ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, ORÇAMENTO E FINANÇAS.

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Dados do Órgão Gerenciador
Órgão: Secretaria Municipal de Planejamento. Orçamento e Finanças.
CNPJ: 05.257.555/0001-37
Endereço: Rua Joaquim Gomes do Amaral
CEP: 68170-000
Cidade: Juruti-PA
Fones:
2. Objeto
2.1

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

PARA

O

FORNECIMENTO

DE

MATERIAL DE MONITORAMENTO ÁUDIO VISUAL PARA REALIZAÇÃO DE
MONITORAMENTO DO PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JURUTI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
3. Justificativa
3.1. Justifica-se, considerando a necessidade da realização de monitoramento
das áreas/setores da Prefeitura Municipal e a secretaria municipal de
infraestrutura, assim como instalação dos referidos equipamentos para
ampliação da segurança, controle de acessos e fiscalização dos serviços além
do controle de materiais, entrada e saída de pessoas dos setores.
Hoje no prédio público que funciona a Prefeitura Municipal encontram-se
centralizados diversos setores que possuem acesso livre ao público, onde não
há controle de entrada e saída dos frequentadores dentre eles os Setores
jurídicos, Controladoria, Setor de Compras, Setor Contábil, Departamento de
Licitação, Departamento dos Recursos Humanos e Gabinete da Prefeita, além
de uma grande área externa com galpão.
A única forma de vigilância realizada que busca inibir ações violentas ou
outros atentados é de na entrada do Prédio possuir uma guarita que
permanece em sistema de plantão profissionais da guarda municipal, no
entanto os mesmo não desenvolvem atividade de fiscalização e resguardo
pessoal de servidores, tão pouco conseguem impelir qualquer tipo de ação que
ocorra nas dependências internas do prédio, ou realizam fiscalização de
vigilância com ronda no espaço em geral, é válido ressaltar que na área externa
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encontram-se muitos maquinários e materiais abandonados pela gestão
anterior cunho o direito e responsabilidade ainda estão em fase de
levantamento.
Os objetivos principais das contratações são de:
a) Prover um ambiente seguro para o público, servidores, colaboradores e
demais pessoas que acessam as dependências dos espaços mediante
registro e controle do trânsito de pessoas nas dependências do órgão
b) Monitorar a circulação de pessoas e veículos nos ambientes vinculados
ao órgão efetuada por meio de equipamentos;
c) Evitar circulação de pessoas má intencionadas, evitar pequenos furtos,
evidenciar ações cometidas por servidores ou usuários e impelir a
entrada de armas ou objetos nocivos à segurança das pessoas.
4. Detalhamento do Objeto
4.1. Objeto Descrição e itens e serviços a serem solicitados
EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
ITE
QUANT
DESCRIÇÃO
M
.
Gravador de vídeo Nvd PoE 16 ch, Resolução 4k
16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS, 1 interface
de rede Gigabit Ethernet Reconhecimento
1
automático das câmeras IPs, Visualização UNID
Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA. Resoluções
suportadas no monitor HDMI 1: 3.840 × 2.160,
1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720.

2

3

4
5
6
7

Câmera IP Bullet, Resolução 4 megapixels,
Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão
de vídeo H.265, IR inteligente com alcance de
50 metros, Índice de proteção IP67 » Suporte a
PoE.
Câmera IP Bullet, Resolução de 2 megapixels,
Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm,
infravermelho 30 metros.
Câmera IP Dome, Resolução de 2 megapixels,
Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm,
infravermelho 30 metros.
Caixa Cabo de Rede UTP LAN, CAT 05, 100%
cobre, 4 PARES.
MINI Rack Parede 3U
Nobreack 1200 VA / 600 W, 120 V, 6 tomadas
de 10 A, Semissenoida.

UNIDADE

2

UNID

6

UNID

17

UNID

4

UNID

5

UNID

2

UNID

2
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8
9

Switch 16 p, PoE, Fast 2p, Giga 1P
Hard Disk 10 gb Westdigital

UNID
UNID

2
4
TOTAL

SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
ITE
M

DESCRIÇÃO

QUANT
.

UNIDADE

13

Instalação e Programação de Câmeras IP alta
resolução na área interna e externa que deverão
ficar em conexão com a internet,Instalação de
2.300 metros de cabo de rede, interligando as
câmeras ao servidor.

24

SERVIÇO

12

MÊS

12

MÊS

Serviço de Monitoramento via Rádio/ Internet
para a sede da Prefeitura Municipal.

