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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001  - Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901 

Versão v.20.09.2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº II/2021

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, en�dade de direito público, por intermédio da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, ÓRGÃO GERENCIADOR deste Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo
indicados, sujeitando-se às determinações con�das na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013;
pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012; nº 48.012 de 22 de julho de 2020;  nº. 46.311, de 16
de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho de 2018; nº. 37.924, de 16
de maio de 1996; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016; nº 8.898 de 14
de junho 2013; nº 3.458 de 22 de julho de 2003; com suas alterações posteriores; Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de
novembro 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições estabelecidas pelo edital de PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO N.º 156/2020, firmam a presente Ata de Registro de
Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por intermédio do Centro de
Serviços Compar�lhados - CSC

ENDEREÇO: Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Edi�cio Gerais -
2º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630.901

CNPJ/MF:  05.461.142.0001-70

REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Ferreira Ma�as, portador do CPF nº 927.943.356-34

 

BENEFICIÁRIO DO LOTE 01:  AHL Construções Eireli - EPP

ENDEREÇO: Av. Tito Fulgêncio, 668 - Bairro: Jardim Industrial - Contagem - Minas Gerais - CEP: 32.215-000.

CNPJ/MF: 02.928.544/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062127377.00-55

REPRESENTANTE LEGAL: Lindaura do Carmo Ribeiro

CPF/MF: 072.820.466-54

E-MAIL: ahl@ahlconstrucoes.net.br

TEL: (31) 3646-8559 | (31) 9.9958-8559

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que disciplinarão o Registro de Preços
para contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos, sob demanda, constando de
execução de infraestrutura de rede de comunicação (cabeamento lógico e energia elétrica), com fornecimento
de materiais, mediante contrato, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob
demanda, futura e eventual, para Órgãos e En�dades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14167&comp=&ano=2002&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13994&comp=&ano=2001&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=20826&comp=&ano=2013
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44786&comp=&ano=2008&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46311&comp=&ano=2013&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45902&comp=&ano=2012&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44630&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=37924&comp=&ano=1996&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Fornecedores/2012/27-09-2012-resolucao-conjunta-seplag-e-sef-8-727-cagef-siad-mg-e-siare-mg-aproveitamento-de-dados-cadastrais.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QwR0X0R7zJEJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/242-2013%3Fdownload%3D2121:fixa-o-indice-de-precos-ao-consumidor-amplo-ipca-como-indice-padrao-para-reajuste-e-para-atualizacao-monetaria-das-caucoes-em-dinheiro-recebidas-como-garantia-contratual-nos-contratos-celebrados-por-orgao-ou-entidade-do-poder-executivo-dependente-de-recur+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ouK92IzX98sJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/266-2014%3Fdownload%3D2413:resolucao-seplag-n-58-16-de-julho-de-2014+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo com os preços unitários
registrados nesta Ata de Registro de Preços: 
 

LOTE: 02 – PLANILHA DE SERVIÇOS – INTERIOR E METROPOLITANA

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
CÓDIGO SIAD QUANTIDADE UNIDADE DE

FORN.
PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 Execução de ponto de
rede, cat. 6, instalado a
par�r de patch-panel até a
área de trabalho,
comprimento de até 30
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: uma tomada
fêmea RJ-45, cat. 6,
espelho, e�queta,
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metálica, ou caixa de
super�cie; eletroduto de
ferro galvanizado, ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, tampa terminal,
arremate de parede,
derivação, suporte,
incluindo acessórios: curva
90° raio longo, curva 90º
raio curto, curva em “S”,
curva horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,

96849 10.565 UNID. R$650,00 R$6.867.250,00
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abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
UTP, cat. 6 , 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorização
e anilhado em ambas as
extremidades, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios, observada a
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA.
Inclue  também o
fornecimento e instalação
de 02  unidades de patch-
cord RJ-45/RJ-45 UTP 4
pares, cat. 6, T568A/B, com
até 10,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ-45, não propagante a
chama, iden�ficado,
montado em ambas as 
extremidades e testado
100% em fábrica, ou cabo
flat para telefone e fax RJ-
11/RJ-11, 01 par, com 3,0m
de comprimento,
iden�ficado, organizado e
a�vado no rack por um
patch- cord 110 IDC/RJ-45,
UTP 01 par cat. 3 ou
superior, com até 3,0m de
comprimento, com capa,
em material termoplás�co
não propagante a chama,
iden�ficado, montado e
testado 100% em fábrica
ou patch-cord RJ-45/RJ-45,
UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ- 45, não propagante a
chama, iden�ficado,
montado e testado 100%
em fábrica; fornecido e
instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.
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2 Execução de ponto de
rede, cat. 6, instalado  a
par�r de patch-panel até a
área de trabalho,
comprimento de 31 a até
60 metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: uma tomada
fêmea RJ-45, cat. 6,
espelho, e�queta;
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta
metálica/, ou caixa de
super�cie; eletroduto de
ferro galvanizado, ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua abaulada de piso em
material metálico
galvanizada/alúminio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte, incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de

96857 12.842 UNID. R$756,25 R$9.711.762,50
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cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
UTP, cat. 6 , 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorização
e anilhado em ambas as
extremidades, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios, observada a
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA.
Inclue  também o
fornecimento e instalação
de 02  unidades de patch-
cord RJ-45/RJ-45 UTP 4
pares, cat. 6, T568A/B, com
até 10,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ-45, não propagante a
chama, iden�ficado,
montado em ambas as 
extremidades e testado
100% em fábrica, ou cabo
flat para telefone e fax RJ-
11/RJ-11, 01 par, com 3,0m
de comprimento,
iden�ficado, organizado e
a�vado no rack por um
patch- cord 110 IDC/RJ-45,
UTP 01 par cat. 3 ou
superior, com até 3,0m de
comprimento, com capa,
em material termoplás�co
não propagante a chama,
iden�ficado, montado e
testado 100% em fábrica
ou patch-cord RJ-45/RJ- 45,
UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ- 45, não propagante a
chama, iden�ficado,
montado e testado 100%
em fábrica; fornecido e
instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

3 Execução de ponto de
rede, cat. 6, instalado  a
par�r de patch-panel até a
área de trabalho,

96865 10.603 UNID. R$700,00 R$7.422.100,00



26/02/2021 SEI/GOVMG - 25932329 - PADRÃO - Ata de RP de Serviço

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30261222&infr… 6/70

comprimento acima de 61
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: uma tomada
fêmea RJ-45, cat. 6,
espelho, e�queta;
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou
caixa de super�cie;
eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa, ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua abaulada de piso em
material metálico
galvanizada/alúminio 
, septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte, incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
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cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
UTP, cat. 6 , 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorização
e anilhado em ambas as
extremidades, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios, observada a
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA.
Inclue  também o
fornecimento e instalação
de 02  unidades de patch-
cord RJ-45/RJ-45 UTP 4
pares, cat. 6, T568A/B, com
até 10,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ-45, não propagante a
chama, iden�ficado,
montado em ambas as 
extremidades e testado
100% em fábrica, ou cabo
flat para telefone e fax RJ-
11/RJ-11, 01 par, com 3,0m
de comprimento,
iden�ficado, organizado e
a�vado no rack por um
patch- cord 110 IDC/RJ-45,
UTP 01 par cat. 3 ou
superior, com até 3,0m de
comprimento, com capa,
em material termoplás�co
não propagante a chama,
iden�ficado, montado e
testado 100% em fábrica
ou patch-cord RJ-45/RJ- 45,
UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ- 45, não propagante a
chama, iden�ficado,
montado e testado 100%
em fábrica; fornecido e
instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

4 Execução de ponto de
rede, cat. 6, instalado a
par�r de patch-panel
blindado até a área de
trabalho,  comprimento de
até 90 metros, incluindo 
fornecimento e instalação

