
PONDERAÇÕES RECEBIDAS – AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 

A empresa MAXIMA NET enviou, por meio da Sr. Robson Soares da Costa, em 19 de 

dezembro de 2016, as seguintes ponderações: 

• CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

(...) II - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução 

do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, seguindo os detalhes previstos do ITEM 13 do 

ANEXO I (Termo de Referência) e acompanhada do relatório da execução do objeto do período 

a que o pagamento se referir, se houver. 

1. O texto acima não apresenta o prazo efetivo do pagamento, ou seja, 28 (vinte e oito) dias 

após a emissão da Nota Fiscal 

2. Para obras acima de 30 (trinta) dias, deverão ser efetuadas medições a cada 20 (vinte) dias, 

tendo em vista que o Fornecedor não pode ficar sem receber por um período longo, 

comprometendo o fluxo de caixa da obra, pois o 1º pagamento daria 50 (cinquenta) dias após 

o início da obra. 

• O Contrato não reza nenhum tipo de multa para o CONTRATANTE, somente para a 

CONTRATADA. Sugerimos que, para que haja direitos iguais, que este texto abaixo seja 

também incluído como penalidade ao CONTRATANTE, nos seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das Notas 

Fiscais não pagas; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das notas fiscais não pagas, no caso de atraso superior a 

30 (trinta) dias; 

c) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais 

obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente. 

• A exemplo da 1ª edição da Ata em 2013 e retirada nas edições subsequentes, achamos 

que a empresa ganhadora do Lote devesse apresentar um patrimônio líquido mínimo no valor 

de 1% da proposta ganhadora para aquele lote. Caso ele seja ganhador de mais de 1 lote, que 

este percentual seja tratado de forma isolada e não cumulativa dos valores das propostas. A 

justificativa para a utilização deste percentual não restringe o mercado e sim, garante ao poder 

público se resguardar financeiramente o ressarcimento no caso da não execução total ou 

parcial de uma obra. Hoje, existem no mercado licitações exclusivas para ME e não é tratada 

como restrição de participação de outras empresas do mercado. Exemplo: a média dos lotes 

da última edição foi na faixa de R$ 45.000.000,00, como uma empresa com patrimônio líquido 

de R$ 100.000,00 teria condições de arcar financeiramente com um contrato dessa 

magnitude? A empresa tem que ter uma estrutura mínima para que possa atender o Estado 

com várias obras ao mesmo tempo e isso depende de estrutura financeira e administrativa. 

A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do 

índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que 

apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas:  



LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL 

A LONGO PRAZO) 

SG = (ATIVO TOTAL) / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) 

SG = (ATIVO TOTAL) / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO) 

LC = (ATIVO CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE) 

• Exigir domicílio no Estado de Minas Gerais e a sua constituição há, no mínimo, 05 

(cinco) anos, evitando que empresas recém abertas, com pouquíssima experiência, participem 

de igual para igual com empresas de 10, 15, 20 anos de mercado. 

 

A empresa TIERH enviou, por meio da Sr. Marcelo Felipe de Giacomo, em 22 de dezembro de 

2016, as seguintes ponderações: 

1. Seria importante que tivesse duas medições (pagamento) para as empresas, uma na 

entrega, por exemplo, do projeto básico; a ATA anterior não menciona isso, mas a TIERh, por 

uma questão de facilitar o trabalho nosso quanto dos órgãos, envia o projeto básico para 

análise e comentários e, depois de aprovado, desenvolve o executivo e entrega ao cliente, já 

contemplando as eventuais revisões apontadas no projeto básico; 

2. Hoje a ATA libera apenas projeto de Cabeamento Estruturado e Elétrica (para 

computadores). Acredito que seria muito bom, tanto para órgão pela facilidade de contratar e 

executar se fosse incluído a parte elétrica comercial, ou seja, iluminação, tomadas de uso 

geral, SPDA, quanto para as empresas participantes. Além disso, poderiam encaixar a parte de 

segurança eletrônica: câmeras, controle acesso. Acho que isso traria mais atratividade dos 

órgãos e empresas a participar; 

 

A empresa NETSERVICE enviou, por meio da Sra. Denise Caetano da Silva, em 28 de 

dezembro de 2016, as seguintes ponderações: 

SUGESTÕES ÁREA COMERCIAL 

  8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Entendemos que como nos editais anteriores poderia manter a solicitação de que a empresa 

vencedora tenha que demonstrar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido de 10% 

(dez por cento) do valor estimado de contratação. Acreditamos que dessa forma será 

minimizado o risco do Estado em contratar uma empresa que não consiga cumprir com o 

contrato, como acorreu no último processo com a empresa HSP. 