15

Especificação simplificada: O serviço de
Monitoramento deverá ser composto por:
transferência
de
conhecimento,
suporte
técnico, sistema de captação, transmissão,
recepção,
gravação,
monitoramento
e
processamento das imagens de vídeo com
sistema informatizado de gerenciamento,
armazenamento e consulta das informações
geradas por meio de câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor de local próprio para
o monitoramento das unidades indicadas,
devendo dispor de equipamentos e mão de obra
necessários para o funcionamento efetivo dos
serviços.
Serviço de Monitoramento via Rádio/ Internet
para a sede da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

16

Especificação simplificada: O serviço de
Monitoramento deverá ser composto por:
transferência
de
conhecimento,
suporte
técnico, sistema de captação, transmissão,
recepção,
gravação,
monitoramento
e
processamento das imagens de vídeo com
sistema informatizado de gerenciamento,
armazenamento e consulta das informações
geradas por meio de câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor de local próprio para
o monitoramento das unidades indicadas,
devendo dispor de equipamentos e mão de obra
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necessários para o funcionamento efetivo dos
serviços.

4.2. Detalhamento por secretária;
SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRAESTRUTURA
EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT. UNIDADE
Gravador de vídeo Nvd PoE 16 ch, Resolução 4k
16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS, 1 interface
de rede Gigabit Ethernet Reconhecimento
1
automático das câmeras IPs, Visualização UNID
1
Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA. Resoluções
suportadas no monitor HDMI 1: 3.840 × 2.160,
1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720.
Câmera IP Bullet, Resolução de 2 megapixels,
3
Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm, infravermelho UNID
14
30 metros.
Caixa Cabo de Rede UTP LAN, CAT 05, 100%
5
UNID
2
cobre, 4 PARES.
6
MINI Rack Parede 3U
UNID
1
Nobreack 1200 VA / 600 W, 120 V, 6 tomadas
7
UNID
1
de 10 A, Semissenoida.
8
Switch 16 p, PoE, Fast 2p, Giga 1P
UNID
1
9
Hard Disk 10 gb Westdigital
UNID
2
TOTAL
SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT. UNIDADE

13

16

Instalação e Programação de Câmeras IP alta
resolução na área interna e externa que deverão
ficar em conexão com a internet,Instalação de
2.300 metros de cabo de rede, interligando as
câmeras ao servidor.
Serviço de Monitoramento via Rádio/ Internet
para a sede da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

14

SERVIÇO

12

MÊS
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Especificação simplificada: O serviço de
Monitoramento deverá ser composto por:
transferência de conhecimento, suporte técnico,
sistema de captação, transmissão, recepção,
gravação, monitoramento e processamento das
imagens de vídeo com sistema informatizado de
gerenciamento, armazenamento e consulta das
informações geradas por meio de câmeras de
vídeo. A contratada deverá dispor de local
próprio para o monitoramento das unidades
indicadas, devendo dispor de equipamentos e
mão de obra necessários para o funcionamento
efetivo dos serviços.
4.3
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT. UNIDADE
Gravador de vídeo Nvd PoE 16 ch, Resolução 4k
16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS, 1 interface
de rede Gigabit Ethernet Reconhecimento
1
automático das câmeras IPs, Visualização UNID
1
Saídas de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA. Resoluções
suportadas no monitor HDMI 1: 3.840 × 2.160,
1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720.

2

3

4
5
6
7
8
9

Câmera IP Bullet, Resolução 4 megapixels,
Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão
de vídeo H.265, IR inteligente com alcance de 50
metros, Índice de proteção IP67 » Suporte a PoE.
Câmera IP Bullet, Resolução de 2 megapixels,
Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm, infravermelho
30 metros.
Câmera IP Dome, Resolução de 2 megapixels,
Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm, infravermelho
30 metros.
Caixa Cabo de Rede UTP LAN, CAT 05, 100%
cobre, 4 PARES.
MINI Rack Parede 3U
Nobreack 1200 VA / 600 W, 120 V, 6 tomadas
de 10 A, Semissenoida.
Switch 16 p, PoE, Fast 2p, Giga 1P
Hard Disk 10 gb Westdigital
SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

UNID

6

UNID

3

UNID

4

UNID

3

UNID

1

UNID

1

UNID
UNID

1
2
TOTAL
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ITEM

13

15

DESCRIÇÃO
Instalação e Programação de Câmeras IP alta
resolução na área interna e externa que deverão
ficar em conexão com a internet,Instalação de
2.300 metros de cabo de rede, interligando as
câmeras ao servidor.
Serviço de Monitoramento via Rádio/ Internet
para a sede da Prefeitura Municipal.
Especificação simplificada: O serviço de
Monitoramento deverá ser composto por:
transferência de conhecimento, suporte técnico,
sistema de captação, transmissão, recepção,
gravação, monitoramento e processamento das
imagens de vídeo com sistema informatizado de
gerenciamento, armazenamento e consulta das
informações geradas por meio de câmeras de
vídeo. A contratada deverá dispor de local
próprio para o monitoramento das unidades
indicadas, devendo dispor de equipamentos e
mão de obra necessários para o funcionamento
efetivo dos serviços.