96873 6.954 UNID. R$428,48 R$2.979.649,92
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de materiais: uma tomada
fêmea RJ-45 blindado, cat.
6,  espelho, e�queta; em
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio ou
caixa para canaleta
metálica ou caixa de
super�cie; u�lizando
eletroduto de ferro 
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama e/ou
eletrocalha metálica
galvanizada,  tampada,
septada, perfurada/lisa ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, septada, com
tampa, tampa terminal,
arremate de parede,
derivação, suporte;
incluindo acessórios: curva 
90° raio longo, curva 90º
raio curto, curva em “S”,
curva horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
F/UTP, cat. 6 , 4 pares;
aberto, com
grimpagem/conectorização
e anilhado em ambas as
extremidades, abraçadeira
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�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; observada a
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA;
incluindo fornecimento e
instalação de 02 (dois)
patch-cord RJ-45/RJ- 45
F/UTP 4 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 10,0m
de comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ- 45, não propagantes à
chama, iden�ficados,
montados em ambas as
extremidades e testados
100% em fábrica  ou cabo
flat para telefone e fax RJ-
11/RJ- 11, 01 par, com
3,0m de comprimento,
iden�ficado; bem como
organizado e a�vado no
rack por um patch- cord
110 IDC/RJ-45, UTP 01 par
cat. 3 ou superior, com até
3,0m de comprimento,
com capa, em material
termoplás�co não
propagante à chama,
iden�ficado, montado e
testado 100% em fábrica
ou a�vado no rack por um
patch-cord RJ-45/RJ-45,
F/UTP 04 pares, cat. 6,
T568A/B, com até 3,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca do conector
RJ- 45, não propagante à
chama, iden�ficado,
montado e testado 100%
em fábrica; fornecido e
instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

5 Execução de ponto de
rede, óp�co, instalado  a
par�r de DIO do rack de
origem até o DIO do rack
des�no, comprimento de
até 10 metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: eletroduto de
ferro galvanizado, ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama, ou

96881 501 UNID. R$811,50 R$406.561,50
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eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua abaulada de piso em
material metálico
galvanizada/alúminio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte, incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE 
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
óp�co para uso
interno/externo, composto
por 4,6 ou 12 fibras,
mul�modo de 50/125 mm
ou 62,5/125 mm; aberto,
com fusão/conectorização
e iden�ficação em ambas
as extremidades,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
demais acessórios; com
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA.
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Incluí ainda fornecimento e
instalação de cordão óp�co
SC/SC ou LC/SC ou LC/LC,
duplex mul�modo de
62,5/125 ou 50/125 mm,
em ambas as
extremidades, com até
3,0m de comprimento,
com capa em material
termoplás�co não
propagante a chama, 
montado e testado 100%
em fábrica, com
conectorização,
iden�ficado, organizado e
a�vado nos racks,
fornecido e instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

6 Execução de ponto de
rede, óp�co, instalado  a
par�r de DIO do rack de
origem até o DIO do rack
des�no, comprimento de
11 a 30 metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: eletroduto de
ferro galvanizado, ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama, ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua abaulada de piso em
material metálico
galvanizada/alúminio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte, incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva

96890 526 UNID. R$856,25 R$450.387,50
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ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
óp�co para uso
interno/externo, composto
por 4,6 ou 12 fibras,
mul�modo de 50/125 mm
ou 62,5/125 mm; aberto,
com fusão/conectorização
e iden�ficação em ambas
as extremidades,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
demais acessórios; com
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA.
Incluí ainda fornecimento e
instalação de cordão óp�co
SC/SC ou LC/SC ou LC/LC,
duplex mul�modo de
62,5/125 ou 50/125 mm,
em ambas as
extremidades, com até
3,0m de comprimento,
com capa em material
termoplás�co não
propagante a chama,
montado e testado 100%
em fábrica, com
conectorização,
iden�ficado, organizado e
a�vado nos racks,
fornecido e instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

7 Execução de ponto de
rede, óp�co, instalado a
par�r de DIO do rack de
origem até o DIO do rack
des�no, comprimento de
31 até 80 metros,
incluindo  fornecimento e

96911 548 UNID. R$1.100,67 R$603.167,16
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instalação de materiais:
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
óp�co para uso
interno/externo, composto
por 4,6 ou 12 fibras,
mul�modo de 50/125 mm
ou 62,5/125 mm; aberto,
com fusão/conectorização
e iden�ficação em ambas
as extremidades,
abraçadeira �po
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hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
demais acessórios; com
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA;
incluindo fornecimento e
instalação de cordão óp�co
SC/SC ou LC/SC ou LC/LC,
duplex mul�modo de
62,5/125 ou 50/125 mm,
em ambas as
extremidades, com até
3,0m de comprimento,
com capa em material
termoplás�co não
propagante a chama,
montado e testado 100%
em fábrica, com
conectorização,
iden�ficado, organizado e
a�vado nos racks;
fornecido e instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

 8 Execução de prumada de
rede de voz, instalado a
par�r do rack principal até
o Voice Panel do rack de
des�no e ou a par�r do
distribuidor geral de
telefonia (DG/PTR) até o
bloco IDC localizado no
rack  principal, incluindo a
instalação dos troncos e
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, e/ou a par�r do
distribuidor geral de
telefonia (DG/PTR) até o
PABX, incluindo a
instalação dos ramais do
PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, comprimento de
até 10 metros,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou
caixa de super�cie;
u�lizando eletroduto de
ferro galvanizado, ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em

96920 581 UNID. R$1.100,00 R$639.100,00
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PVC an�chama, ou
eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa, ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
metálico isolado em PVC,
capa externa de PVC,
an�chama, CI-50 – 10,
20, 30, 50, 75 ou 100
pares; aberto, com
grimpagem/conectorização
e anilhado em ambas as
extremidades, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; observada a
taxa de ocupação
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conforme normas EIA/TIA;
fornecido e instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

9 Execução de prumada de
rede de voz, instalado a
par�r do rack principal até
o Voice Panel do rack de
des�no e ou a par�r do
distribuidor geral de
telefonia (DG/PTR) até o
bloco IDC localizado no
rack  principal, incluindo a
instalação dos troncos e
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, e/ou a par�r do
distribuidor geral de
telefonia (DG/PTR) até o
PABX, incluindo a
instalação dos ramais do
PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, comprimento de
11 até 30 metros,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou
caixa de super�cie;
u�lizando eletroduto de
ferro galvanizado, ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama, ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio

96938 5.235 UNID. R$950,00 R$4.973.250,00
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longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
metálico isolado em PVC,
capa externa de PVC,
an�chama, CI-50 – 10,
20, 30, 50, 75 ou 100
pares; aberto, com
grimpagem/conectorização
e anilhado em ambas as
extremidades, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; observada a
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA;
fornecido e instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação

10 Execução de prumada de
rede de voz, instalado a
par�r do rack principal até
o Voice Panel do rack de
des�no e ou a par�r do
distribuidor geral de
telefonia (DG/PTR) até o
bloco IDC localizado no
rack  principal, incluindo a
instalação dos troncos e
ramais do PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, e/ou a par�r do
distribuidor geral de
telefonia (DG/PTR) até o
PABX, incluindo a

96946 5.142 UNID. R$1.064,98 R$5.476.127,16
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instalação dos ramais do
PABX até o Voice
Panel/Bloco IDC do rack
principal, comprimento de
31 até 80 metros,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou
caixa de super�cie;
u�lizando eletroduto de
ferro galvanizado, ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama, ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
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suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabo
metálico isolado em PVC,
capa externa de PVC,
an�chama, CI-50 – 10,
20, 30, 50, 75 ou 100
pares; aberto, com
grimpagem/conectorização
e anilhado em ambas as
extremidades, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; observada a
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA;
fornecido e instalado com
iden�ficação, cer�ficação e
documentação.

