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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 

 

 

 
 

HOTEL SESC PORTO CERCADO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUTURAÇÃO DE 
REDE DE ÓPTICA DE LONGO ALCANCE. 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesc | Serviço Social do Comércio | Estância Ecológica Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande/MT  CEP 78.125.044  TEL 65 3688 2041 

 

 

 

 
1. OBJETIVO 
 
Contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento e 
instalação de rede óptica, LAN, horizontal, incluindo fornecimento de mão-de-
obra e material, de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência, Memorial Descritivo e Projeto, em anexo. 
 
Essa interligação corresponde interligar as unidades Sesc Poconé, Parque Sesc 
Baia das Pedras e Hotel Sesc Porto Cercado para prover uma comunicação de 
dados ininterrupta e de alta velocidade. 
 
A atividade compreende todos os serviços a serem prestados nas unidades 
descritas acima, com garantia e assistência técnica no local da instalação 
seguindo as normas vigentes definidas pela ANATEL. 
 

 
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
2.1 Aspectos Gerais 
 
2.1.1 O projeto de rede LAN backbone horizontal terrestre em fibra óptica refere-
se a uma nova rede a ser construída substituindo a conexão via rádio que é 
utilizada hoje. Todos os materiais e equipamentos empregados na nova rede 
local em fibra óptica deverão ser novos.  
 
2.1.2 A rede será distribuída a partir da unidade Sesc Poconé (Sala Datacenter 
– onde estão instalados os switches concentradores), na unidade Parque Sesc 
Baia da Pedras (Sala Administrativa – onde estão instalados o  switches 
concentrador) e na unidade Hotel Sesc Porto Cercado (Sala Datacenter – onde 
estão instalados os  switches concentradores). 
 
2.1.3 O projeto deverá contemplar 6 pares de link sendo distribuídos da seguinte 
forma: 5 pares interligando diretamente o Sesc Poconé ao Hotel Sesc Porto 
Cercado e 1 par interligando Sesc Poconé ao Parque Sesc Baia da Pedras. 
 
 
3. DA EXECUÇÃO  
 
3.1 A CONTRATADA deve se responsabilizar pela instalação da referida rede 
local em fibra óptica integralmente, obedecendo ao disposto neste termo de 
referência, memorial descritivo, projetos e planilhas, além dos padrões e normas 
técnicas vigentes dispostos na ABNT, Associação Brasileira de Normas 
Técnicas.  
 
3.2 A CONTRATADA deve identificar todas as posições dos DIOs, com o nome  
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e destino, em fonte Arial tamanho 12.  
 
3.3 A CONTRATADA deverá prover a infraestrutura até as sala de modo em não 
oferecer risco de rompimento na fibra, utilizando tubulações existentes e caso 
não haja construir uma nova até os DIOS. 
 
3.2 A CONTRATADA deve identificar em todo percurso a fibra óptica com placas 
de identificação contendo especificações de registro do projeto junto Energisa, 
Anatel e dados da CONTRATANTE.  
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO DE ENTREGA 
 
4.1 Ao término da instalação, deverá ser entregue à EESP toda a documentação 
e a certificação do cabeamento óptico, atestado pela CONTRATADA, contendo 
no mínimo:  
 
4.1.1 Toda a documentação técnica relativa ao projeto executivo final “As Built”, 
incluindo todos os aspectos lógicos e físicos de sua implantação e configuração; 
 
 4.1.2 Catálogos e boletins de todos os componentes e materiais utilizados na 
instalação, com indicação do fabricante, atendimento às normas técnicas, testes 
efetuados e certificados de conformidade com as normas;  
 
4.1.3 Planilha e relatórios de testes efetuados (arquivo em mídia digital) e 
Certificado de Garantia da CONTRATADA responsável pela instalação; 
 
5. DA GARANTIA  
 
5.1 A CONTRATADA deverá fornecer GARANTIA sobre todos os materiais 
fornecidos e serviços executados, por um período de 15 (quinze) anos a contar 
da data do recebimento definitivo pela EESP. 
 
 5.2 Durante os primeiros 12 (doze) meses, a garantia deverá ser prestada com 
assistência técnica gratuita no local. 
 
6. DOS PRAZOS  
 
6.1 A CONTRATADA terá um prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados á 
partir da assinatura do contrato para concluir a instalação da referida rede óptica. 
 
