e de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568B, de 4 pares trançados de fios sólidos, 23 

AWG. Capa em PVC não propagante à chama na cor azul classificado pela UL como CMR. Deve possuir 

marcação seqüencial para controle. O cabo deverá ser exclusivamente de configuração geométrica circular e 

não se permitirão soluções implementadas com cabos com geometrias de tipo ovalado, nem geometrias 

crescentes. O cabo será fornecido em caixas de 1.000 Pés (305 metros) e deverá estar listado na ETL para 

testes de performance. Características técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. 

Deve ser aprovado para gigabit ethernet pela ETL/SEMKO (zero bit error). Estabilidade elétrica até 600MHz. 

Temperatura de operação de - 20C a + 60C. 

4.4 Cordão de Ligação (patch cord) CAT5e  

Descrição detalhada: 

Os patch cords utilizados no RACK (Armário de Telecomunicações (AT) de telecomunicações e na estação de 

trabalho devem ser Categoria 5e de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568B, 24 AWG, 4-pares. Os patch cords 

devem ser montados e testados em fábrica pelo fabricante do sistema de cabeamento. Devem ser montados 

com cabos que possuam condutores multifilares estanhados. Devem possuir protetores sobre os conectores 

(boots) para evitar desconexões acidentais. Devem possuir etiquetas coladas sobre o cabo, informando o 

código de comercialização do fabricante do produto para fácil identificação antes da instalação em um 

eventual problema de qualidade e a identificação do ano e a semana que o produto foi produzido para 

possibilitar o rastreamento interno do lote. As características técnicas devem superar os requisitos da norma 

ANSI/TIA/EIA 568B. Devem ser aprovados para gigabit ethernet pela ETL/SEMKO (zero bit error). Devem 

apresentar disponibilidade de pelo menos nove cores diferentes de modo que facilitem a identificação dos 

serviços. 

4.5 Espelho para tomadas de lógica 

Descrição detalhada: Espelho 4"x 2" para montagem de 2 Conectores RJ-45 fêmea. 

5 SERVIÇOS 
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Todos os serviços deverão estar em conformidade com as normas nacionais e internacionais pertinentes e 

serem compatíveis com as aplicações especificadas em projeto.  

5.1 Relação dos Serviços 

5.1.01 Cabeamento estruturado 

5.1.01.01 Infra- estrutura 

5.1.01.01.01 Instalação de eletrodutos com todos os acessórios 

5.1.01.01.02 Instalação de eletrocalhas com todos os acessórios 

5.1.01.01.03 Instalação de canaletas com todos os acessórios 

5.1.01.01.04 Instalação de caixas de passagem 

5.1.01.02 Cabeamento 

5.1.01.02.01 Passagem dos cabos nos eletrodutos / canaletas / eletrocalhas conforme tabela de pontos 

anexo I. 

5.1.01.03 Conectorização 

5.1.01.03.01 Conectorização das tomadas RJ-45 (Padrão 568A) 

5.1.01.03.02 Montagem das tomadas RJ-45 nos espelhos 

5.1.01.03.03 Colocação das etiquetas de identificação nas tomadas 

5.1.01.03.04 Colocação dos ícones com a cor apropriada nos espelhos 

5.1.01.04 Montagem dos RACK (Armário de Telecomunicações (AT) 

5.1.01.04.01 Fixação do RACK (Armário de Telecomunicações (AT) 

5.1.01.04.02 Montagem das porcas gaiolas no RACK (Armário de Telecomunicações (AT) 

5.1.01.04.03 Conectorização dos cabos UTP no (s) patch (es) panel (s) (padrão 568A) 

5.1.01.04.04 Montagem do (s) patch panel no RACK (Armário de Telecomunicações (AT) (conforme visita 

técnica) 

5.1.01.04.05 Organização dos cabos no RACK (Armário de Telecomunicações (AT) com abraçadeiras / Velcro 

5.1.01.04.06 Impressão das etiquetas para o (s) patch (es) panel (s) 

5.1.01.04.07 Colocação etiquetas de identificação no (s) patch (es) panel (s) 

5.1.01.04.08 Colocação dos ícones com a cor apropriada no (s) patch (es) panel (s) 

5.1.01.04.09 Teste dos pontos com testador de cabos (dados e voz) 
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5.1.01.05 Certificação 