11 Execução de ponto
elétrico, instalado a par�r
de disjuntor/borne de
quadro elétrico,
comprimento de até 30
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: tomada
elétrica, padrão brasileiro
(conforme norma NBR
14136), 10A ou 20A, 250V,
espelho, e�queta, placa de
alerta de segurança,
conectores, isolamento;
em condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou
caixa de super�cie;
u�lizando eletroduto de
ferro  galvanizado ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama, ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída

96954 10.805 UNID. R$225,00 R$2.431.125,00
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de cabo, ou canaleta meia-
lua abaulada de piso em
material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento 750  kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 2,5 mm² a 4,0 mm²; nas
cores preto, azul ou verde,
com conectorização em
ambas as
extremidades, em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores por
eletroduto/septo, com taxa
de ocupação conforme
norma NBR-5410;
u�lizando terminal �po
agulha ou garfo ou olhal,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
demais acessórios;
fornecido e instalado com
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iden�ficação e
documentação.

12 Execução de ponto
elétrico, instalado a par�r
de disjuntor/borne de
quadro elétrico,
comprimento de 31 até 60
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: tomada
elétrica, padrão brasileiro
(conforme norma NBR
14136), 10A ou 20A, 250V,
espelho, e�queta, placa de
alerta de segurança,
conectores, isolamento;
em condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou
caixa de super�cie;
u�lizando eletroduto de
ferro  galvanizado ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama, ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua abaulada de piso em
material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,

96962 9.960 UNID. R$487,50 R$4.855.500,00
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luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento 750  kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 2,5 mm² a 4,0 mm²; nas
cores preto, azul ou verde,
com conectorização  em
ambas as extremidades,
em agrupamento mínimo
de 3 e máximo de 12
condutores por
eletroduto/septo, com taxa
de ocupação conforme
norma NBR-5410;
u�lizando terminal �po
agulha ou garfo ou olhal,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
demais acessórios;
fornecido e instalado com
iden�ficação e
documentação.

13 Execução de ponto
elétrico, instalado a par�r
de disjuntor/borne de
quadro elétrico,
comprimento de 61 a 80
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: tomada
elétrica, padrão brasileiro
(conforme norma NBR
14136), 10A ou 20A, 250V,
espelho, e�queta, placa de
alerta de segurança,
conectores, isolamento;
em condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio, ou
caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou

96970 7.978 UNID. R$350,00 R$2.792.300,00
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caixa de super�cie;
u�lizando eletroduto de
ferro  galvanizado ou
eletroduto flexível
corrugado �po “seal tube”,
galvanizado, reves�do em
PVC an�chama, ou
eletrocalha metálica
galvanizada, tampada,
septada, perfurada/lisa, ou
canaleta em material
metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado, ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo, ou canaleta meia-
lua abaulada de piso em
material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem, 
condulete, ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega, UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento 750  kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 2,5 mm² a 4,0 mm²; nas
cores preto, azul ou verde,
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com conectorização em
ambas as extremidades,
em agrupamento mínimo
de 3 e máximo de 12
condutores por
eletroduto/septo, com taxa
de ocupação conforme
norma NBR-5410;
u�lizando terminal �po
agulha ou garfo ou olhal,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
demais acessórios;
fornecido e instalado com
iden�ficação e
documentação

14

Execução de acréscimo de
ponto elétrico em
instalação de rede elétrica
existente, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: tomada
elétrica padrão brasileiro
(conforme norma NBR
14136), 10 A ou 20 A – 250
V, espelho, e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, condulete ou
caixa de sobrepor em
aluminio ou caixa para
canaleta metálica/,
parafuso e bucha,
iden�ficação,
documentação.

96989 8.050 UNID. R$15,00 R$120.750,00

15 Execução de ponto
elétrico, implantado a
par�r de disjuntor/borne 
do quadro elétrico
correspondente,
comprimento de até 15
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: receptáculo
de tomada industrial de
acordo com a norma
vigente, 2P+T, 10A a 32A,
110/220V, e�queta, anilha,
placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado, ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC

96997 9.170 UNID. R$150,00 R$1.375.500,00
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an�chama, ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa, ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada, ou
leito aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte, incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível,
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 750 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 2,5 mm² até 6,0 mm²;
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores por
eletroduto/septo, com taxa
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de ocupação conforme
norma NBR-5410;
incluindo também a
Instalação em quadro de
distribuição de circuitos ou
caixa de sobrepor, de
disjuntor termomagné�co
DIN monopolar/bipolar de
10A até 32A, Icn mínimo
de 3 kA, curva B/C,
instalado, iden�ficado;
u�lizando terminal �po
agulha ou garfo ou olhal,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
demais acessórios;
fornecido e instalado com
iden�ficação e
documentação.

16 Execução de ponto elétrico
instalado a par�r de
disjuntor/borne do quadro
elétrico correspondente,
comprimento de 16 até 25
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: receptáculo
de tomada industrial de
acordo com a norma
vigente, 2P+T, 10A a 32A,
110/220V, e�queta, anilha,
placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,

97004 8.560 UNID. R$155,00 R$1.326.800,00
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suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 750 kV,
an�chama, não
halogenado, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 2,5 mm² até 6,0 mm²;
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores por
eletroduto/septo, com taxa
de ocupação conforme
norma NBR-5410;
incluindo também a
Instalação em quadro de
distribuição de circuitos ou
caixa de sobrepor,
de disjuntor
termomagné�co
DIN monopolar/bipolar de
10A até 32A, Icn mínimo
de 3 kA, curva B/C,
instalado, iden�ficado;
u�lizando terminal �po
agulha ou garfo ou olhal,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafuso,
bucha, arruela, porcas e
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demais acessórios;
fornecido e instalado com
iden�ficação e
documentação.

17 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de até 30
metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação

97012 5.921 UNID. R$901,50 R$5.337.781,50
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�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 4,0 mm² até 25,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores,conforme
definido em projeto
execu�vo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
bipolar de 20A até 63A, Icn
de 6 kA a 10 kA, curva B/C,
implantado, iden�ficado,
em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.
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18 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de até 30
metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;

97020 5.860 UNID. R$534,50 R$3.132.170,00
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com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 4,0 mm² até 25,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores,conforme
definido em projeto
execu�vo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 20A até 63A, Icn
de 6 kA a 10 kA, curva B/C,
implantado, iden�ficado,
em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.

19 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de até 30
metros, incluindo 

97039 5.826 UNID. R$744,07 R$4.334.951,82
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fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
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emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 25,0 mm² até 70,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores, conforme
definido em projeto 
execu�vo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 70A até 150A,
Icn de 6 kA a 10 kA, curva
B/C, implantado,
iden�ficado, em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.

20 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 31 até 60
metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as

97047 5.880 UNID. R$662,50 R$3.895.500,00
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extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 4,0 mm² até 25,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
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e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores,conforme
definido em projeto
execu�vo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
bipolar de 20A até 63A, Icn
de 6 kA a 10 kA, curva B/C,
implantado, iden�ficado,
em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.

21 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 31 até 60
metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,

97055 5.920 UNID. R$686,88 R$4.066.329,60
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reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 4,0 mm² até 25,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores,conforme
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definido em projeto 
execu�vo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 20A até 63A, Icn
de 6 kA a 10 kA, curva B/C,
implantado, iden�ficado,
em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.

22  Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 31 até 60
metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta

97063 5.902 UNID. R$840,84 R$4.962.637,68
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em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 25,0 mm² até 70,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores, conforme
definido em projeto
execu�vo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
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elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 70A até 150A,
Icn de 6 kA a 10 kA, curva
B/C, implantado,
iden�ficado, em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.

23 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 61 até 80
metros, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de

97071 5.875 UNID. R$872,44 R$5.125.585,00
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aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 4,0 mm² até 25,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores, conforme
definido em  projeto
execu�vo,  por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
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de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
bipolar  de 20A até 63A,
Icn de 6 kA a 10 kA, curva
B/C, implantado,
iden�ficado, em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.

