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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1– DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE 10 
CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM ACESSO REMOTO, NAS 
PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ- AÇU, tendo como 
base o processo administrativo n°. 078/2019. 
 
1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS: 
2  

LOTE ÚNICO -  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 10 CAMERASS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
COM ACESSO REMOTO, NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ- 

AÇU 

Item Descrição Descrição Detalhada dos Equipamentos  Quant Und 

1 

Serviço de 
instalação 

das 
câmeras 

Fixação física nos locais determinados, realização das configurações no 
dispositivo e no software de gerenciamento e gravação necessárias a 
operacionalização e ao correto funcionamento da câmera, realização dos 
ajustes de imagem, foco, brilho, etc a fim de chegar a melhor qualidade de 
vídeo possível. 

10 Und 

2 

Serviço de 
instalação 
do 
Gravador 
Digital de 
Vídeo  

Instalação e configuração do gravador digital de vídeo para 
armazenamento de imagens geradas pelas câmeras de vídeo em rede 
destinadas a vigilância no local indicado pela Prefeitura, deverá ser 
considerado o serviço de instalação física e lógica da unidade de 
armazenamento de imagens. 

01 Und 

3 

Serviço de 
instalação 
da Mesa 

Controlado
ra Híbrida 

Instalação física das mesas de operação nos locais pré-determinados pelo 
CONTRATANTE, configuração e ajustes das telas para a total integração 
com o atual ambiente do CONTRATANTE com base nos pré-requisitos 
fornecidos antecipadamente, configuração dos parâmetros e 
funcionalidades necessários ao bom funcionamento do sistema como um 
todo, configuração e ajustes necessários para a total integração com todos 
os outros dispositivos previstos neste certame e que formam uma única 
solução, em especial, com o Software de Gerência e Gravação das 
imagens a fim de se obter 100% do controle das câmeras. 

01 Und 

4 

Serviço de 
Instalação 
da tela de 

monitoram
ento 

Instalação física das telas de monitoramento nos locais pré-determinados 
pelo Prefeitura. A instalação deverá contemplar a fixação das telas em 
paredes, configuração e ajustes das telas para a total integração com o 
atual ambiente do Prefeitura com base nos pré-requisitos fornecidos 
antecipadamente, configuração dos parâmetros e funcionalidades 
necessários ao bom funcionamento do sistema como um todo, 
configuração e ajustes necessários para a total integração com todos os 
outros dispositivos previstos neste certame e que formam uma única 
solução. 

01 Und 

5 

Serviço de 
Instalação 

das 
Antenas 

para 
Enlace 

Fixação das antenas especificadas neste termo de referência em torre, de 
forma a obter sinais para transferências de dados sem interferências, 
fixação das antenas especificadas neste termo de referência em todos os 
locais onde serão fixadas as câmeras, de forma a obter sinais para 
transferências de dados sem interferências, configuração dos parâmetros e 
funcionalidades necessários ao bom funcionamento do sistema como um 
todo, configuração e ajustes necessários para a total integração com todos 
os outros dispositivos previstos neste certame e que formam uma única 
solução. 

16 Und 
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6 
Serviço de 
instalação 
do switch 

Instalação do switch de forma adequada a interligar as antenas que serão 
fixadas quer  serão fixadas na torre, configuração dos parâmetros e ajustes 
necessários para a total integração com todos os outros dispositivos 
formando uma única solução. 

01 Und 

7 

Serviço de 
instalação 
das caixas 
herméticas 

Instalação de forma adequada da caixa hermética que ficará na torre, 
instalação de forma adequada das caixas herméticas em todos os locais 
onde serão fixadas as câmeras, configuração dos parâmetros e 
funcionalidades necessários ao bom funcionamento do sistema como um 
todo. 

11 Und 

8 

Serviço de 
instalação 

das 
baterias 

 

Instalação de forma adequada de duas baterias (especificadas neste termo 
de referência) na torre, a fim de garantir o funcionamento do sistema por 
possível queda de energia, instalação de forma adequada de uma bateria 
(especificada neste termo de referência) em cada local onde será instalada 
uma câmera, a fim de garantir o funcionamento por possível queda de 
energia, configuração dos parâmetros e funcionalidades necessários ao 
bom funcionamento do sistema como um todo, configuração e ajustes 
necessários para a total integração com nobreaks especificados neste 
termo de referência. 

12 Und 

9 

Serviço de 
Instalação 

dos 
Nobreaks 

 

Instalação de forma adequada do Nobreak de 24V que ficará na torre, 
instalação de forma adequada dos Nobreaks de 12V que ficarão em cada 
local onde será instalada uma câmera, configuração dos parâmetros e 
funcionalidades necessários ao bom funcionamento do sistema como um 
todo, configuração e ajustes necessários para a total integração com as 
baterias especificadas neste termo de referência. 

11 Und 

10 

Serviço de 
Aterrament

o nos 
Postes 

Instalação de aterramento apropriado em todos os postes onde serão 
instaladas as câmeras, a fim de evitar danos nos equipamentos, 
configuração dos parâmetros e funcionalidades necessários ao bom 
funcionamento do sistema como um todo. 

10 Und 

11 

Treinamen
to técnico 

para a 
solução de 
vigilância 

IP 

Fornecimento de serviço de treinamento para o sistema de vigilância dos 
locais indicados pela Prefeitura, com no mínimo as seguintes 
características, o treinamento proposto deverá contemplar a administração 
da ferramenta, com finalidade de instruir a equipe indicada pela prefeitura 
na operação do sistema, para a participação de 6 (seis) pessoas, agendado 
com antecedência mínima de 10 dias, no ambiente da Prefeitura. 

01 Und 

 
3 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 
 
3.1- A prestação dos serviços objeto deste certame deverá ocorrer no município de Igarapé - 
Açu, devendo ter inicio imediatamente após comunicação formal por meio de Requisição de 
autorização de serviço.  
 
3.2- A empresa deverá prestar garantia dos serviços executados pelo período mínimo 6 (seis) 
meses a contara da entrega definitiva. 
 
3.3- Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta. 
 



 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU  

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 

 

3 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

3.4 - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
 
3.5 - O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será 
realizado após a conclusão dos serviços, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês 
subsequente àquele em que foi executado os servços, mediante apresentação das respectivas 
Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento dos 
serviços” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela 
fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se os serviços atenderam as exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 
3.6- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a 
empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota 
com expedição de outra contemplando a correta execução dos serviços. 
 
3.7- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada 
pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto 
durarem o fornecimento dos bens negociados. 
 
3.8 -  Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, 
para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de 
sua conta corrente. 
 
3.9- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do 
IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 
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