8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - 

8.5.4 - Dos documentos comprobatórios da Qualificação Técnica para os LOTES 2, 3, 4 E 5, 

entendemos que poderia ser exigido Certificação em cabeamento estruturado em nome da 

CONTRATADA, provida pelo fabricante de cabos, comprovando que a mesma é integradora de 

seus produtos, que está credenciada a fornecer garantia estendida de 25 (vinte e cinco) anos 

para os produtos passivos de rede (cabos, conectores, patch panel, etc.). A comprovação se 

dará por meio de carta emitida pelo FABRICANTE, declarando essa Certificação. Essa 



solicitação e comum para todas os fabricantes de cabos seja Furukawa, Panduit,  Systimex ,  

Nexas  e outro. 

Certificação em cabeamento em nome do(s) responsável(is) técnico(s) ou dos profissionais 

com vínculo profissional com o CONTRATADA, emitido pelo fabricante de cabos, A 

comprovação do vínculo profissional se fará por meio da apresentação de cópia da Carteira 

Profissional (CTPS) em que conste a CONTRATADA como contratante, ou do contrato social da 

CONTRATADA em que conste o profissional como sócio, ou, ainda, do contrato de prestação 

de serviços com a CONTRATADA nos termos da legislação vigente. Essa solicitação e comum 

para todas os fabricantes de cabos seja Furukawa, Panduit,  Systimex ,  Nexas  e outro, visto 

que as empresa integradoras precisam possuir funcionários treinados para que o fabricante 

possa dar a garantia do serviços. 

ANEXO I A – MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - 

LOTES 2, 3, 4 E 5 

1. ESCOPO BÁSICO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AOS LOTES 2, 3, 4 E 5 

1.1. ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO 

1.1.17. Será de total responsabilidade da CONTRATADA a recomposição e substituição de 

pisos, soleiras, telas, reparos de forros de gesso, paredes, etc., que porventura, forem 

danificados durante a instalação obedecendo sempre as especificações originais existentes. 

 1.1.18. Quando houver necessidade da remoção do cabeamento antigo, a empresa contratada 

será responsável juntamente com o fabricante dos produtos de cabeamento estruturado pelo 

tratamento correto dos materiais (sucata) retirados.  

1.1.18.1. Essa retirada deverá ser feita em conjunto entre a empresa contratada e o fabricante 

da nova solução de cabeamento que cuidarão desde a retirada dos materiais até a reciclagem, 

com o objetivo de preservar o meio ambiente e racionalizar a utilização de recursos não 

renováveis através do tratamento de resíduos provenientes do descarte de produtos de 

cabeamento estruturado.  

1.1.18.2. Para coleta seletiva dos materiais inutilizados a serem reciclados, o fabricante deverá 

disponibilizar no local da obra bolsas tipo “BIG BAG”. 1.1.18.3. Todos os materiais retirados 

pela instaladora e recebidos pelo fabricante deverão ser separados e encaminhados para 

reciclagem em empresas homologadas, evitando a emissão de poluentes ou destinação 

incorreta de seus resíduos. 

Entendemos que esse item poder ser ampliado para todo os lotes umas vezes que essa 

reponsabilidade e do integrador, a forma de reciclagem desses cabos são inúmeras no 

mercado. 

ANEXO I-G – PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS – LOTES 3,4 e 5  

Entendemos que os itens 1,2,3 e 4 poderiam ser reduzidos a apenas 2 itens, pontos até 45 

metros e de 46 metros a 90 metros. 

Os itens 5, 6 e 7 poderiam ser reduzidos a 2 itens apenas ponto óptico de 45 metros e de 46 a 

80 metros. 