5.1.01.05.01 Certificação dos pontos com scaner (bi-direcional) 

5.1.01.05.02 Impressão do relatório de certificação 

5.1.01.05.03 Encadernação do relatório de certificação 

5.1.01.05.04 Conferência e assinatura dos relatórios 

5.1.01.05.05 Demais serviços complementares 

5.1.02 Switches rede lan 

5.1.02.01 Montagem dos switches (suportes, etc) 

5.1.02.02 Instalação dos switches no RACK (Armário de Telecomunicações (AT)s 

5.1.02.03 Configuração dos switches 

5.1.02.05 Testes funcional dos switches 

5.1.02.06 Demais serviços complementares 

5.1.03 Access Point Wi-Fi 

5.1.03.01 Montagem access point Wi-Fi 

5.1.03.02 Instalação dos access point nos locais indicados após visita técnica 

5.1.03.03 Configuração dos access’s point’s 

5.1.03.05 Testes funcional dos access’s point’s 

5.1.03.06 Demais serviços complementares 

5.1.04 Cabeamento Telefonia 

5.1.04.01 Cabeamento 

5.1.04.01.01 Passagem dos cabos nos eletrodutos / canaletas / eletrocalhas, 

5.1.04.01.02 Identificação de ambas as extremidades. 

5.1.04.02 Conectorização 

5.1.04.02.01 Conectorização dos cabos através de tomadas categoria 3. 

5.1.05 Instalação de todo o Sistema de CFTV 

5.1.05.01 Montagem do Sistema de CFTV, 

5.1.05.02 Instalação do Sistema de CFTV nos locais indicados após visita técnica 
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5.1.05.03 Configuração dos do Sistema de CFTV  

5.1.05.05 Testes funcional do Sistema de CFTV, 

5.1.05.06 Demais serviços complementares 

5.1.06 Instalação do Retroprojetor 

5.1.06.01 Montagem do Retroprojetor, 

5.1.06.02 Instalação do Retroprojetor nos locais indicados após visita técnica 

5.1.06.03 Configuração do Retroprojetor, 

5.1.06.05 Testes funcional do Retroprojetor, 

5.1.06.06 Demais serviços complementares 

5.2 Especificação dos serviços 

5.2.1 Eletrodutos 

 Em instalação aparente abrigada os eletrodutos deverão ser do tipo de PVC rígido rosqueável ou ferro 

galvanizado, de acordo com Norma EB-744; 

 Em instalação aparente ao tempo os eletrodutos deverão ser em aço galvanizado, NBR 13057/94; 

 A fixação dos eletrodutos nas instalações aparentes deverão ser através de braçadeiras de mesma 

característica, com espaçamento máximo de 30 centímetros; 

 As emendas dos eletrodutos deverão ser efetuadas por luvas do mesmo material, e os mesmos 

introduzidos nestas até se tocarem, assegurando a continuidade da superfície interna da canalização; 

 As conexões entre eletrodutos e eletrocalhas, eletrodutos e quadros, deverão ser feitas com bucha e 

arruelas de alumínio; 

 O diâmetro mínimo para os eletrodutos, deverão ser de 3/4" para rede lógica; 

 A quantidade máxima de condutores nos eletrodutos, deverá obedecer às normas aplicáveis a caso e 

especificações; 

 Todos os eletrodutos instalados de forma aparente em área externa deverão ser de ferro galvanizado, 

tipo pesado; 

 Os dutos com cabos de rede serão exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de energia ou de 

outras finalidades; 

 Recomenda-se a utilização de caixas de passagem para cabeamento de dados apenas em lances retos, 

dando-se preferência às mudanças de direção com a utilização de curvas de raio longo (raio maior que 

10 vezes o diâmetro interno). 

5.2.2 Canaletas / eletrocalhas 

 Em instalações onde a infraestrutura for de canaletas e eletrocalhas, as curvas devem ser suaves, 

utilizando-se duas curvas de 45 º em sequência ao invés de uma curva de 90º 

 Em instalações onde a infraestrutura for de canaletas e eletrocalhas, as emendas e derivações deverão 

ser feitas com os acessórios apropriados para cada finalidade. 

5.2.3 Caixas 
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 Em instalação aparente abrigada, as caixas deverão ser compatíveis com o Eletroduto utilizado, 

podendo ser de PVC rígido, ferro ou alumínio. 

 Em instalação aparente ao tempo, as caixas deverão ser do tipo Condulete de alumínio com rosca; 

 Todas as caixas utilizadas como passagem deverão possuir tampa; 

 Todas as caixas utilizadas nas instalações aparentes abrigadas, deverão ser fixadas nas paredes, 

através de parafusos; 

 Todas as caixas utilizadas nas instalações aparentes ao tempo, deverão possuir juntas de vedação nas 

tampas. 