24 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 61 até 80
metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ouem
material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico

97080 5.895 UNID. R$739,00 R$4.356.405,00
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galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo
acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio curto,
curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de fixação
�po Walsiva, saída de
cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), seção nominal
de 4,0 mm² até 25,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades; em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores, conforme
definido em  projeto
execu�vo, por
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos, com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410; a ser instalada a
par�r de quadro de 
distribuição de circuitos ou
de caixa de sobrepor
independente, em material
metálico, com placa de
montagem interna
removível e porta com



26/02/2021 SEI/GOVMG - 25932329 - PADRÃO - Ata de RP de Serviço

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30261222&inf… 43/70

fecho, dimensão mínima
de 200 x 150 x 120mm,
protetor de bornes para
disjuntores; incluindo
também fornecimento e
instalação, em quadro de
distribuição de circuitos ou
em caixa de sobrepor, de
régua de borne e disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 20A até 63A, Icn
de 6 kA a 10 kA, curva B/C,
implantado, iden�ficado,
em ambas as
extremidades; u�lizando
terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; fornecido e
instalado com iden�ficação
e documentação.

25 Execução de prumada de
alimentação de quadro
elétrico, instalada,
comprimento de 61 até 80
metros, incluindo 
fornecimento e instalação
de materiais: e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, em ambas as
extremidades; u�lizando
eletroduto de ferro
galvanizado ou eletroduto
flexível corrugado �po
“seal tube”, galvanizado,
reves�do em PVC
an�chama ou eletrocalha
metálica galvanizada,
tampada, septada,
perfurada/lisa ou canaleta
em material metálico
galvanizada/alumínio,
tampada e septada ou leito
aramado galvanizado,
septado ou perfilado de
aço galvanizado,
liso/perfurado, com saída
de cabo ou canaleta meia-
lua ou abaulada de piso
em material metálico
galvanizada/alumínio,
septada, com tampa,
tampa terminal, arremate
de parede, derivação,
suporte; incluindo

97098 5.915 UNID. R$841,75 R$4.978.951,25
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acessórios: curva 90° raio
longo, curva 90º raio
curto, curva em “S”, curva
horizontal 45º, curva
horizontal 90º, curva
ver�cal externa 45º, curva
ver�cal externa 90º, curva
ver�cal interna 45º, curva
ver�cal interna 90º,
redução concêntrica, TE
horizontal, derivação TE,
cruzeta horizontal 90º,
luva, caixa de passagem,
condulete ou caixa de
sobrepor em aluminio,
tampa cega,  UNIDUT,
abraçadeira �po D com
cunha de aperto, suportes
para eletrocalha e leito
aramado, pinos de 
fixação �po Walsiva, saída
de cabo, gancho de
suspensão, �rante, mão
francesa, emenda,
cordoalha chata flexível;
com lançamento de cabos
de cobre flexível,
isolamento para 1 kV,
an�chama, não
halogenados, de baixa
emissão de fumaça e gases
(afumex), seção nominal
de 25,0 mm² até 70,0 mm²,
nas cores preto, azul ou
verde, com conectorização
e anilha em ambas as
extremidades, em
agrupamento mínimo de 3
e máximo de 12
condutores, conforme
definido em projeto
execu�vo, lançados  em
eletroduto/septo
independente do
cabeamento de circuitos
elétricos,  e com taxa de
ocupação conforme norma
NBR-5410. A  prumada
será instalada a par�r de
quadro de distribuição de
circuitos ou de caixa de
sobrepor independente,
em material metálico, com
placa de montagem
interna removível e porta
com fecho, dimensão
mínima de 200 x 150 x
120mm, protetor de
bornes para disjuntores,
incluindo também
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fornecimento e instalação,
em quadro de distribuição
de circuitos ou em caixa de
sobrepor, de régua de
borne e disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 70A até 150A,
Icn de 6 kA a 10 kA, curva
B/C, devidamente
iden�ficado, em ambas as
extremidades; u�lização
de  terminal �po agulha ou
garfo ou olhal, abraçadeira
�po hellermann,
abraçadeira em velcro,
parafuso, bucha, arruela,
porcas e demais
acessórios; com
iden�ficação e
documentação.

26

Instalação aparente de
poste ou coluna de
tomadas em chapa de aço
galvanizada com pintura
eletrostá�ca e texturizada,
septado, com tampa e
acessórios, com dimensões
mínimas de
73x103x300mm, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: poste ou
coluna de tomadas, base,
arremates, tampas,
suporte para tomada de
energia, suporte para
tomada RJ-45, sapatas de
fixação, cordoalha chata
flexível, parafuso, bucha,
porcas, demais acessórios,
taxa de ocupação
conforme normas EIA/TIA
e documentação.

70734 1.755 UNID. R$635,18 R$1.114.740,90

27 Instalação de sistema de
aterramento com u�lização
de cordoalha de cobre
seção 16 mm², implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais: de
03 a 06 hastes de
aterramento �po
copperweld, diâmetro
mínimo de 5/8’’ e
comprimento mínimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda,  solda
exotérmica, parafuso de
cravação, grampo terra
duplo com parafuso �po U,

70742 1.223 UNID. R$854,81 R$1.045.432,63
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grampo de aterramento,
caixa de inspeção com
tampa em ferro fundido e
demais acessórios,
conforme a norma NBR
5419.

28

Instalação de sistema de
aterramento com u�lização
de cordoalha de cobre
seção 25 mm², implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais: de
03  a 06 hastes de
aterramento �po
copperweld, diâmetro
mínimo de 5/8” e
comprimento mínimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda,  solda
exotérmica, parafuso de
cravação, grampo terra
duplo com parafuso �po U,
grampo de aterramento,
caixa de inspeção com
tampa em ferro fundido e
demais acessórios,
conforme a norma NBR
5419.

70750 1.212 UNID. R$1.600,00 R$1.939.200,00

29

Instalação de sistema de
aterramento com u�lização
de cordoalha de cobre
seção 35 mm², implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais: de
03  a 06 hastes de
aterramento �po
copperweld, diâmetro
mínimo de 5/8” e
comprimento mínimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda,  solda
exotérmica, parafuso de
cravação, grampo terra
duplo com parafuso �po U,
grampo de aterramento,
caixa de inspeção com
tampa em ferro fundido e
demais acessórios,
conforme a norma NBR
5419.

70769 1.185 UNID. R$1.800,00 R$2.133.000,00

30 Instalação de sistema de
aterramento com u�lização
de cordoalha de cobre
seção 50 mm², incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: de 03  a 06
hastes de aterramento �po

70777 1.155 UNID. R$1.800,00 R$2.079.000,00
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copperweld, diâmetro
mínimo de 5/8” e
comprimento mínimo de
2,40m, conector cunha,
luvas de emenda, solda
exotérmica, parafuso de
cravação, grampo terra
duplo com parafuso �po U,
grampo de aterramento,
caixa de inspeção com
tampa em ferro fundido e
demais acessórios,
conforme a norma NBR
5419.

31

Fornecimento e instalação
de patch-cord 110 IDC/110
IDC UTP 1 par CAT 3 ou
superior de 1,5 m de
comprimento, com capa
em material termoplás�co
não propagante a chama,
com iden�ficação,
montado e testado 100%
em fábrica.

70335 6.750 UNID. R$20,00 R$135.000,00

32

Fornecimento e instalação
de patch-cord 110 IDC/RJ-
45 UTP 1 par CAT 3 ou
superior de 1,5 m a 3,0 m
de comprimento, com capa
termoplás�ca protetora do
conector RJ-45 não
propagante a chama, com
iden�ficação, montado e
testado 100% em fábrica.

70343 6.120 UNID. R$20,00 R$122.400,00

33

Fornecimento e instalação
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 1,5m de
comprimento, com capa
termoplás�ca protetora do
conector RJ-45 não
propagante a chama, com
iden�ficação, montado e
testado 100% em fábrica.