Os itens 8, 9 e 10 poderiam ser reduzidos a 2 itens apenas ponto óptico de 45 metros e de 46 a 

80 metros. 



Os itens 11, 12 e 13 poderiam ser reduzidos a 2 itens apenas ponto óptico de 45 metros e de 

46 a 80 metros. 

O hoje edital possui 5 lotes sendo que os lotes 2, 3, 4 e 5 poderiam ser reduzidos e apenas 2 

lotes, facilitando a contratação pelas secretarias em apenas 2 empresas e não por 3 ou até 

mesmo 4 empresas, gerando diversos contratos a serem gerenciados. 

 

SUGESTÕES ÁREA TÉCNICA  

1.1. Comprovação de possuir em seu quadro permanente de funcionários, na data prevista 

para entrega das propostas, no mínimo, 1 (um) profissional de nível superior Engenheiro 

Eletricista e/ou 1 (um) Engenheiro de Telecomunicações, devidamente reconhecido pela 

entidade competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). 

1.2. Indicar através de declaração que o proponente possui, em seu quadro de pessoal, na 

data da licitação, engenheiro detentor de acervo técnico por execução de obra ou serviço 

semelhante ao licitado, comprovado através da apresentação de cópia autenticada do 

Contrato Social da empresa, em caso de sócio, da Carteira de Trabalho ou do contrato de 

prestação de serviços, assinados pela licitante, este com duração mínima de prazo que 

coincida com o período de execução do objeto licitado. O profissional será responsável por 

conduzir as instalações e deverá apresentar registro no CREA como responsável ou 

corresponsável técnico da empresa. O referido profissional deverá ter conhecimento e estar 

habilitado como instalador dos produtos de cabeamento ofertado, o que deverá ser 

comprovando através de atestado de capacidade técnica e carta do fabricante.  

1.3. Todos os documentos e atestados de capacidade técnica exigidos acima deverão 

possuir assinatura do responsável que identifique o cliente; 

1.4. A licitante deverá apresentar certificados de participação em cursos NR 10, com carga 

horária mínima de 40 horas, emitidos por empresa ou entidades especializadas, que 

comprovem que no mínimo 3 (três) profissional pertencente ao quadro de funcionários do 

licitante foram treinados em segurança de instalações e serviços de eletricidade. A 

comprovação será através da apresentação de cópia autenticada do contrato social da 

empresa em caso de sócio, cópia da carteira de trabalho do profissional em caso de 

empregado. Será solicitada também a cópia do certificado da instituição homologada a 

fornecer tal treinamento; 

1.5. Declaração que possui, em seu quadro permanente, outro(s) engenheiro(S) 

responsáveis pela execução dos serviços que não sejam aquele(s) já identificados(s) como RT, 

devidamente inscritos e regulares perante o CREA. Deverá ser apresentada a Certidão de 

Registro de Pessoa física junto ao CREA/MG. Entende-se como pertencente ao quadro 

permanente: se empregado, através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – 

CTPS, ou Ficha de Registro de Empregado; se diretor ou sócio da empresa, através do ato de 

investidura do cargo ou cópia do Contrato Social; 

1.6. Apresentar declaração de bens ou contrato de locação, com os respectivos atestados 

de aferição dos equipamentos, em nome da empresa comprovando a sua capacidade de 

entrega dos produtos e instalações certificados. Deverão ser apresentadas as declarações dos 

seguintes equipamentos: certificadores de cabos metálicos com capacidade de emitir 

certificado para cabos do tipo UTP metálicos do tipo Categoria 6;  



1.7. Considerando as características que o objeto deste edital, onde trata de serviços 

infraestrutura para de TIC far-se-á necessário a comprovação de que a licitante já utiliza as 

melhores práticas em gerenciamento de serviços e suporte de TI. A comprovação deverá ser 

feita através da comprovação do certificado de pelo menos 01 (um) profissional em ITIL 

CERTIFIED FOUNDATION e 01 (um) ITIL CERTIFIED INTERMEDIATE, 01 profissional com 

certificação reconhecida pelo o PMI baseado nas melhores práticas contidas no PM BOK,  com 

a apresentação da carteira de trabalho dos mesmos e/ou Contrato de Prestação de Serviços; 

1.8. Apresentar certificado ou declaração do fabricante de materiais de cabeamento 

estruturado em nome da empresa LICITANTE comprovando que a mesma está credenciada a 

fornecer garantia estendida de 25 anos para os produtos passivos de rede (cabos UTP, patch 

panels, patch cords, tomadas de telecomunicações RJ45). 