5.2.4 Cabos de comunicação 

 Os cabos de comunicação não devem fazer curvas com raios inferiores a 4 vezes o seu diâmetro não 

devem sofrer esforços maiores que 11 Kgf quando da sua enfiação; 

 Os cabos de lógica, junto ao RACK (Armário de Telecomunicações (AT), deverão ser instalados em 

organizadores de cabos, de forma que os cordões dos distribuidores (patch-cord) não venham a ficar 

soltos sobre o painel, obstruindo a visão das plaquetas de identificação e o acesso às portas 

 Durante a enfiação e manuseio dos cabos UTP, deve-se evitar, a todo custo, esmagar o cabo exercer 

esforço em dobras ou em pontos de fixação e, esticar o cabo de modo a exercer esforço mecânicos 

sobre os conectores. 

 Não é permitido em hipótese alguma emenda em cabos par trançados (UTP) 

 Todos os cabos de interconecção (patch cable) deverão ser conectorizados de fábrica. Não é permitido 

a Conectorização destes cabos pelo instalador. 

5.2.5 Certificação 

 A CONTRATADA deverá proceder aos testes de performance de todo o cabeamento 

(Certificação), com vistas a comprovação da conformidade com a norma EIA/TIA 568 B, avaliando os seguintes 

parâmetros: wiremap (mapa de fios), atenuação, comprimento, next (near end crosstalk - diafonia), 

propagation delay, delay skew, return loss (perda de retorno), acr, elfext, power sum acr, power sum elfext, 

power sum next. para isso deverá ser utilizado certitificador (scaner) de cabos utp categoria-6, conforme 

norma EIA/TIA - TSB-67. 

  A CONTRATADA deverá apresentar os relatórios gerados pelo scanner, impressos em papel sufite 75g 

formato A-4 assinados pelo Responsável Técnico da obra e em CD (compact Disk) em formato Adobe 

Acrobat (pdf). 

 Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP deverão ser testados, na extremidade 

da tomada e na extremidade do painel distribuidor (teste bidirecional). 

 

6 ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS 

6.1 Obrigações da Contratada 

 Executar os serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e dentro do estabelecido no projeto 

executivo; 

 Fornecer todo o material necessário às instalações, conforme descrito neste projeto executivo, não 

sendo aceitos materiais ou produtos usados, reciclados ou recondicionados; 

 Reconstituir quaisquer avarias nas dependências da edificação decorrentes dos serviços por ela 

executados ou contratados; 
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 Sinalizar a obra e tomar todas as medidas de proteção coletiva; 

 Promover limpeza do canteiro de obras e das áreas afetadas; 

 Fornecer o ferramental necessário à execução dos serviços propostos; 

 Os profissionais empregados nos serviços deverão possuir identificação funcional individualizada para 

controle de acesso interno das instalações; 

 Discriminar a quantidade e função de cada profissional alocado para o serviço; 

 Fornecer a relação de materiais, discriminando as quantidades, marca e modelo de produtos a serem 

instalados; 

6.2 Habilitação Jurídica  
 
6.1.1) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  
 
6.1.2) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

6.1.3) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

6.1.4) Poderá ser apresentada somente a última alteração contratual, em atendimento ao subitem anterior, 
desde que esteja devidamente consolidada às demais alterações;  
 
6.1.5) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

6.1.6) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração 
DREI;  

6.1.7) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

6.1.8) Tratando-se de sociedade anônima, cópia da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que 
aprovou o estatuto e elegeu os atuais administradores e da Certidão de arquivamento na repartição 
competente;  

6.1.9) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  
* OBSERVAÇÃO: O ramo de atividade constante do objeto social deverá ser compatível ao objeto ora licitado.  
 
6.2) Regularidade Fiscal, Trabalhista e Atestado de Capacidade técnica 
 
6.2.1) Certidão Negativa de Débitos Municipais (CNDM), expedida pelo Município do seu domicílio;  

6.2.2) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

6.2.3) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil;  
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6.2.4) Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual;  

6.2.5) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS;  

6.2.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.  

6.2.7) Atestado de Fornecimento a empresas ou órgãos públicos, que comprove aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível.  
 
6.2.8) Inscrição ativa no CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) 
 
7 Garantia 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, iniciados após a assinatura do 
mesmo, sendo que, durante esse período, se os referidos materiais/produtos vierem a apresentar quaisquer 
defeitos, deverão ser corrigidos ou substituídos.  

O período de garantia dos materiais deverá ser de 12 (doze) meses, conforme garantia fornecida pelo 
fabricante dos materiais. 
 
Garantia da mão de obra e Suporte Técnico por 90 dias. 
 
8 Foro  

Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente o Foro da Comarca de 

Conceição das Alagoas - MG. 

 

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, 08 DE SETEMBRO DE 2022. 
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Marcelo de Freitas Paixão 
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