70351 16.313 UNID. R$58,00 R$946.154,00

34

Fornecimento e instalação
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 3,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca protetora do
conector RJ-45 não
propagante a chama, com
iden�ficação, montado e
testado 100% em fábrica.

59102 11.628 UNID. R$65,00 R$755.820,00

35 Fornecimento e instalação 51284 10.132 UNID. R$72,00 R$729.504,00
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de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 4,5m de
comprimento, com capa
termoplás�ca protetora do
conector RJ-45 não
propagante a chama, com
iden�ficação, montado e
testado 100% em fábrica.

36

Fornecimento e instalação
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6 T568A/B
com 6,0m de
comprimento, com capa
termoplás�ca protetora do
conector RJ-45 não
propagante a chama, com
iden�ficação, montado e
testado 100% em fábrica.

51306 8.485 UNID. R$78,00 R$661.830,00

37

Fornecimento e instalação
de patch-cord RJ-45/RJ-45
UTP 4 pares CAT 6
T568A/B, com
comprimento acima de
6,0m até 15,0m, com capa
termoplás�ca protetora do
conector RJ-45 não
propagante a chama, com
iden�ficação, e 
devidamente montado e
testado 100%.

51314 8.310 UNID. R$79,00 R$656.490,00

38

Fornecimento e instalação
de cordão óp�co SC/SC,
SC/LC ou LC/LC, duplex
mul�modo de 62,5/125
mm ou 50/125 mm com
1,5 m até 10,0 m de
comprimento, com capa
em material termoplás�co
não propagante a
chama,com iden�ficação,
montado e testado 100%
em fábrica.

51322 4.133 UNID. R$370,00 R$1.529.210,00

39 Instalação de caixa de
telefonia padrão Anatel de
sobrepor, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais, caixa
metálica com pintura
eletrostá�ca a pó, porta
com fechadura e
ven�lação, fundo de
madeira pintado,
dimensões de 40 x 40 x 15
cm até 120 x 120 x 15 cm,
parafuso, bucha, arruela,

51330 740 UNID. R$300,00 R$222.000,00
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fixador de cabos, passa
cabos, gancho, pino teste,
conector de aterramento,
anilha, e�quetas,
iden�ficação e
documentação.

40

Instalação de bloco
terminal (BLI) ou bloco de
engate rápido (BER) 10 a
50 pares, com
fornecimento e instalação
de materiais, bloco BLI-10
a BLI-50 ou BER-10 a BER-
50, material isolante,
implantado, canaleta
suporte para fixar blocos
terminais BLI-10 a BLI- 50,
parafusos, iden�ficação e
documentação.

51799 710 UNID. R$12,50 R$8.875,00

41

Fornecimento e instalação
de bloco de proteção 10 a
50 pares, de material
isolante, des�nado a
permi�r a conexão de
módulos de proteção,
implantado, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais, suportes,
parafusos, demais
acessórios, iden�ficação e
documentação.

51802 390 UNID. R$10,00 R$3.900,00

42

Fornecimento e instalação
em bloco de proteção de
módulo de proteção 2
pares, implantado, cápsula
de material isolante cujo
interior possui disposi�vos
de proteção contra
sobretensão e curto
circuito, incluindo
iden�ficação e
documentação.

51829 400 UNID. R$10,00 R$4.000,00

43

Instalação de bloco de
conexão CAT 6 �po IDC
(110), com/sem pernas, 50
pares, implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
bloco, conectores de 4 ou
5 pares, porta e�quetas
transparente, e�queta,
guia cabo, suporte padrão
19’’ para fixação em rack,
parafusos.

51837 426 UNID. R$10,00 R$4.260,00

44 Instalação de bloco de 51845 394 UNID. R$10,00 R$3.940,00
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conexão CAT 6 �po IDC
(110), com/sem pernas,
100 pares, implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
bloco, conectores de 4 ou
5 pares, porta e�quetas
transparente, e�queta,
guia cabo, suporte padrão
19” para fixação em rack,
parafusos, demais
acessórios, iden�ficação e
documentação.

45

Fornecimento e instalação
de bandeja em rack padrão
19”, profundidade mínima
de 500 mm, implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
bandeja, parafusos, demais
acessórios, iden�ficação e
documentação.

51853 1.751 UNID. R$153,13 R$268.130,63

46

Fornecimento e instalação
de organizador/guia de
cabos horizontal em rack
padrão 19”, com tampas,
implantado, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: guia, tampa,
parafusos, demais
acessórios, iden�ficação e
documentação.

51861 4.106 UNID. R$90,00 R$369.540,00

47

Fornecimento e instalação
de patch panel padrão 19”,
24 portas RJ-45 CAT 6,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
patch panel RJ-45,
e�queta, anilha,
abraçadeira hellermann e
em velcro, parafusos,
iden�ficação e
documentação.

70793 6.403 UNID. R$883,77 R$5.658.779,31

48

Fornecimento e instalação
de patch panel blindado
padrão 19” com 24
conectores fêmea RJ-45
CAT 6, blindado com
e�queta, anilha,
abraçadeira hellermann e
em velcro, parafusos,
iden�ficação e
documentação.

70807 2.522 UNID. R$875,00 R$2.206.750,00

49 Fornecimento e instalação
de voice panel padrão 19",

51896 2.548 UNID. R$1.147,53 R$2.923.906,44
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30/50 portas RJ-45 CAT 5e
ou superior, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: voice panel
RJ-45, e�queta, anilha,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, parafusos,
demais acessórios,
iden�ficação e
documentação.

50

Fornecimento e instalação
de distribuidor interno
óp�co (DIO) ou bas�dor
óp�co modular, gaveta, 1U,
padrão 19”, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: bas�dor
óp�co, módulo cego,
bandejas individuais para
emenda mecânica ou
fusão, organizador de
cabos frontal, tampa de
cobertura em acrílico,
e�quetas de iden�ficação,
parafusos, demais
acessórios, iden�ficação e
documentação.

70815 1.177 UNID. R$506,25 R$595.856,25

51

Fornecimento e instalação
de módulo com 6
acopladores LC duplex
mul�modo, extensões
óp�cas com conectores LC
do �po mul�modo de
62,5/125 ou  50/125 µm,
u�lizando emenda por
conectorização ou fusão,
e�quetas para
iden�ficação de emendas
de fibra e terminações,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, demais
acessórios, iden�ficação,
cer�ficação e
documentação.

51900 3.203 UNID. R$625,00 R$2.001.875,00

52 Fornecimento e instalação
de módulo com 3
acopladores SC duplex
mul�modo, extensões
óp�cas com conectores SC
�po mul�modo de
62,5/125 ou  50/125 µm,
u�lizando emenda por
conectorização ou fusão,
e�quetas para
iden�ficação de emendas

74934 204 UNID. R$10,00 R$2.040,00
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de fibra e terminações,
abraçadeira hellermann e
em velcro, iden�ficação,
cer�ficação e
documentação.

53

Fornecimento e instalação
de acoplador SC duplex
mul�modo de 62,5/125 ou
50/125 µm, extensões
óp�cas conectorizadas,
u�lizando emenda por
conectorização ou fusão,
e�quetas para
iden�ficação de emendas
de fibra e terminações,
abraçadeira �po
hellermann, abraçadeira
em velcro, demais
acessórios, iden�ficação,
cer�ficação e
documentação.

51926 195 UNID. R$10,00 R$1.950,00

54

Conectorização de fibra
óp�ca mul�modo de
50/125 mm a 62,5/125
mm.

51071 5.478 UNID. R$5,00 R$27.390,00

55
Fusão de fibra óp�ca
mul�modo de 50/125 mm
a 62,5/125 mm.

51128 6.038 UNID. R$75,00 R$452.850,00

56

Cer�ficação de lance em
fibra óp�ca mul�modo de
50/125 mm a 62,5/125
mm.