1.9. A licitante deverá apresentar certificados de participação em cursos de cabeamento 

estruturado, com carga horária mínima de 40 horas, expressa em certificado emitido pelo 

fabricante de sistema de cabeamento estruturado ofertado, que comprovem que no mínimo 5 

(cinco) profissionais pertencentes ao quadro de funcionários da licitante foram treinados e 

estão tecnicamente capacitados. A comprovação será através da apresentação de cópia 

autenticada do contrato social da empresa em caso de sócio, cópia da carteira de trabalho do 

profissional em caso de empregado. Será solicitada também a cópia do certificado emitido 

pelo fabricante da solução de cabeamento estruturado ofertado; 

1.10. O licitante deverá apresentar pelo menos um dos seus responsáveis técnicos, 

certificado de treinamento fornecido pelo fabricante da solução ofertada de cabeamento 

estruturado. A comprovação será através da apresentação do certificado expedido pelo 

fabricante de cabeamento estruturado informado que o mesmo profissional está treinado e 

habilitado a gerenciar as instalações de seus produtos, bem como atestado de capacidade 

técnica devidamente registrada no CREA comprovando que o mesmo possui experiência em 

implantação de cabeamento estruturado, dessa forma, comprovando que o Profissional 

apresentado é realmente responsável técnico da empresa, apresentando sua CTPS ou contrato 

de trabalho ou Contrato social da empresa para comprovação de vinculo empregatício, assim 

comprovando que terá condições de conduzir e gerenciar as obra. 

1.11. Comprovação de possuir em seu quadro permanente de funcionários, na data prevista 

para entrega das propostas, no mínimo, 1 (um) profissional de nível superior Engenheiro 

Eletricista e/ou 1 (um) Engenheiro de Telecomunicações, devidamente reconhecido pela 

entidade competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). 

1.12. Indicar através de declaração que o proponente possui, em seu quadro de pessoal, na 

data da licitação, engenheiro detentor de acervo técnico por execução de obra ou serviço 

semelhante ao licitado, comprovado através da apresentação de cópia autenticada do 

Contrato Social da empresa, em caso de sócio, da Carteira de Trabalho ou do contrato de 

prestação de serviços, assinados pela licitante, este com duração mínima de prazo que 

coincida com o período de execução do objeto licitado. O profissional será responsável por 

conduzir as instalações e deverá apresentar registro no CREA como responsável ou 

corresponsável técnico da empresa. O referido profissional deverá ter conhecimento e estar 

habilitado como instalador dos produtos de cabeamento ofertado, o que deverá ser 

comprovando através de atestado de capacidade técnica e carta do fabricante.  

1.13. Todos os documentos e atestados de capacidade técnica exigidos acima deverão 

possuir assinatura do responsável que identifique o cliente; 



1.14. A licitante deverá apresentar certificados de participação em cursos NR 10, com carga 

horária mínima de 40 horas, emitidos por empresa ou entidades especializadas, que 

comprovem que no mínimo 3 (três) profissional pertencente ao quadro de funcionários do 

licitante foram treinados em segurança de instalações e serviços de eletricidade. A 

comprovação será através da apresentação de cópia autenticada do contrato social da 

empresa em caso de sócio, cópia da carteira de trabalho do profissional em caso de 

empregado. Será solicitada também a cópia do certificado da instituição homologada a 

fornecer tal treinamento; 

1.15. Declaração que possui, em seu quadro permanente, outro(s) engenheiro(S) 

responsáveis pela execução dos serviços que não sejam aquele(s) já identificados(s) como RT, 

devidamente inscritos e regulares perante o CREA. Deverá ser apresentada a Certidão de 

Registro de Pessoa física junto ao CREA/MG. Entende-se como pertencente ao quadro 

permanente: se empregado, através da cópia da carteira de trabalho e previdência social – 

