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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL E ANEXOS  
   

A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Pará de 
Minas Marina Rodrigues de Souza, designada pela portaria 06/2015, no uso de 
suas atribuições legais , resolve RETIFICAR  o Edital de Concorrência Pública 
nº 01/2015 e seus anexos,  nos itens abaixo relacionados ,  passando a  
integrarem o referido instrumento convocatório as seguintes modificações : 
 

I - Altera-se a redação item 2.4.1.3 do Edital, que dispõe sobre o atestado 
de capacidade técnica ,  para a que segue abaixo: 

 
Item 2.4:   
 
(omissis) 
 

2.4.1.3 - O atestado mencionado acima deverá demonstrar que os 
serviços foram executados com qualidade satisfatória e pontualidade, 
nos termos contratados, desde que isso inclua a íntegra da quantidade 
mínima referida em 2.4.1.1. 
  
II – Os quantitativos publicados de forma incorreta no Anexo III – Proposta 
Comercial são:  

 
Conectores tipo RJ45, fêmea, 
Gigalan, Standard, CAT.6, cor 
branca, diâmetro do condutor 26 a 
22 AWG, padrão de montagem 
T568 A/B, termoplástico de alto 
impacto não propagante a chama 
UL 94V-0, contato elétrico bronze 
fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de 
ouro e 100 µin (2,54 µm) de 
níquel. 

FURUKAWA 

PÇ 86   
 

Patch Cord metálico U/UTP 
Gigalan, conector tipo RJ45 
CAT.6, comprimento 1,5 metros, 
diâmetro 6,0 mm, cor vermelha, 
classe de flamabilidade CM, NU, 
formado por 07 filamentos de 
diâmetro nominal de 0,20 mm, 
condutor cobre eletrolítico, 
flexível, material termoplástico 
transparente UL 94V-0, 04 pares 
24 AWG, 08 vias em bronze 
fosforoso com 100 µin (2,54 µm) 
de níquel e 50 µin (1,27 µm) de 
ouro, T568-A, temperatura de 
instalação 0ºC a 40ºC, 

FURUKAWA 

PÇ 86   
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temperatura de armazenamento –
40ºC a 70ºC, temperatura de 
operação –10ºC a 60ºC. 
Patch Cord metálico U/UTP 
Gigalan, conector tipo RJ45 
CAT.6, comprimento 2,5 metros, 
diâmetro 6,0 mm, cor vermelha, 
classe de flamabilidade CM, NU, 
formado por 07 filamentos de 
diâmetro nominal de 0,20mm, 
condutor cobre eletrolítico, 
flexível, material termoplástico 
transparente UL 94V-0, 04 pares 
24 AWG, 08 vias em bronze 
fosforoso com 100 µin (2,54 µm) 
de níquel e 50 µin (1,27 µm) de 
ouro, T568-A, temperatura de 
instalação 0ºC a 40ºC, 
temperatura de armazenamento –
40ºC a 70ºC, temperatura de 
operação –10ºC a 60ºC. 

FURUKAWA 

PÇ 86   

 

Patch Cord metálico U/UTP 
Multilan, conector tipo RJ45, 
CAT.5e, comprimento 1,5 metros, 
diâmetro 5,2 mm, cor verde, 
condutor cobre eletrolítico, 
flexível, NU, formado por 07 
filamentos de diâmetro nominal de 
0,20 mm, classe de flamabilidade 
CM, 08 vias em bronze fosforoso 
com 100 µin (2,54 µm) de níquel e 
50 µin (1,27 µm) de ouro, material 
termoplástico transparente UL 
94V-0, 04 pares 24 AWG, 08 vias, 
T568-A, temperatura de 
instalação 0ºC a 40ºC, 
temperatura de armazenamento –
40ºC a 70ºC, temperatura de 
operação –10ºC a 60ºC. 

FURUKAWA PÇ 43   

Placa (4x4)” preta conforme 
padrão de instalação existente. 

 PÇ 43 
 
 

 
 

Módulo cego branco conforme 
padrão de instalação existente. 