51080 5.628 UNID. R$25,00 R$140.700,00

57 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço 16 msg,
pintura eletrostá�ca a pó,
com barramento bifásico
para até 100A,
barramentos primário e
secundário para 16
posições, disjuntores UL ou
DIN, grau de proteção IP-
40, incluindo fornecimento
e instalação de materiais:
caixa de sobrepor com
placa de montagem
interna removível, porta
com fecho e aterrada,
espelho interno em placa
de policarbonato ou
metálica, barras de neutro
e terra, iden�ficação das
barras de fases por cores,
bornes universais

51101 1.555 UNID. R$1.000,00 R$1.555.000,00
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passantes montados sobre
trilho, placas de
fechamento, placas de
separação, elemento final,
canaletas com tampa,
espiral, fixadores de cabos,
abraçadeira  �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,
parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança. O
quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos, disposi�vo de
proteção de surto (DPS),
disjuntor de desconexão
de segurança (para quando
chegar o fim de vida ú�l do
DPS), possuir  iden�ficação
e documentação.

58 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço 16 msg,
pintura eletrostá�ca a pó,
com barramento bifásico
para até 100A,
barramentos primário e
secundário para 32
posições, disjuntores UL ou
DIN, grau de proteção IP-
40, incluindo fornecimento
e instalação de materiais:
caixa de sobrepor com
placa de montagem
interna removível, porta
com fecho e aterrada,
espelho interno em placa
de policarbonato ou
metálica, barras de neutro
e terra, iden�ficação das
barras de fases por cores,
bornes universais
passantes montados sobre
trilho, placas de
fechamento, placas de
separação, elemento final,
canaletas com tampa,
espiral, fixadores de cabos,
abraçadeira do �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,

51136 586 UNID. R$1.100,00 R$644.600,00
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parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança. O
quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos, disposi�vo de
proteção de surto (DPS),
disjuntor de desconexão
de segurança (para quando
chegar o fim de vida ú�l do
DPS), possuir iden�ficação
e documentação.

59 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço 16 msg,
pintura eletrostá�ca a pó,
com barramento trifásico
para até 150A,
barramentos primário e
secundário para 16
posições, disjuntores UL ou
DIN, grau de proteção IP-
40, incluindo fornecimento
e instalação de materiais:
caixa de sobrepor com
placa de montagem
interna removível, porta
com fecho e aterrada,
espelho interno em placa
de policarbonato ou
metálica, barras de neutro
e terra, iden�ficação das
barras de fases por cores,
bornes universais
passantes montados sobre
trilho, placas de
fechamento, placas de
separação, elemento final,
canaletas com tampa,
espiral, fixadores de cabos,
abraçadeira do �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,
parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança. O
quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos, disposi�vo de
proteção de surto (DPS),
disjuntor de desconexão
de segurança (para quando

51144 1.399 UNID. R$3.343,11 R$4.677.010,89
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chegar o fim de vida ú�l do
DPS), possuir iden�ficação
e documentação.

60

Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço 16 msg,
pintura eletrostá�ca a pó,
com barramento trifásico
para até 150A,
barramentos primário e
secundário para 32
posições, disjuntores UL ou
DIN, grau de proteção IP-
40, implantado, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: caixa de
sobrepor com placa de
montagem interna
removível, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metálica,
barras de neutro e terra,
iden�ficação das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separação,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abraçadeira hellermann,
isoladores, terminais �po
agulha ou garfo ou olhal,
presilhas, trilhos, suportes,
porcas, parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança. O 
quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos, disposi�vo de
proteção de surto (DPS),
disjuntor de desconexão
de segurança (para quando
chegar o fim de vida ú�l do
DPS), possuir iden�ficação
e documentação.

51152 602 UNID. R$1.998,60 R$1.203.157,20

61 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço 16 msg,
pintura eletrostá�ca a pó,
com barramento trifásico
para até 225A,

51160 578 UNID. R$2.176,17 R$1.257.826,26
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barramentos primário e
secundário para 70
posições, disjuntores UL ou
DIN, grau de proteção IP-
40, implantado, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: caixa de
sobrepor com placa de
montagem interna
removível, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metálica,
barras de neutro e terra,
iden�ficação das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separação,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abraçadeira do �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,
parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança. O 
quadro deve ser equipado
com disjuntores geral e de
circuitos, disposi�vo de
proteção de surto (DPS),
disjuntor de desconexão
de segurança (para quando
chegar o fim de vida ú�l do
DPS), possuir iden�ficação
e documentação.

62 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço pintado
com pintura eletrostá�ca a
pó, com barramento
bifásico para até 150A,
barramentos primário e
secundário para 36
posições, disjuntores UL ou
DIN, implantado, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: caixa de
sobrepor com placa de
montagem interna
removível, porta com
fecho e aterrada, espelho

51179 598 UNID. R$2.855,00 R$1.707.290,00
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interno em placa de
policarbonato ou metálica
para proteção, espelho
para acabamento, barras
de neutro comercial,
neutro estabilizado e de
terra, iden�ficação das
barras de fases por cores,
bornes universais
passantes montados sobre
trilho, placas de
fechamento, placas de
separação, elemento final,
canaletas com tampa,
espiral, fixadores de cabos,
abraçadeira do �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,
parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas,  e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança e
documentação. O quadro
deve ser equipado com
disjuntores geral e de 
circuitos, possuir 
iden�ficação e
documentação.

63 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço pintado
com pintura eletrostá�ca a
pó, com barramento
trifásico para 225A,
barramentos primário e
secundário para a 36
posições, disjuntores UL ou
DIN, implantado, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: caixa de
sobrepor com placa de
montagem interna
removível, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metálica
para proteção, espelho
para acabamento, barras
de neutro comercial,
neutro estabilizado e terra,
iden�ficação das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,

51187 578 UNID. R$2.600,00 R$1.502.800,00
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placas de separação,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abraçadeira do  �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,
parafusos, buchas,
borracha de acabamento,
anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança e
documentação. O  quadro
deve ser equipado com
disjuntores geral e de
circuitos, possuir 
iden�ficação e
documentação.

64 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço 16 msg,
pintura eletrostá�ca a pó,
com barramento bifásico
para 100A, barramentos
primário e secundário para
16 posições, disjuntores UL
ou DIN, grau de proteção
IP-40, para cargas entre 3
kVA e 10 kVA, implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
caixa de sobrepor com
placa de montagem
interna removível, porta
com fecho e aterrada,
espelho interno em placa
de policarbonato ou
metálica, barras de neutro
comercial, neutro
estabilizado e terra,
iden�ficação das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separação,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abraçadeira do  �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,
parafusos, buchas,
borracha de acabamento,

51195 575 UNID. R$1.450,00 R$833.750,00
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anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança. O
quadro deve ser equipado
com chave reversora (by
pass) com corrente
nominal até 100A, 3 pólos
e 3 posições, disjuntores
geral, de proteção de
entrada e saída de
estabilizador/ no break e
disjuntores de circuitos,
disposi�vo de proteção de
surto (DPS), disjuntor de
desconexão de segurança
(para quando chegar o fim
de vida ú�l do DPS),e
possuir iden�ficação e
documentação.

