
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL
Salvador, 02/09/2022.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 08/2022.
 
Objeto:  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DAS REDES
LÓGICA E ELÉTRICA ESTABILIZADA.

Pergunta 1 - Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração  das redes incluem os seguintes serviços: 
A) Instalação de novo ponto lógico CAT 6 consistindo em 01 conector RJ-45 fêmea instalado
em caixa de tomada sobreposta a divisória na altura de 30 cm, terminados em patch panel já 
existente, instalado no rack de distribuição mais próximo, utilizando cabo LSZH-3 (Low Smoke
Zero Halogen) 23AWG categoria 6, embutido em calha plástica de sobrepor de 4 cm, devendo
haver identificação tanto na tomada, quanto no patch panel, sendo permitido a instalação de
até dois conectores RJ-45 fêmea instalados em uma caixa de tomada, e sendo obrigatória a
realização de testes de certificação através de equipamento específico (tipo pentscanner);  

Pergunta-se: deverão ser fornecidos os patch cords tanto do lado do patch panel quanto do
lado da tomada? Se sim, quais os tamanhos a serem adotados?

Resposta 1 - Sim (1,5m / 2,5m) 

Pergunta 2 - Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
B) Instalação de novo ponto lógico CAT 6 sem tomada. Características técnicas análogas às do
item A), mas sem o fornecimento da tomada. 
Pergunta-se: Para este ponto deverá ser fornecido o conector RJ45 macho no lugar da tomada
fêmea? Deverá ser fornecido o patch cord do lado do patch panel? Se sim qual o tamanho? 

Resposta 2 - Sim (1,5m / 2,5m) 

Pergunta 3 - Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
C) Instalação de novo ponto lógico CAT 6A consistindo em 01 conector RJ-45 fêmea instalado
em caixa de tomada sobreposta a divisória na altura de 30 cm, terminados em patch panel já
existente, instalado no rack de distribuição mais próximo, utilizando cabo para transmissão de
dados Categoria 6A, blindado, para uso interno, embutido em calha plástica de sobrepor de 4
cm, devendo haver identificação tanto na tomada, quanto no patch panel, sendo permitido a
instalação de até dois conectores RJ-45 fêmeas instalados em uma caixa de tomada, e sendo
obrigatória  a  realização  de  testes  de  certificação  através  de  equipamento  específico  (tipo
pentscanner).   Ainda sobre este item, pergunta-se: O patch panel existente é carregado ou
descarregado? Se for descarregado deveremos fornecer também o RJ45 fêmea para o lado do
patch panel? Ainda sobre este item, pergunta-se: Deverão ser fornecidos os patch cords tanto
do lado do  patch panel  quanto do  lado  da tomada? Se sim,  quais  os  tamanhos a serem
adotados? 

Resposta 3 - Descarregado.
Sim.
Sim (1,5m/2,5m)



Pergunta 4 - Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
D) Instalação de novo ponto lógico CAT 6A com calha tipo II. Características técnicas análogas
às do item C), com calha/canaleta em alumínio extrudado com 1,5mm de espessura, em liga
especial com têmpera paramagnética e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos 
e não centelhamento (padrão DUTOTEC ou de mesma equivalência técnica).  Entendemos
que, como não foi fornecida as medidas da canaleta e que ao adotarmos um fabricante, por
exemplo DUTOTEC, podemos utilizar o padrão de altura de 25mm duplo Tipo C. Está correto o
nosso entendimento?  Ainda sobre este item, pergunta-se: O patch panel existente é carregado
ou descarregado? Se for descarregado devemos fornecer também o RJ45 fêmea para o lado
do patch panel?  Ainda sobre este item, pergunta-se: deverão ser fornecidos os patch cords
tanto do lado do patch panel quanto do lado da tomada? Se sim, quais os tamanhos a serem
adotados?

Resposta 4 - Sim
Descarregado.
Sim
Sim (1,5m/2,5m)

Pergunta 5 - Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
E) Instalação de novo ponto lógico CAT 6A sem tomada. Características técnicas análogas às
do item C), sem o fornecimento da tomada. Pergunta-se: O patch panel existente é carregado
ou descarregado? Se for descarregado devemos fornecer o RJ45 fêmea para o lado do patch
panel? Ainda sobre este item, pergunta-se: deverão ser fornecidos os patch cords tanto do lado
do patch panel quanto do lado da tomada? Se sim, quais os tamanhos a serem adotados? 