CTPS, ou Ficha de Registro de Empregado; se diretor ou sócio da empresa, através do ato de 

investidura do cargo ou cópia do Contrato Social; 

1.16. Apresentar declaração de bens ou contrato de locação, com os respectivos atestados 

de aferição dos equipamentos, em nome da empresa comprovando a sua capacidade de 

entrega dos produtos e instalações certificados. Deverão ser apresentadas as declarações dos 

seguintes equipamentos: certificadores de cabos metálicos com capacidade de emitir 

certificado para cabos do tipo UTP metálicos do tipo Categoria 6;  

1.17. Considerando as características que o objeto deste edital, onde trata de serviços 

infraestrutura para de TIC far-se-á necessário a comprovação de que a licitante já utiliza as 

melhores práticas em gerenciamento de serviços e suporte de TI. A comprovação deverá ser 

feita através da comprovação do certificado de pelo menos 01 (um) profissional em ITIL 

CERTIFIED FOUNDATION e 01 (um) ITIL CERTIFIED INTERMEDIATE, 01 profissional com 

certificação reconhecida pelo o PMI baseado nas melhores práticas contidas no PM BOK,  com 

a apresentação da carteira de trabalho dos mesmos e/ou Contrato de Prestação de Serviços; 

1.18. Apresentar certificado ou declaração do fabricante de materiais de cabeamento 

estruturado em nome da empresa LICITANTE comprovando que a mesma está credenciada a 

fornecer garantia estendida de 25 anos para os produtos passivos de rede (cabos UTP, patch 

panels, patch cords, tomadas de telecomunicações RJ45). 

1.19. A licitante deverá apresentar certificados de participação em cursos de cabeamento 

estruturado, com carga horária mínima de 40 horas, expressa em certificado emitido pelo 

fabricante de sistema de cabeamento estruturado ofertado, que comprovem que no mínimo 5 

(cinco) profissionais pertencentes ao quadro de funcionários da licitante foram treinados e 

estão tecnicamente capacitados. A comprovação será através da apresentação de cópia 

autenticada do contrato social da empresa em caso de sócio, cópia da carteira de trabalho do 

profissional em caso de empregado. Será solicitada também a cópia do certificado emitido 

pelo fabricante da solução de cabeamento estruturado ofertado; 

1.20. O licitante deverá apresentar pelo menos um dos seus responsáveis técnicos, 

certificado de treinamento fornecido pelo fabricante da solução ofertada de cabeamento 

estruturado. A comprovação será através da apresentação do certificado expedido pelo 

fabricante de cabeamento estruturado informado que o mesmo profissional está treinado e 

habilitado a gerenciar as instalações de seus produtos, bem como atestado de capacidade 

técnica devidamente registrada no CREA comprovando que o mesmo possui experiência em 



implantação de cabeamento estruturado, dessa forma, comprovando que o Profissional 

apresentado é realmente responsável técnico da empresa, apresentando sua CTPS ou contrato 

de trabalho ou Contrato social da empresa para comprovação de vinculo empregatício, assim 

comprovando que terá condições de conduzir e gerenciar as obra. 

1.21. Comprovação de possuir em seu quadro permanente de funcionários, na data prevista 

para entrega das propostas, no mínimo, 1 (um) profissional de nível superior Engenheiro 

Eletricista e/ou 1 (um) Engenheiro de Telecomunicações, devidamente reconhecido pela 

entidade competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). 

1.22. Indicar através de declaração que o proponente possui, em seu quadro de pessoal, na 

data da licitação, engenheiro detentor de acervo técnico por execução de obra ou serviço 

semelhante ao licitado, comprovado através da apresentação de cópia autenticada do 

Contrato Social da empresa, em caso de sócio, da Carteira de Trabalho ou do contrato de 

prestação de serviços, assinados pela licitante, este com duração mínima de prazo que 

coincida com o período de execução do objeto licitado. O profissional será responsável por 

conduzir as instalações e deverá apresentar registro no CREA como responsável ou 

corresponsável técnico da empresa. O referido profissional deverá ter conhecimento e estar 

habilitado como instalador dos produtos de cabeamento ofertado, o que deverá ser 

comprovando através de atestado de capacidade técnica e carta do fabricante.  

