TERMO DE REFERÊNCIA – LINK PONTO A PONTO
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. Fornecimento e instalação de um Link ponto a ponto, via fibra óptica, de 1 Gbps, Full Duplex com banda
100 % garantida, pelo período de 12 (doze) meses, entre a sede do CBC e o imóvel locado na Rua Açaí, nº
492, conforme detalhamento dos endereços contido no item 3.1 deste Termo de Referência, bem como em seu
Anexo I.
2. JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO
2.1.
Atualmente, a gestão de recursos de Tecnologia da Informação do CBC é realizada no imóvel locado
na Rua Açaí, nº 492. O lançamento de uma rede privada de fibra óptica entre o imóvel locado e o edifício sede
do CBC, passando pelos postes de energia elétrica externos aos prédios, visa ao compartilhamento dos
recursos tecnológicos entre as duas unidades, provimento de sinal de Internet, extensão da rede de telefonia,
prestação de suporte técnico, agilidade na solução de problemas e a centralização dos dados, propiciando uma
melhor gestão e elevação do nível de segurança, até que seja concluída a obra de ampliação do edifício sede,
ocasião na qual toda a gestão de T.I. será transferida para o edifício ampliado.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS
3.1. Link ponto a ponto, com velocidade de 1 gbps, em tecnologia fibra óptica ligando os seguintes endereços:
- Ponta A: Rua Açaí, 492 Bairro das Palmeiras – Campinas – SP CEP: 13092-587
- Ponta B: Rua Açaí, 566 Bairro das Palmeiras – Campinas – SP CEP: 13092-587
3.1.1. O Anexo I deste Termo de Referência contempla a ilustração dos endereços acima descritos, a fim de
melhor orientar as empresas participantes.
3.2 Características do link:
a) Deverá ser entregue em interface padrão Gigabit Ethernet com conectorização RJ45;
b) Permitir QinQ (802.1ad; múltiplas VLANs no link);
c) Transparência de VLAN;
d) Limite de broadcast adequado para o bom funcionamento do serviço, aproximadamente 100 pkt/seg;
e) Suporte a MTU de 1500;
f) Capacidade de endereçar número alto de MACs (pelo menos 4096 por vlan), sendo preferencialmente sem
limitação;
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g) Toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (cabos, equipamentos, conectores,
etc.), do acesso entre os endereços mencionados no item 3.1 deste Termo de Referência deverá estar inclusa
no fornecimento, não restando qualquer ônus adicional para o CBC;
h) Toda a infraestrutura interna no CBC para interligação entre as duas pontas, como mencionado no item 3.1
deste Termo de Referência, deverá ser contemplada na proposta de preços da empresa participante.
i) SLA de disponibilidade mensal mínimo de 99,6%;
j) Tempo de solução máximo no caso indisponibilidade de 8 (oito) horas;
k) Possuir taxa de perda de pacotes menor ou igual que 0,1 % entre as duas pontas;
l) O link deve ser Full-Duplex e possuir velocidade mínima real de 100% da velocidade nominal, disponível 24
(vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, sem limite de horas e/ou tráfego de dados;
m) A contratada deverá possuir Termo de Autorização para a prestação de Serviço Comunicação
Multimídia (SCM) outorgado pela ANATEL, para prestar o serviço objeto deste edital;
n) A contratada deverá entregar o link via fibra óptica, desde a rua Açaí, nº 492, chegando até o nº 566 da
mesma rua Açaí, consistindo em uma distância de aproximadamente 105 (cento e cinco) metros entre um
ponto ao outro, distância esta que possui três postes da concessionária local de energia elétrica.
4. DO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO
A manutenção contemplará serviços de reparo no link quando necessários, bem como a correção de
anormalidades e regulagens necessárias ao bom funcionamento do mesmo;
4.1. Os serviços de suporte devem ser realizados por pessoal técnico especializado, com habilitação específica
na tecnologia envolvida, que detenha todas as condições técnicas (teóricas e práticas) necessárias;
4.2. O inicio do atendimento deverá ocorrer em no máximo 2 (duas) horas, contadas da abertura do chamado;
com tempo de solução, no caso de indisponibilidade, de no máximo 8 (oito) horas;
4.3. Os chamados deverão ser abertos pelo CBC junto a empresa através de fone, fax, e-mail, central de
atendimento, etc;
4.4. Todas as peças e equipamentos necessários para a manutenção deverão ser fornecidas pela empresa
contratada, sem nenhum custo adicional;
4.5. A empresa contratada deverá disponibilizar Suporte Técnico 24X7 (vinte e quatro horas X sete dias da
semana).
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PARTICIPANTES
As empresas participantes deverão apresentar Atestado(s) pertinente(s) e compatível (is) com o objeto do
presente processo de aquisição, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público ou Privado, em nome da
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mesma, que comprovem aptidão para o desempenho anterior de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos, com o objeto do presente processo de aquisição.