Resposta 5 - Descarregado.
Sim
Sim (1,5m/2,5m)

Pergunta 6 - Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
F) Instalação de novo ponto elétrico estabilizado, consistindo em 02 tomadas 2P+T de 10A
(NBR 14136)  instaladas  em caixa  de  tomada  sobreposta  a  divisória  na  altura  de  20  cm,
terminando  no quadro da rede estabilizada já existente, respeitando a carga de cada circuito
de 10 tomadas, utilizando fios 2,5 mm (Preto: fase, Azul: neutro e Verde: terra) embutidos em
calha plástica de sobrepor de 4 cm, devendo haver identificação de todos os circuitos elétricos
tanto na tomada quanto no quadro; 
Entendemos  que  não  será  necessário  o  fornecimento  do  disjuntor  para  os  novos  pontos
elétricos  estabilizados,  pois  estaremos derivando de  um quadro  existente  onde já  existam
disjuntores reservas ou circuitos sem a quantidade máxima utilizada da amperagem permitida.
Está correto o nosso entendimento? 

Resposta 6 - Sim

Pergunta 7 – Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 



G) Instalação de novo ponto elétrico não estabilizado, consistindo em 01 tomada 2P+T de 10A
(NBR  14136)  instalada  em  caixa  de  tomada  sobreposta  a  divisória  na  altura  de  20  cm,
terminando  no  quadro  da  rede  já  existente,  respeitando  a  carga  de  cada  circuito  de  10
tomadas, utilizando fios 2,5 mm (Preto: fase, Azul: neutro e Verde: terra) embutidos em calha
plástica de sobrepor de 4 cm, devendo haver identificação de todos os circuitos elétricos tanto
na  tomada  quanto  no  quadro;   Entendemos  que  não  será  necessário  o  fornecimento  do
disjuntor para os novos pontos elétricos não estabilizados, pois estaremos derivando de um
quadro existente onde já existam disjuntores reservas ou circuitos sem a quantidade máxima
utilizada da amperagem permitida. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta 7 - Sim

Pergunta 8 –  Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
H)  Instalação  de  novo  ponto  elétrico  estabilizado  ou  não  estabilizado,  sem  tomadas.
Características técnicas análogas às do item B) e C), mas sem o fornecimento da tomada. 
Entendemos  que  não  será  necessário  o  fornecimento  do  disjuntor  para  os  novos  pontos
elétricos não estabilizados ou estabilizados, pois estaremos derivando de um quadro existente
onde  já  existam  disjuntores  reservas  ou  circuitos  sem  a  quantidade  máxima  utilizada  da
amperagem permitida. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta 8 -Sim

Pergunta 9 – Conforme Edital – Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.2.4 – Os serviços
de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
I) Remanejamento de ponto lógico, consistindo em alterar ponto lógico aproveitando o material
já instalado e terminados em patch panel já existente, instalado no rack de distribuição mais
próximo, utilizando cabo categoria 5/5e ou 6/6A (mantendo o padrão do ponto lógico a ser
modificado) embutido em calha plástica de sobrepor de 4 cm, devendo haver identificação tanto
na tomada, quanto no patch panel,  sendo obrigatória a realização de testes de certificação
através de equipamento específico (tipo pentscanner); Entendemos que para este serviço será
aproveitado todo material existente não sendo necessário o fornecimento de mais nenhum item
e nem complemento dos mesmos, só sendo necessário a realização de uma nova certificação
após o remanejamento. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 9 -Sim