QUANT. UNIDADE

10

SERVIÇO

12

MÊS

5. Da Execução
5.1 A empresa deverá ter condições de atender as necessidades solicitadas em
fornecimento e instalação, além de realizar a capacitação de servidor
designado para realização de acesso ao sistema.
5.2 A empresa deverá instalar nos aparelhos solicitados aplicativo de
monitoramento eletrônico que utilize internet.
6. Prazo de Vigência
6.1 A validade do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de assinatura do Termo Contratual.
7. Obrigações da Contratada
7.1. Assumir todos os encargos decorrentes da execução do ajuste são de
exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR/PRESTADOR, que deverá
fornecer os produtos de acordo com as especificações, condições e prazos
previstos;
7.2. O FORNECEDOR/PRESTADOR também deverá cumprir todas as
condições constantes deste Termo de Referência e responder todas as
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consultas que a Secretaria Municipal de realizar no que se refere ao
atendimento do objeto;
7.3. Entregar o objeto deste Termo de Referência na forma e prazo, conforme
descrição do termo de referência, mediante apresentação da Notas Fiscais
devidamente

preenchida,

constando

detalhadamente

as

informações

necessárias, conforme proposta da empresa contratada;
7.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições em estrita observância
às especificações deste Termo;
7.5. Assumir a responsabilidade por toda a logística de entrega;
7.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e
comerciais resultantes da execução do contrato;
7.7. Entregar o objeto nas condições pactuadas neste Termo de Referência;
7.8. Providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela Contratante na entrega do objeto;
7.9. Responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato;
7.10. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;
7.11. Manter sigilo sobre senhas e acessos privados aferidas no processo de
contratação durante a vigência do contrato e posterior á ele;
7.12. Garantir a qualidade dos produtos e a regularidade do fornecimento;
8. Obrigações da Contratante
8.1. Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento do trâmite
administrativo do processo de aquisição bem como na execução do Contrato;
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8.2. Exigir a fiel observância dos produtos fornecidos, registrando todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada à empresa CONTRATADA, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas;
8.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa
contratada, de acordo com o Termo de Referência;
8.4. Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste Termo de
Referência;
8.5. Ter pessoal disponível para o recebimento do objeto no horário previsto
neste documento;
8.6. Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste Termo
de Referência;
8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência;
8.8. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da
Contratante para entrega do objeto contratado, desde que uniformizados e
identificados com crachá;
8.9. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para o fornecimento
do objeto desta contratação;
8.10. Atestar a fatura correspondente ao fornecimento dos materiais como
condição de pagamento e efetuar o pagamento devido, no prazo estabelecido,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;
8.11. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
8.12. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio de
representante especialmente designado;
8.13. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares contratuais.
9. Fiscalização
9.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão
realizados por Fiscal do contrato designado pelo órgão solicitante.
10. Prazo e Local de Entrega
10.1. O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto periodicamente,
reservando-se a esta Secretaria Municipal, através do responsável, o direito
de não aceitar o produto, caso o mesmo não se encontre em condições
satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.
10.2. Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade
são pré-requisitos para a aceitação. O transporte e a descarga dos produtos
no local designado correrão por conta exclusiva da empresa vencedora, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
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10.3. Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos
estabelecidos pela Secretaria, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à
empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte e
quatro) horas.
10.4 O objeto desta licitação deverá ser entregue em totalidade mediante a
expedição de solicitação de fornecimento pela Secretaria Municipal.
10.5 A execução iniciar-se após a solicitação de execução de serviço e estará
completa assim que for emitido atesto de execução.
10.6 A garantia dos produtos devem ser as de fábrica e as que não possuírem
devem ser ofertadas pela vencedora e possuir no mínimo 6 (seis) meses.
11. Previsão das Dotações Orçamentárias a serem utilizadas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA
Secretaria
Municipal de
Administração
Secretaria
Municipal de
Administração
SECRETARIA
Secretaria
Municipal de
Administração
Secretaria
Municipal de
Administração

PROJETO/ATIVIDADE

CLASSIF.
ECONÔMICA

04.122.0066.2.017 – Manutenção e
Material de Consumo
Funcionamento da Secretaria Municipal
3.3.90.30.00
de Administração
04.122.0066.2.017 – Manutenção e
Ser. Terc. P. Jurídica
Funcionamento da Secretaria Municipal
3.3.90.39.00
de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CLASSIF.
PROJETO/ATIVIDADE
ECONÔMICA
04.122.0066 2.038 – Manutenção e
Material de Consumo
Funcionamento da Secretaria Municipal
3.3.90.30.00
de Infraestrutura
04.122.0066 2.038 – Manutenção e
Serv Terc. P Juridica
Funcionamento da Secretaria Municipal
3.3.90.39.00
de Infraestrutura

12. Condições de Pagamentos
12.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (TRINTA) dias
corridos, contados da expedição do Atestado de Recebimento Definitivo e
Execução dos serviços, à vista de nota (s) fiscal (is) apresentada (s).
JURUTI, PÁ 06 de junho de 2022.

Assinado de forma digital

JORGE NASCIMENTO DA
por JORGE NASCIMENTO
SILVA:79058566234

DA SILVA:79058566234
___________________________________________
JORGE NASCIMENTO DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças
Decreto nº 4.498/2021