6. VISITA TÉCNICA
6.1. A empresa participante interessada em realizar uma visita técnica nas instalações do CBC, poderá
agendá-la através do telefone 19-3381-3003, com os Srs. Adolpho Pires, ou João Santos, das segundas às
sextas-feiras, no horário comercial.
6.2. A visita técnica não é obrigatória, porém sugerida para que as empresas interessadas tenham pleno
conhecimento das características locais a ambos os endereços nos quais serão instalados o objeto deste
processo de aquisição.
7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Não divulgar quaisquer informações que tenha acesso em virtude do trabalho realizado;
7.2. Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao CBC;
7.3. Arcar com todas as despesas, incluindo alimentação, viagem, hospedagem e transportes de seus
colaboradores no atendimento do contrato;
7.4. Disponibilizar, para prestação dos serviços, empregados habilitados e devidamente uniformizados;
7.5. Atender as especificações técnicas do serviço contratado.
8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços realizados;
8.2. Disponibilizar espaço físico e infraestrutura técnica para que o(s) serviço(s) possa(m) ser realizado(s);
8.3. Assegurar o livre acesso, quando necessário, aos empregados da empresa nos locais de trabalho;
8.4. Acompanhar, fiscalizar e validar, todas as etapas da prestação dos serviços correlatos à sua respectiva
área de atuação através do gestor do contrato.
8.5. Realizar os pagamentos devidos à empresa após a validação da nota fiscal.
9. DOS PRAZOS
9.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses, contado após a instalação do
objeto, podendo ser prorrogado por mais um período equivalente, a critério do CBC.
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9.1.1 Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais um período de 12 (doze) meses, o
CBC se reserva o direito de rescindir o contrato, antes do término deste segundo período, mediante notificação
à CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias corridos.
9.2. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a solução dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato.
10. PAGAMENTO
10.1. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal por ocasião da realização dos serviços, acompanhada das
certidões do FGTS e INSS atualizadas, que deverão ser entregues no Departamento de Contratações do CBC,
sem qualquer correção monetária;
10.2. A CONTRATADA deverá apresentar fatura mensal dos serviços, considerando os seguintes dados:
Comitê Brasileiro de Clubes - CBC
Rua Açaí, nº 566, Bairro das Palmeiras, CEP 13.092-587 – Campinas – SP
CNPJ 00.172.849/0001-49 Inscr. Estadual: Isenta
10.3. O pagamento será efetuado mensalmente no mês subsequente a prestação do serviço.
10.4. O CBC executa os seus pagamentos aos fornecedores nos dias 5, 15 e 25 de cada mês, ou, na
coincidência com finais de semana ou feriados, no dia útil imediatamente seguinte. Assim, constatado o
cumprimento da obrigação e trâmites internos de aprovação, o pagamento será efetuado em um dos dias
mencionados acima, desde que observado, no entanto, o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis ao da
apresentação da nota fiscal, contados a partir do primeiro dia útil ao do recebimento do documento.
10.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
até o 5° (quinto) dia útil da data da apresentação da nota devidamente corrigida, observando o critério
estabelecido no item 10.4 deste Termo de Referência.
10.6. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada ou através de fatura mensal por
meio de quitação direta do boleto bancário com código de barras.
10.7. O primeiro pagamento será realizado decorridos 30 (trinta) dias após a efetiva operação da solução,
declarado pelo aceite do Fiscal do Contrato designado pelo CBC;
10.8. Por efetiva operação, entende-se a concreta ativação do link entre as pontas estabelecidas no item 3.1
deste termo de Referência.
10.9. Para efeito do imposto (ISS) incidente sobre a nota fiscal, deverão ser consideradas as seguintes
condições:
I – De acordo com a Instrução Normativa DRM/GP nº 001 do município de Campinas, onde se encontra a sede
do Comitê Brasileiro de Clubes, a empresa estabelecida fora deste município deverá se cadastrar no CENE,
caso esteja inserida na Tabela I do anexo II da referida Instrução Normativa. Caso não seja feito o cadastro o
ISS (5% do valor da nota), será descontado do pagamento.
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II – Conforme o artigo 2º da Lei Complementar 116: o imposto não incide sobre a prestação de serviços em
relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de
conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados.
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TERMO DE REFERÊNCIA – LINK PONTO A PONTO
ANEXO I - Ilustração
Conforme mencionado no item 3.1 do Termo de Referência, a CONTRATADA deverá fornecer e instalar o link
ponto a ponto pretendido, ligando as duas pontas entre os números 492 e 566 da rua Açaí, sendo que entre as
duas pontas há três postes da concessionária de energia elétrica local, conforme ilustração a seguir:

6 de 6