65 Fornecimento e instalação
de quadro de distribuição
de circuitos de sobrepor
em chapa de aço 16 msg,
pintura eletrostá�ca a pó,
com barramento trifásico
para até 150A,
barramentos primário e
secundário para 16
posições, disjuntores UL ou
DIN, grau de proteção IP-
40, para cargas entre 10
kVA e 15 kVA, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: caixa de
sobrepor com placa de
montagem interna
removível, porta com
fecho e aterrada, espelho
interno em placa de
policarbonato ou metálica,
barras de neutro
comercial, neutro
estabilizado e terra,
iden�ficação das barras de
fases por cores, bornes
universais passantes
montados sobre trilho,
placas de fechamento,
placas de separação,
elemento final, canaletas
com tampa, espiral,
fixadores de cabos,
abraçadeira do �po
hellermann, isoladores,
terminais �po agulha ou
garfo ou olhal, presilhas,
trilhos, suportes, porcas,
parafusos, buchas,
borracha de acabamento,

51209 578 UNID. R$1.600,00 R$924.800,00
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anilhas, e�quetas para
iden�ficação, placas de
alerta de segurança. O
quadro  deve ser  equipado
com chave reversora (by
pass) com corrente
nominal até 150A, 4 pólos
e 3 posições, disjuntores
geral, de proteção de
entrada e saída de
estabilizador/ no-break, e
disjuntores de circuitos,
disposi�vo de proteção de
surto (DPS), disjuntor de
desconexão de segurança
(para quando chegar o fim
de vida ú�l do DPS), e 
possuir iden�ficação e
documentação.

66

Fornecimento e instalação
em quadro de distribuição
de circuitos de chave
reversora (by pass)
montagem de topo ou
base, com corrente
nominal até 100A, 3 pólos
e 3 posições.

70823 630 UNID. R$800,00 R$504.000,00

67

Fornecimento e instalação
em quadro de distribuição
de circuitos de chave
reversora (by pass)
montagem de topo ou
base, com corrente
nominal até 100A, 4 pólos
e 3 posições.

70831 608 UNID. R$800,00 R$486.400,00

68

Fornecimento e instalação
de barramento de cobre
eletrolí�co para até 225A
de fase, terra ou  neutro,
incluindo isoladores,
suportes, porcas,
parafusos, buchas e
demais acessórios.

51942 600 UNID. R$200,00 R$120.000,00

69

Fornecimento e instalação
de bornes e régua de
bornes em quadros
elétricos para condutores
com seção até 50 mm²,
incluindo todos os
acessórios de fixação.

51624 2.980 UNID. R$37,00 R$110.260,00

70 Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co DIN
monopolar de 16A a 32A,
Icn de 3 kA a 10 kA, Curva

51349 5.500 UNID. R$25,00 R$137.500,00
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B/C, em quadro de
distribuição de circuitos ou
caixa existente, incluindo
iden�ficação e
documentação.

71

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co DIN
bipolar de 20A a 50A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
em quadro de distribuição
de circuitos ou caixa
existente, incluindo
iden�ficação e
documentação.

51357 3.920 UNID. R$60,00 R$235.200,00

72

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co DIN
bipolar de 63A a 70A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
incluindo iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa, existente.

51365 3.820 UNID. R$87,00 R$332.340,00

73

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 16A a 50A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
incluindo iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa, existente.

51373 4.110 UNID. R$87,00 R$357.570,00

74

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 63A a 90A, Icn
de 3 kA a 10 kA, Curva B/C,
incluindo iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa, existente.

51381 3.780 UNID. R$87,00 R$328.860,00

75

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 100A a 125A,
Icn de no mínimo 6 kA,
Curva B/C, incluindo
iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa, existente.

51420 3.750 UNID. R$207,00 R$776.250,00

76 Fornecimento e instalação
de disjuntor

51438 3.647 UNID. R$577,00 R$2.104.319,00
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termomagné�co DIN
tripolar de 150A a 175A,
Icn de no mínimo 6 kA,
Curva B/C, incluindo
iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa, existente.

77

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co DIN
tripolar de 200A, Icn de no
mínimo 6 kA, Curva B/C,
incluindo iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa, existente.

51446 2.642 UNID. R$584,00 R$1.542.928,00

78

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co NEMA
bipolar de 15A a 90A, Icn
de 5 kA, implantado,
incluindo iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa, existente.

51454 3.957 UNID. R$25,00 R$98.925,00

79

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co NEMA
tripolar de 20A a 90A, Icn
de 5 kA, incluindo
iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa existente.

51462 3.808 UNID. R$26,00 R$99.008,00

80

Fornecimento e instalação
de disjuntor
termomagné�co NEMA
tripolar de 100A a 200A,
Icn de 5 a 10 kA,
implantado, incluindo
iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
ou caixa existente.

51470 2.665 UNID. R$27,00 R$71.955,00

81

Fornecimento e instalação
de disposi�vo protetor
contra surtos elétricos,
Imáx de 20 kA a 65 kA,
mínimo Uc de 175 Vac,
Classe II, incluindo
iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
existente.

51780 6.779 UNID. R$70,00 R$474.530,00
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82 Fornecimento e instalação
de interruptor a corrente
diferencial-residual 2
pólos, In de 25A a 100A, Uc
de 240 Vac, sensibilidade
300 mA, implantado,
incluindo iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
existente.

51632 1.685 UNID. R$20,00 R$33.700,00

83

Fornecimento e instalação
de interruptor a corrente
diferencial-residual 4
pólos, In de 25A a 63A, Uc
de 415 Vac, sensibilidade
300 mA, implantado,
incluindo iden�ficação e
documentação, em quadro
de distribuição de circuitos
existente.

51640 1.670 UNID. R$21,00 R$35.070,00

84

Execução de extensão de
ponto elétrico em cabo
flexível �po tripolar 3 x 2,5
mm² a 3  x 4,0 mm²,
isolamento para 750 kV,
an�chama, não
halogenado, com baixa
emissão de fumaça e gases
(Afumex), com 01 até 06
tomada(s) elétrica(s),
comprimento de até
10,0m, implantada,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais: 
plugue macho padrão
brasileiro (conforme norma
NBR 14136), 10A ou 20A,
250V de saída lateral,
tomada(s) elétrica(s)
padrão brasileiro, 10A ou
20A, 250V, espelho(s) em
material termoplás�co,
e�queta,  anilha, solda,
isolamento, terminal �po
agulha ou garfo ou olhal
em ambas as
extremidades, caixa 4” x 2“
em material termoplás�co,
parafuso, bucha, demais
acessórios, iden�ficação e
documentação.

70840 6.000 UNID. R$700,00 R$4.200.000,00

85 Instalação de caixa de
sobrepor em material
metálico, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais, com placa de
montagem interna

97101 7.215 UNID. R$25,00 R$180.375,00
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removível e porta com
fecho, dimensão mínima
de 250 x 200 x 150 mm,
protetor de bornes para
disjuntores, anilhas,
e�quetas, parafusos,
iden�ficação e
documentação.

86

Fornecimento e instalação
de adaptador de tomada
elétrica padrão brasileiro
(conforme norma NBR
14136), 10A a 20A – 250 V
para de tomada elétrica
2P+T pino chato ou padrão
2P+T pino chato, 10A a 20A
– 250 V para padrão
brasileiro, implantado.

51675 6.360 UNID. R$22,00 R$139.920,00

87

Fornecimento e instalação
de régua de tomada
elétrica (12 tomadas) em
rack 19’’, altura de 24 a
40u, incluindo acessórios
de fixação.

51950 3.303 UNID. R$120,50 R$398.011,50

88

Reparo, conserto, 
recuperação ou
recomposição de ponto de
rede CAT 6 implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
uma tomada fêmea RJ-45
CAT 6, espelho,  e�queta,
anilha, condulete, ou caixa
de sobrepor em aluminio,
ou caixa para canaleta em
material metálico
galvanizada/alumínio, ou
caixa de super�cie,
parafuso e bucha,
iden�ficação,
documentação e
cer�ficação.

97187 11.095 UNID. R$65,00 R$721.175,00

89 Reparo, conserto, 
recuperação ou
recomposição de ponto
elétrico implantado,
incluindo fornecimento e
instalação de materiais:
tomada elétrica padrão
brasileiro (conforme norma
NBR 14136) de10A ou de
20A 
, 250 V, espelho, e�queta,
anilha, placa de alerta de
segurança, conectores,
isolamento, condulete, ou

97110 9.320 UNID. R$50,00 R$466.000,00
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caixa de sobrepor em
aluminio, ou caixa para em
material metálico
galvanizada/alumínio,
parafuso e bucha,
iden�ficação, teste de
polaridade e
documentação.