 PÇ 172 
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Placa cega preta conforme 
padrão de instalação existente.. 

 PÇ 172 
 
 

 
 

Módulo vazio para RJ45 branco, 
conforme padrão de instalação 
existente. 

 PÇ 86 
 
 

 
 

 
Altera-se a planilha do Anexo III – Proposta Comercial, para a que 

segue abaixo: 
 

2º., 3º. e 4º. Pavimentos 

Descrição Unida
de 

Quantid
ade 
(A) 

Valor 
Unitár

io 
(B) 

Valor 
Total 

C = A x 
B 

Projeto Executivo2º., 3º. e 4º. Pavimentos – 
Rede Passiva e Ativa Un 01   

Materiais 2º., 3º. e 4º. Pavimentos – Rede Passiva 

Materiais 

Marca 
Unida

de 

Quantid
ade 
(A) 

Valor 
Unitár

io 
(B) 

Valor 
Total 

C = A x 
B 

Modelo 

Cabo eletrônico Gigalan U/UTP, 
23AWG, 04 pares, CAT.6 CM, cor 
vermelha, diâmetro 6.0 mm, 
temperatura de instalação 0ºC a 
40ºC, temperatura de 
armazenamento –40ºC a 70ºC, 
temperatura de operação –10ºC a 
60ºC, para locais com condições 
de propagação de fogo similares, 
recomendado para aplicações 
horizontais em tubulações com 
muita ocupação, em locais sem 
fluxo de ar forçado, em 
instalações em um mesmo 
ambiente. 

FURUKAWA 

M 3.000   

 

Cabo telefônico metálico FAST-
CIT, indicado para uso interno em 
centrais telefônicas, prédios 
comerciais, industriais, 
residenciais, nas instalações de 
equipamentos KS, PBX, PABX, 
na transmissão de sinais 
analógicos e digitais, 50 pares, 
núcleo seco, condutor fio de 

FURUKAWA 

M 75   

/////////////////// 
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cobre eletrolítico, maciço e 
estanhado, isolação composto 
termoplástico a base de 
poliolefina, capa externa material 
polimérico retardante à chama 
(PVC), cor cinza, classe 
flamabilidade CM. 
Cordões ópticos conectorizados, 
duplex, multimodo, 50/125 µ, 
conectores LC-SPC/LC-SPC, 2,5 
metros, OM3. 

FURUKAWA 

PÇ 4   
 

Patch panel CAT.6 GIGALAN 24 
portas RoHS, tendo altura 
(44,45x482,6) mm (AxL) (19”), cor 
preta, conector tipo RJ45, em aço 
termoplástico alto impacto UL 
94V-0, contato elétrico RJ45 em 
bronze fosforoso com 50 µin (1,27 
µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) 
de níquel e 110 IDC em bronze 
fosforoso com 100 µin (2,54 µm) 
de níquel e estanhado, com 
diâmetro do condutor 26 a 22 
AWG. 

FURUKAWA 

PÇ 5   

 

Marca 

Modelo 

Materiais 2º., 3º. e 4º. Pavimentos – Rede Passiva (Continuação) 
Voice Panel CAT.3, 50 posições, 
(1U), (44,2x48) mm (AxL), cor 
preta (epóxi), conectores tipo RJ-
45, em aço / termoplástico alto 
impacto UL94V-0, material do 
contato elétrico RJ45 em bronze 
fosforoso com 50 µin (127 µm) de 
ouro e 100 µin (2,54 µm) de 
níquel e 110 IDC em bronze 
fosforoso com 100 µin (2,54 µm) 
de níquel e estanhado, com 
diâmetro do condutor de 26 a 22 
AWG. 

FURUKAWA 

PÇ 2   

/////////////////// 

Conectores tipo RJ45, fêmea, 
Gigalan, Standard, CAT.6, cor 
branca, diâmetro do condutor 26 
a 22 AWG, padrão de montagem 
T568 A/B, termoplástico de alto 
impacto não propagante a chama 
UL 94V-0, contato elétrico bronze 
fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de 
ouro e 100 µin (2,54 µm) de 
níquel. 