1.23. Todos os documentos e atestados de capacidade técnica exigidos acima deverão 

possuir assinatura do responsável que identifique o cliente; 

1.24. A licitante deverá apresentar certificados de participação em cursos NR 10, com carga 

horária mínima de 40 horas, emitidos por empresa ou entidades especializadas, que 

comprovem que no mínimo 3 (três) profissional pertencente ao quadro de funcionários do 

licitante foram treinados em segurança de instalações e serviços de eletricidade. A 

comprovação será através da apresentação de cópia autenticada do contrato social da 

empresa em caso de sócio, cópia da carteira de trabalho do profissional em caso de 

empregado. Será solicitada também a cópia do certificado da instituição homologada a 

fornecer tal treinamento; 

1.25. Apresentar declaração de bens ou contrato de locação, com os respectivos atestados 

de aferição dos equipamentos, em nome da empresa comprovando a sua capacidade de 

entrega dos produtos e instalações certificados. Deverão ser apresentadas as declarações dos 

seguintes equipamentos: certificadores de cabos metálicos com capacidade de emitir 

certificado para cabos do tipo UTP metálicos do tipo Categoria 6;  

1.26. Considerando as características que o objeto deste edital, onde trata de serviços 

infraestrutura para de TIC far-se-á necessário a comprovação de que a licitante já utiliza as 

melhores práticas em gerenciamento de serviços e suporte de TI. A comprovação deverá ser 

feita através da comprovação do certificado de pelo menos 01 (um) profissional em ITIL 

CERTIFIED FOUNDATION e 01 (um) ITIL CERTIFIED INTERMEDIATE, 01 profissional com 

certificação reconhecida pelo o PMI baseado nas melhores práticas contidas no PM BOK,  com 

a apresentação da carteira de trabalho dos mesmos e/ou Contrato de Prestação de Serviços; 

1.27. Apresentar certificado ou declaração do fabricante de materiais de cabeamento 

estruturado em nome da empresa LICITANTE comprovando que a mesma está credenciada a 

fornecer garantia estendida de 25 anos para os produtos passivos de rede (cabos UTP, patch 

panels, patch cords, tomadas de telecomunicações RJ45). 



1.28. A licitante deverá apresentar certificados de participação em cursos de cabeamento 

estruturado, com carga horária mínima de 40 horas, expressa em certificado emitido pelo 

fabricante de sistema de cabeamento estruturado ofertado, que comprovem que no mínimo 5 

(cinco) profissionais pertencentes ao quadro de funcionários da licitante foram treinados e 

estão tecnicamente capacitados. A comprovação será através da apresentação de cópia 

autenticada do contrato social da empresa em caso de sócio, cópia da carteira de trabalho do 

profissional em caso de empregado. Será solicitada também a cópia do certificado emitido 

pelo fabricante da solução de cabeamento estruturado ofertado; 

1.29. O licitante deverá apresentar pelo menos um dos seus responsáveis técnicos, 

certificado de treinamento fornecido pelo fabricante da solução ofertada de cabeamento 

estruturado. A comprovação será através da apresentação do certificado expedido pelo 

fabricante de cabeamento estruturado informado que o mesmo profissional está treinado e 

habilitado a gerenciar as instalações de seus produtos, bem como atestado de capacidade 

técnica devidamente registrada no CREA comprovando que o mesmo possui experiência em 

implantação de cabeamento estruturado, dessa forma, comprovando que o Profissional 

apresentado é realmente responsável técnico da empresa, apresentando sua CTPS ou contrato 

de trabalho ou Contrato social da empresa para comprovação de vinculo empregatício, assim 

comprovando que terá condições de conduzir e gerenciar as obra.  

1.30. A licitante deverá apresentar declaração afirmando que ira realizar a coleta de todo o 

cabeamento usado, bem como todo resíduo metálico de cobre, e que destinara todo este 

material coletado para a realização de reciclagem, deverá ser apresentado da declaração a 

entidade que fará a destinação ambientalmente correta para todos os resíduos de cabos de 

cobre coletados durante a vigência do contrato. 

 