6.2 A CONTRATADA terá um prazo de 12 (doze ) horas corridas, a partir do 
acionamento do Sesc Pantanal via telefone ou correio eletrônico para reparos na 
referida rede óptica causado por inoperância do serviços; 
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7. DOS TESTES PARA ENTREGA DO SERVIÇO E FATURAMENTO  
 
7.1 O Sesc Pantanal, após o fornecimento e o exato cumprimento das 
obrigações assumidas, realizará um teste técnico na rede, testando cada um dos 
seus enlaces ópticos nos ativos de rede  e o comportamento de cada enlace 
deverá estar de acordo com os padrões técnicos solicitados neste Termo de 
Referência, suportando transferências de dados em até 1 Gb/s, para que seja 
aprovado a entrega.  
 
7.2 O Sesc Pantanal , após a realização e aprovação dos testes mencionados 
acima, efetuará o pagamento à CONTRATADA, da quantia correspondente a 
100% (cem por cento) do valor total do contrato, após comprovada a sua efetiva 
entrega, por ateste, no 20º (vigésimo ) dia útil contados da efetiva data de entrega 
e instalação da rede óptica, bem como a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura ao Sesc Pantanal.  
 
8 CONDIÇÕES GERAIS 
 
8.1 A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE atualizada sobre o 
andamento dos serviços prestados através de relatórios e/ou planilhas, 
preferencialmente de forma eletrônica.  
 
8.2 As despesas de transporte e deslocamento correrão por conta da 
CONTRATADA, ficando a CONTRATANTE isenta de responsabilidade por tais 
despesas.  
 
8.3 Caso o serviço prestado não esteja a contento, em desacordo com a 
demanda ou moldes legais, a CONTRATADA ficará sujeita ao não recebimento 
da remuneração pelos serviços, ficando obrigada a refazê-lo de forma adequada, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis, e no mesmo prazo estipulado na 
demanda.  
 
8.4 As  modificações no corpo técnico da CONTRATADA, está se obrigará a 
incluir o(s) profissional (is) em seu quadro de responsáveis técnicos cuja 
comprovação será feita mediante apresentação ao Sesc Pantanal de Certidão 
de Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA constando à alteração em 
questão, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.; 
 
8.5 As reuniões com a participação da CONTRATADA que envolva atividades 
inerentes ao presente contrato, quando solicitadas pelo Sesc Pantanal, deverão 
ser registradas em relatórios técnicos; 
 
8.6 Toda e qualquer visita por parte da CONTRATADA a unidades do Sesc 
Pantanal deverá ser precedida de agendamento em prévia de 48 horas, através 
de comunicação formal, com indicação da data, horário e identificação 
(nome/documento) das pessoas que irão ao local; 
 
 



 

Sesc | Serviço Social do Comércio | Estância Ecológica Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br 
Av. Filinto Muller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande/MT  CEP 78.125.044  TEL 65 3688 2041 

 

 
 
8.7 Para a prestação de serviços descritos no memorial descritivo a 
CONTRATADA deverá manter seus técnicos e/ou prepostos identificados 
através de crachá da CONTRATADA e obrigatoriamente utilizando EPIs. 
 
8.8 A CONTRATADA deverá apresentar ao Sesc Pantanal na reunião de início 
de obra cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), no âmbito do 
CREA, referentes aos serviços de infraestrutura executados, se for o caso, 
devidamente recolhidas, condição necessária para que os serviços sejam 
considerados liquidados e liberados para faturamento.  
 
8.9 O responsável técnico pelos serviços de infraestrutura deverá ser um 
engenheiro eletricista, com registro no CREA, válido. 
 
8.10 Quanto às certificações técnicas, a CONTRATADA deverá comprovar 
possuir equipe técnica, na data da assinatura do contrato, com a seguinte 
qualificação comprovadas 
 
8.11 A CONTRATADA deverá apresentar ao menos 2 (dois) projetos 
relacionados a cabeamento estruturado em fibra óptica de longo alcance. 
 

8.12 A empresa deverá manter disponível para a execução dos serviços 
descritos neste Termo de Referência todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias.  
 
8.12 Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá deixar de realizar os serviços 
previstos em contrato alegando que não possui equipamento ou ferramental 
necessário. 
 
8.13 A CONTRATADA deverá para cada lote deverá apresentar, para fins de 
habilitação, pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de 
serviço relacionado ao objeto solicitado neste termo; 
 
8.14 Apresente o resultado de satisfação do emissor do atestado, no qual declare 
explicitamente se os critérios de qualidade estipulados por ele foram 
completamente atendidos;  
 
8.15 Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorridos no 
mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para 
ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do 
contrato.  
 