FURUKAWA 

PÇ 77   
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Patch Cord metálico U/UTP 
Gigalan, conector tipo RJ45 
CAT.6, comprimento 1,5 metros, 
diâmetro 6,0 mm, cor vermelha, 
classe de flamabilidade CM, NU, 
formado por 07 filamentos de 
diâmetro nominal de 0,20 mm, 
condutor cobre eletrolítico, 
flexível, material termoplástico 
transparente UL 94V-0, 04 pares 
24 AWG, 08 vias em bronze 
fosforoso com 100 µin (2,54 µm) 
de níquel e 50 µin (1,27 µm) de 
ouro, T568-A, temperatura de 
instalação 0ºC a 40ºC, 
temperatura de armazenamento –
40ºC a 70ºC, temperatura de 
operação –10ºC a 60ºC. 

FURUKAWA 

PÇ 77   

 

Patch Cord metálico U/UTP 
Gigalan, conector tipo RJ45 
CAT.6, comprimento 2,5 metros, 
diâmetro 6,0 mm, cor vermelha, 
classe de flamabilidade CM, NU, 
formado por 07 filamentos de 
diâmetro nominal de 0,20mm, 
condutor cobre eletrolítico, 
flexível, material termoplástico 
transparente UL 94V-0, 04 pares 
24 AWG, 08 vias em bronze 
fosforoso com 100 µin (2,54 µm) 
de níquel e 50 µin (1,27 µm) de 
ouro, T568-A, temperatura de 
instalação 0ºC a 40ºC, 
temperatura de armazenamento –
40ºC a 70ºC, temperatura de 
operação –10ºC a 60ºC. 

FURUKAWA 

PÇ 77   

 

Patch Cord metálico U/UTP 
Multilan, conector tipo RJ45, 
CAT.5e, comprimento 1,5 metros, 
diâmetro 5,2 mm, cor verde, 
condutor cobre eletrolítico, 
flexível, NU, formado por 07 
filamentos de diâmetro nominal 
de 0,20 mm, classe de 
flamabilidade CM, 08 vias em 
bronze fosforoso com 100 µin 
(2,54 µm) de níquel e 50 µin (1,27 
µm) de ouro, material 
termoplástico transparente UL 
94V-0, 04 pares 24 AWG, 08 vias, 

FURUKAWA 

PÇ 39   
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T568-A, temperatura de 
instalação 0ºC a 40ºC, 
temperatura de armazenamento –
40ºC a 70ºC, temperatura de 
operação –10ºC a 60ºC. 
Gaveta de ventilação padrão 19”, 
dimensões (44x430x600) mm 
(AxLxP), com 04 ventiladores, 
chave Liga / Desliga, fusível e 
chave comutadora 110/220 V, 
cabo elétrico 3 x 1,0 mm com 2,5 
m, desenvolvida para aumentar a 
circulação de ar. 

 

PÇ 1   
/////////////////// 

Guias de cabo horizontal fechado 
alta densidade, altura 1U, largura 
482,6 mm (padrão 19”), 
profundidade 75 mm, cor preto 
(epóxi), em aço SAE 1020. 

 

PÇ 12   
/////////////////// 

Régua de tomada 2P+T (norma: 
ABNT NBR 14136). 

 
PÇ 2   

/////////////////// 
Velcro 3,0 metros cor azul. 
 
 

/////////////////// 
UN 10  

 
 
 /////////////////// 

Materiais 

Marca 
Unid
ade 

Quanti
dade 
(A) 

Valor 
Unitár

io 
(B) 

Valor 
Total 

C = A x B Modelo 

Materiais 2º., 3º. e 4º. Pavimentos – Rede Passiva (Continuação) 
Abraçadeira Nylon Branca T-50 R 
206 x 4,7 mm. 

 
PC 10  

 
 
 /////////////////// 

Porca gaiola / parafuso. 
/////////////////// 

PC 10  
 

 
 /////////////////// 

Cabo Óptico MM 04F. 
FURUKAWA 

M 75    
Dio Distribuidor Óptico para Rack 
24F Vazio A270 1U. 