Pergunta  10  – Conforme  Edital  –  Anexo  I  TERMO  DE REFERÊNCIA  Item 1.1.2.4  –  Os
serviços de alteração das redes incluem os seguintes serviços: 
J) Remanejamento de ponto elétrico, consistindo em alterar ponto elétrico existente, mantendo
o circuito de origem (estabilizado ou não estabilizado) de 10A (NBR 14136), instalado em caixa
de  tomada  sobreposta  a  divisória  na  altura  de  20  cm,  terminando  no  quadro  da  rede
estabilizada já existente, respeitando a carga de cada circuito de 10 tomadas, utilizando fios 2,5
mm (Preto: fase, Azul: neutro e Verde: terra) embutidos em calha plástica de sobrepor de 4 cm,
devendo haver identificação de todos os circuitos elétricos tanto na tomada quanto no quadro; 
Entendemos  que  para  este  serviço  será  aproveitado  todo  material  existente  não  sendo
necessário  o  fornecimento  de  mais  nenhum item e  nem complemento  dos  mesmos.  Está
correto o nosso entendimento?



Resposta 10 -Sim

Pergunta  11  –  Conforme  Edital  –  Anexo  I  TERMO  DE  REFERÊNCIA  Item 1.1.3.2  –  Os
serviços eventuais incluem os seguintes serviços: 
A)  Reorganização  de  rack  com  cabeamento  UTP  incluindo  certificações  e  identificações
necessárias (por patch panel). Sem fornecimento de materiais como patch cord's, patch panel e
organizadores; Entendemos que para este serviço as certificações e identificações só serão
necessárias caso tenha que desconectorizar algum cabo. Está correto o nosso entendimento?

Resposta 11 -Sim

Pergunta  12  –   Conforme Edital  –  Anexo  I  TERMO DE REFERÊNCIA Item 1.1.3.2  –  Os
serviços eventuais incluem os seguintes serviços: 
B) Instalação, com fornecimento, de cabo com 4 fibras óticas do tipo multimodo padrão OM4
MMF com suporte a redes 10Gigabits Ethernet, de comprimento máximo de 150 m, incluindo a
fusão nos racks e organização em DIO existente;  Entendemos que para este serviço deverão
ser fornecidos as extensões opticas para a fusão do cabo nos DIO´s e deverão ser fornecidos
os cordões opticos para a ligação aos equipamentos? Se sim quais padrões de conectores e
polimentos deverão ser adotados? LC, SC e os polimentos UPC, SPC? 

Resposta 12 - DIO - SC
Cordão - SC/LC

Pergunta  13  –  Conforme  Edital  –  Anexo  I  TERMO  DE  REFERÊNCIA  Item 1.1.3.2  –  Os
serviços eventuais incluem os seguintes serviços: 
C) Instalação, com fornecimento, de cabo com 4 fibras óticas do tipo monomodo INDOOR,
padrão  G657  A2  (comprimento  de  onda  =  1550-nm,  Atenuação  máxima  1.0  dB/km)  com
suporte a redes 10/40/100Gigabits Ethernet,  de comprimento máximo de 150m, incluindo a
fusão nos racks e organização em DIO existente; Entendemos que ao fornecermos um cabo
que atenda o padrão G657 A e que atenda todas a outras características acima estaremos
atendendo  ao  edital  sem  prejudicar  tecnicamente  o  certame.  Está  correto  o  nosso
entendimento?  Ainda  sobre  este  item,  entendemos  que  para  este  serviço  deverão  ser
fornecidos as extensões opticas para a fusão do cabo nos DIO´s e deverão ser fornecidos os
cordões opticos para a ligação aos equipamentos? Se sim quais padrões de conectores e
polimentos deverão ser adotados? LC, SC e os polimentos UPC, APC? 

Resposta 13 - Sim

DIO - LC
Cordão - LC/LC conectores MT-RJ

Pergunta  14  –  Conforme  Edital  –  Anexo  I  TERMO  DE  REFERÊNCIA  Item 1.1.3.2  –  Os
serviços eventuais incluem os seguintes serviços:
E) Instalação, com fornecimento de disjuntor e demais materiais, de novo circuito elétrico em
quadro existente; Entendemos que este item se refere apenas a instalação do disjuntor com o
fornecimento deste disjuntor e com seus acessórios necessários para a instalação (terminais
pré-isolados).  Não  sendo  fornecido  as  tomadas,  nem canaletas,  nem cabos  elétricos  dos
circuitos. Está correto o nosso entendimento? Caso não, favor explicar.

Resposta 14 - Sim



Salvador, 02 de Setembro de 2022

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