8.16 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária, especificada no contrato social 
vigente. 
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8.17 A CONTRATADA deverá fornecer na solução todos os recursos de 
conectividade, tais como, módulos conversores de mídia mini-gbic 1000BASE T, 
compatível com a distância entre os link, DIOS ,cabos ou outros correlatos bem 
como TODA a infraestrutura para funcionalidade e à integração com o ambiente 
operacional do local de instalação; 
 
8.19 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento do swtiches 
com portas SFP Gigabit; 
 
8.20 A interligação entre os pontos deve ser  simétrico ponto a ponto em 
conexão permanente, dedicada e exclusiva, obedecendo às recomendações 
elaboradas pela Electronic Industries  e Alliance/Telecomunications 
IndustryAssociation EIA/TIA. 

 
 
9 EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
9.1 Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o 
crânio;  
 
9.2 Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas 
volantes;  
 
9.3 Protetor auditivo de inserção;  
 
9.4 Respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra 
poeiras e névoas;  
 
9.5 Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e 
escoriantes;  
 
9.6 Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e 
perfurantes;  
 
9.7 Luva de segurança para proteção das mãos contra choques elétricos;  
 
9.8 Manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra choques 
elétricos;  
 
9.9 Calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos 
sobre os artelhos;  
 
9.10 Calçado de segurança para proteção dos pés contra choques elétricos;  
 
9.11 Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em 
trabalhos em altura;  
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9.12 Demais equipamentos necessários, previstos na NR 6 - EQUIPAMENTO 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.  
 
9.13 Cabe à CONTRATADA quanto ao EPI:  
 
9.13.1 Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;  
 
9.13.2 Exigir seu uso;  
 
9.13.3 Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional 
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;  
 
9.13.4 Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 
conservação;  
 
9.13.5 Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;  
 
9.13.6 Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 
 
9.13.7 Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada; 
 
9.14 Cabe aos funcionários da CONTRATADA quanto ao EPI:  
 
9.14.1 Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;  
 
9.14.2 Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 
 
9.14.3 Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para 
uso;  
 
9.14.4 Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 
 

 
10 EXECUÇÃO  
 
18.1 Quanto à execução: 
 

 a. Os serviços só serão iniciados com o acompanhamento do Setor de 
Tecnologia do Sesc Pantanal; 

 
                b. A retirada do resíduo dos serviços deverá ser diária a fim de que no 
dia seguinte já esteja em condições de iniciar a nova etapa de execução; 
 
                c. O horário de trabalho será definido após reunião de início de obra, 
que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias após assinatura do contrato. Caso seja 
necessário, poderá haver remarcação;  
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                d. O cronograma dos serviços deverá ser entregue até o 5º (quinto) dia 
útil após a reunião de inicio da obra. 
 
                 e. A prestação de serviços deverá atentar para todas as regras  
determinadas e acordadas junto a  Contratada na reunião de inicio de obra. 
 
                 f. A CONTRATADA deverá assinar o termo de responsabilidade para 
entrega junto ao Sesc Pantanal. O Termo será disponibilizado pelo Sesc 
Pantanal durante a reunião de início de obra; 
 
                 g. A execução se dará inicio após a liberação do projeto junto aos 
órgãos reguladores Anatel e a concessionária Energisa, sendo necessário 
liberação para o devido lançamento do cabo óptico nos postes. 
 
 
11 REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 
 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS  REFERÊNCIA MÍNIMA 

Tipo de acesso – Especifica o tipo da 
conexão da unidade  

Rede LAN acesso horizontal terrestre 

Disponibilidade de Serviço – Relação 
entre o tempo de operação  

100% 

Tempo Máximo de Retardo 
Admissível – O tempo máximo de 
retardo na comunicação unilateral 
entre o ponto de conexão e a porta 
principal instalada entre os switches, 
para um pacote de 1.024 bytes. 

Deverá ser igual ou inferior a 1ms 

Velocidade garantida em cada enlace 
de fibra  

Banda mínima garantida – banda 
mínima disponível para transmissão 
de dados, para cada  link de fibra 
deverá ser igual ou superior a Gigabit/s 

 
12 ANEXOS 

 

Capa - Lances de Cabo1-FL-01.pdf 

CARTA DE ANALISE SESC PANTANAL.pdf 

MEMORIAL DESCRITIVO SESC PORTO CERCADO.pdf 

SESC PORTO SERCADO.dwg 

 
 

 

Setor de Tecnologia 