90

Medição de resistência
ôhmica de aterramento
com fornecimento do
relatório ou laudo de
profissional técnico
habilitado.

51691 1.433 UNID. R$205,00 R$293.765,00

91

Serviço de instalação,
remanejamento ou
desa�vação de a�vo de
rede (switch, hub)
fornecido pelo
Órgão/Unidade

51705 1.521 UNID. R$89,00 R$135.369,00

92

Fechamento de Sala de
Equipamentos (SEQ) com
fornecimento de divisórias
completas (painéis, 01
porta 80x210,  perfis,
ferragens de porta e
demais acessórios).

51713 6.075 m² R$344,31 R$2.091.683,25

93

Mão de obra eventual de
técnico para execução de
serviços de: desmontagem
ou desinstalação de
infraestrutura an�ga e sem
u�lização de rede de
comunicação, elétrica e
telefonia convencional.

51721 12.708 HORA
HOMEM R$37,50 R$476.550,00

94

Recomposição de piso
cimentado, cerâmico,
madeira, granito,
porcelanato, incluindo
fornecimento de materiais:
areia, cimento, argamassa,
madeira, prego, cerâmica,
pedra, granito, mármore,
porcelanato, rejunte,
separador e demais
acessórios.

40347 12.345 m² R$10,00 R$123.450,00

95 Recomposição de piso
elevado, incluindo
fornecimento dos
materiais necessários:
placa, reves�mento, base,
pedestal, cruzeta,
adaptador, longarina,
parafuso, bucha, passa

40355 12.194 m² R$30,00 R$365.820,00
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cabos redondo com tampa
e demais acessórios.

96

Recomposição de parede
de alvenaria, incluindo
fornecimento de materiais:
areia, cimento, �jolo, bloco
pré-moldado, bloco de
concreto celular, gesso e
demais acessórios.

40363 8.395 m² R$100,00 R$839.500,00

97

Recomposição de passeio
cimentado, pedra, ladrilho,
etc., implantado, incluindo
fornecimento e instalação
de materiais: areia,
cimento, argamassa,
pedra, ladrilho, cerâmica,
granito, mármore, rejunte,
separador e demais
acessórios.

51233 12.235 m² R$10,00 R$122.350,00

98

Recomposição de forro de
gesso, madeira, placa
isopor, PVC, luxalon, etc,
incluindo fornecimento de
materiais: gesso, esquadria
metálica, esquadria
madeira, placa de isopor,
placa ou perfil de PVC,
�rante, porca, arruela,
buchas e demais
acessórios.

40371 7.043 m² R$20,00 R$140.860,00

99

Recomposição de pintura
de parede, piso, forro,
incluindo fornecimento de
materiais: �nta látex
acrílica, esmalte, massa
corrida, diluente, lixa,
estopa e demais
acessórios.

40380 34.143 m² R$37,50 R$1.280.362,50

100

Mão de obra técnica para
execução de serviços em
horário noturno, finais de
semana e feriados.

51403 4.247 HORA
HOMEM R$45,00 R$191.115,00

101

Atualização de
documentação de projeto
das instações  como
construído, "as built" em
formato A1, por prancha

97560 1.520 UNID. R$200,00 R$304.000,00

102
Cer�ficação de ponto de
rede com emissão de
relatório

74578 3.684 UNID. R$17,50 R$659.470,00

103 Manutenção corre�va de
ponto de rede sem
fornecimento de material

74586 21.365 UNID. R$60,00 R$1.281.900,00
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VALOR TOTAL: R$
157.932.892,35

2.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quan�dade mínima, facultando-se a realização
de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.1.2. Os quan�ta�vos solicitados são es�mados e representam as previsões dos Órgãos e
En�dades para as contratações durante o prazo de  vigência deste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, através do Centro de
Serviços Compar�lhados (CSC)

3.2. São par�cipantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos:

3.2.1. Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE);

3.2.2. Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF);

3.2.3. Policia Militar de Minas Gerais (PMMG);

3.2.4. Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES);

3.2.5. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);

3.2.6. Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

3.2.7. Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública;

3.2.8. Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE);

3.2.9. Secretaria de Estado de Planejamento E Gestão (SEPLAG);

3.2.10. Escola de Saúde Publica do Estado de Minas Gerais (ESP-MG);

3.2.11. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG);

3.2.12. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG);

3.2.13. Fundação TV Minas Cultura e Educa�va (REDEMINAS)

3.2.14. Ins�tuto Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM)

3.2.15. Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES);

3.2.16. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

3.3. Poderá u�lizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da Administração Pública
Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham par�cipado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.

3.4. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não da prestação do serviço, desde que esta prestação não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, ao quíntuplo do
quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos/en�dades não poderão
exceder, por órgão/en�dade, a cem por cento dos quan�ta�vos registrados na Ata de Registro de Preços.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar da data
de sua publicação.

4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata. 
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5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação daqueles
pra�cados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços prestados, conforme dispõe os termos da
alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por mo�vo superveniente, tornar-se superior ao preço
pra�cado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
pra�cado pelo mercado;

5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação;

5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa desses ou
concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando a igual
oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e classificação.

5.4. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e jus�ficar as alterações
havidas, demonstrando anali�camente a variação dos componentes dos custos devidamente jus�ficada.

5.5. É vedado ao contratado interromper a prestação de serviços enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a
hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou
total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as
medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do
Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.

5.7. É proibido o pedido de revisão com efeito retroa�vo.

5.8. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos par�cipantes, se houver. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1. O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administra�vo específico, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

6.1.2. Não re�rar a respec�va nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.1.3. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles pra�cados no mercado;

6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou
no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

6.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados:

6.2.1. Por razões de interesse público;

6.2.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro
do fornecedor aos órgãos par�cipantes, se houver. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da úl�ma
proposta apresentada durante a fase compe��va da licitação que deu origem à presente Ata e será formalizada
mediante (a)  termo de contrato, (b) emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) ordem de serviço;
conforme disposto no ar�go 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos per�nentes do Decreto Estadual
nº 46.311/13.
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7.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, (a) efetuar a re�rada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do fornecedor e
aceita pela Administração.

7.4. Previamente à formalização de cada nota de empenho, ordem de  serviço ou instrumento
equivalente, o Órgão par�cipante realizará consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para iden�ficar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de
2002, no Decreto Estadual  nº 48.012 de 22 de julho de 2020 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.1.1. advertência por escrito;

8.1.2. multa de até:

8.1.2.1.  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;

8.1.2.2.  20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços após ultrapassado o
prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas;

8.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em
caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação per�nente.

8.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

8.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 5 anos
(cinco anos), nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e do art. 49 do
Decreto Estadual nº 48.012 de 22 de julho de 2020;

8.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

8.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos itens 8.1.1,
8.1.3,  8.1.4 e 8.1.5.

8.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente
devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo incidental
apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

8.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões
de interesse público, devidamente comprovados.

8.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar
integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administra�vo sancionatório.

8.7. As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão obrigatoriamente registradas e publicadas no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e
no Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Execu�vo Estadual - CAGEF.

8.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
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8.8.1. Retardarem a execução do objeto;

8.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

8.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

8.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo
Administra�vo de Responsabilização – PAR. 
 

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo de Referência e o edital de
licitação.

9.2. Cabe ao Centro de Serviços Compar�lhados (CSC/SEPLAG)  gerar o extrato e solicitar a publicação
da Ata no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 46.311 de 16 de setembro de
2013.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia
expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

Por estarem justas e acertadas, firmam os par�cipes o presente instrumento, em meio eletrônico, por meio do
Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.

 

Representante do Órgão/En�dade

 

Representante da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por LINDAURA DO CARMO RIBEIRO, Usuário Externo, em 25/02/2021, às
13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho
de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Ma�as, Subsecretário(a), em 25/02/2021, às 15:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
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