FURUKAWA 
UN 2    

Kit Bandeja Emenda 12F p/ DIO. 
FURUKAWA 

UN 2    

Kit DIO SC MM OM3 4F SPC. 
FURUKAWA 

UN 2    
Kit DIO suporte p/ acoplador 
LC/SC 03 pç. 

FURUKAWA 
UN 2   /////////////////// 

Canaleta em alumínio extrudado, 
barra de 3,0 metros, com 
dimensional de (45x73x3000) mm 
(AxLxC) com sistema de tampas 
sob pressão e cor branca e 
acessórios. 

 

UN 3   
 

Tampa lisa para canaleta em  UN 3   
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alumínio extrudado 1,5 mm, barra 
de 3,0 metros (72,5x1,5) mm (LxH) 
com sistema de encaixe sob 
pressão e cor branca e acessórios. 

 

kit rodizio com trava para Rack. 
 

UN 1   
/////////////////// 

kit rodízio sem trava para Rack. 
 

UN 1   
/////////////////// 

Rack Padrão 19”, e seus 
acessórios, 24 U’s, dimensões 
(1105x559x570) mm (AxLxP), para 
fixação em parede, com porta com 
visor de acrílico, laterais 
removíveis, saídas de cabos no 
teto e na base, nas cores grafite / 
bege, preta ou cinza. 

 

UN 1   
 

Etiqueta identificação para cabo 
indelével 18 mm x 8 m. 

 
RL 2  

 
 
  

Etiqueta identificação para cabo 
indelével 12 mm x 8 m. 

 
RL  

2 
 
 

 
  

Placa (4x4)” preta conforme 
padrão de instalação existente. 

 
PÇ 39 

 
 

 
  

Módulo cego branco conforme 
padrão de instalação existente. 

 
PÇ 154 

 
 

 
  

Placa cega preta conforme padrão 
de instalação existente.. 

 
PÇ 154  

 
 
  

Módulo vazio para RJ45 branco, 
conforme padrão de instalação 
existente. 

 
PÇ 77 

 
 

 
  

Placa (2x4)” branca conforme 
padrão de instalação existente. 

 
PÇ 4   

 
Serviço de configuração da 
Central de PABX Leucotron ISION 
IP 3000R, conforme padrão de 
instalação existente.  

/////////////////// 

VB 1   
/////////////////// 

Total da Rede Passiva – 2º., 3º. e 4º. Pavimentos  
 

Materiais do 2º., 3º. e 4º. Pavimentos – Rede Ativa 

Materiais 

Marca  
Unid
ade 

Quanti
dade 
(A) 

Valor 
Unitár

io 
(B) 

Valor 
Total 

C = A x B Modelo 

Switch de 48 portas conforme 
especificado no item 2.1 do anexo 
II – Escopo de Fornecimento.  

 

DELL 

UN 1   
 

Total da Rede Ativa – 2º., 3º. e 4º. Pavimentos  
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Devido a esta retificação a CPL altera a data de recebimento e abertura 
dos envelopes, sendo que o recebimento dos envelopes passará a ser até o 
dia 01/09/2015 até ás 9 hrs e a  abertura dos envelopes passará a ser dia 
01/09/2015, ás 09:10 hrs.  
 

O adiamento foi publicado no dia 30 de julho de 2015 nos seguintes 
meios de comunicação: Jornal O Tempo, Jornal Diário, Diário Oficial da União, 
Diário Oficial dos Municípios Mineiros, Hall, Site da Câmara Municipal de Pará 
de Minas. 

 
 
Pará de Minas, 30 de julho de 2015 

 

 

 

Marina Rodrigues de Souza 
Presidente da Comissão de Licitação  

 
 
 

Aprovação da assessoria técnica: 
 
 
 
Euler Aparecido de Souza Garcia 
 
 
Guilherme Augusto Mazagão 
 
 
Antônio Carlos Lucas 
 
 
Sheila Bastos Gomes 
 
 
Osvaldo da Fonseca Filho 

 

Subtotal 1: custo total com material a ser alocado na obra  


