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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 012/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de preços para eventual Contratação de 

empresa especializada para fornecimento e instalação de câmeras de vigilância e mesa controladora 

que deverá ocorrer conforme os detalhamentos e especificações constantes dos anexos que o 

integram”. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS VEICULOS  UND QUANT. 

1 

Câmera de vigilância resolução full HD 2 megapixels (1920 x 1080 

zoom optico 20x entrada e saída de alarme acesso remoto via cloud 

inteligência de vídeo com serviços de instalação técnica do 

equipamento completo acabamento com tubulação subterrânea via 

eletroduto e mangueira auto vedadas para evitar infiltrações e nas 

partes necessárias acabamento com cimento sendo feito por pela em 

empresa para que não danifique a estrutura do espaço 

UND 5 

2 

Mesa Controladora Híbrida - joytick 3 eixos velocidade variável 

com zoom tecnologia hibrida e funciona ligada a dvd ou nvr portas 

RJ45, RS232, RS485, usb Display: LCD, 75,2 x 33,85 MM 

UND 1 

    

 

3- DO LOCAL DE ENTREGA 

 

3.1- A entrega do(s) item (ns) deverá ser efetuada após a assinatura do Contrato e emissão de Nota de 

Empenho em até 15 (quinze) dias corridos, e serão entregues de acordo com a necessidade da Prefeitura 

Municipal de Jacareacanga em local designado pela Secretaria requisitante. 

 

4- DAS CONDICÕES DE RECEBIMENTO 

 

4.1. Todos os equipamentos e materiais a serem ofertados deverão ser idênticos, similares ou superiores aos 

referenciados e descritos nesta especificação. 

 

4.2. Caberá a CONTRATADA observar todos e quaisquer códigos, leis, decretos, portarias, normas 

(federais, estaduais e municipais), regulamentos, etc. relacionados aos serviços propostos, mesmo que 

indiretamente associados, em sua última versão. 

 

4.3. Deverão ser fornecidos e instalados somente equipamentos novos, de primeiro uso, com todas as 

licenças pertinentes e itens de fixação. 

 

4.4. Os pontos de instalação/ localização dos equipamentos e dispositivos, bem como a distribuição de 

infraestrutura, deverão atender a orientação descrita nos documentos referenciados, os quais fazem parte do 

presente projeto. 
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