
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

ANEXO V - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA /  CFTV

Item 1 CÂMERA IP

1.1 Modelo: 4.0 megapixels, Varifocal

1.2 Compativel com alimentação PoE

1.3 Tipo bullet

1.4 cor da carcaça: branca, preta, chumbo ou cinza escuro

1.5
Base adaptadora para fixação da câmera à parede, com passagem fechada do cabeamento ao eletroduto de infraestrutura, 
isolando assim todo cabeamento do ambiente. Para perfeito isolamento e fixação, deve ser fornecido acessório da propria 
câmera, não sendo aceito outro tipo de elemento paralelo.

1.6 A câmera deverá, no mínimo, atender as seguintes específicações:

1.6.1 Dispositivo de captura de 1/3", CMOS de 4MP com varredura progressiva;

1.6.2 Resolução mínima de 4.0 Megapixels

1.6.3 Iluminação Mínima Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR ligado

1.6.4  Possuir lente varifocal do tipo DC auto íris motorizada, com distância focal de 2.8, aproximadamente 12mm

1.6.5 Possibilitar ajuste de zoom e foco remotamente, via rede

1.6.6 Possuir função para ajuste de foco automático através de comando via rede ou botão na câmera

1.6.7 Função Dai/Noite real com filtro ICR

1.6.8 Possuir iluminação IR para 40 metros

1.6.9 Possuir compensação da luz de fundo

1.6.10 Possuir função de aprimoramento de contraste através de WDR de no mínimo 120dB

1.6.11 Possuir tecnologia de redução digital de ruído

1.6.12 Permitir a criação de 04 (quatro) áreas poligonais para detecção de movimento

1.6.13 A câmera deve permitir a criação de 6 zonas privativas na área de imagem

1.6.14 Possuir 03 (três) níveis de controle automático de ganho

1.6.15 Possuir Balanço do branco manual e automático

1.6.16 Possuir variação de obturador eletrônico entre mínimo, máximo e anti cintilação

1.6.17
Possuir análise de vídeo embarcada para detecção de sabotagem, detecção de movimento e detecção de imagem 
desfocada

1.6.18 01 (uma) entrada de alarme para conexão de sensor externo

1.6.19 01 (uma) saída de controle para acionamento de dispositivos externos

1.6.20 Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T)

1.6.21
Possuir as compressões de vídeo MJPEG, H.264 e H.265. Será permitido a função Zipstream em substituição à compressão 
H.265

1.6.22 Possuir resoluções de vídeo variando entre 2592 x 1520 e 320 x 240

1.6.23
Permitir a taxa de atualização de 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)

1.6.24 Permitir a taxa de atualização de 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240),60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

1.6.25 Permitir Compressão de Vídeo H.265/H.264,Sub-stream: H.265/H.264/Third stream: H.265/H.264

1.6.26
Possuir os métodos de controle de taxa de bits:

H264 / H.265: CBR ou VBR

1.6.27
Possuir tecnologia para determinação do comprimento de GOV (Grupo de vídeo) dinamicamente em função da 
movimentação dos objetos na cena, permitindo a redução de consumo de banda em até 40%

1.6.28 Permitir a criação e configuração de 3 (três) perfis independentes de fluxos de vídeo

1.6.29 Possuir entrada de áudio (microfone opcional não exigido)

1.6.30 Utilizar o codec de compressão de áudio G.711, G.726 ou equivalente

1.6.31
Possuir função "visão de corredor" que inverte a relação de aspecto da imagem para melhor visualização em locais como 
corredores.

1.6.32 Possuir correção de distorção da lente com no mínimo 5 niveis



1.6.33  Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6

1.6.34
Deverá possuir os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

1.6.35
Permitir utilização de segurança com autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login digest, filtragem de endereço 
IP, registro de acesso do usuário e autenticação 802.1x

1.6.36
Possuir autenticação de login por HTTPS (SSL), login por Autenticação Digest, Filtro de Endereço IP, Log de acesso de 
usuários, autenticação 802.1x

1.6.37 Compatível com os métodos de transmissão UNICAST e MULTICAST

1.6.38 Permitir conexões simultâneas de no mínimo 6 usuários em modo Unicast

1.6.39  Permitir a gravação de imagens em cartão de memória SD/SDHC, mediante detecção de eventos gerados pela câmera

1.6.40 A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português

1.6.41 Suporte aos sistemas operacionais: Windows 7 / 8 / 10 (versões 32 e 64 bits) e MAC OS

1.6.42
Deve ser compatível com os seguintes navegadores: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome e Apple 
Safari

1.6.43 Resistente a impactos mecânicos e vandalismo, comprovada através de certificação IK10

1.6.44 Resistente a entrada de água e poeira com certificação IP66

1.6.45 12 VDC ± 25%, terminal block,PoE (802.3at, class 4)

1.6.46 Temperatura de operação de -30⁰C a +55⁰C

1.6.47 Estar em conformidade com o padrão ONVIF

1.6.48 O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil

1.6.49 Possuir 03 anos de garantia de fábrica

Item 2 CÂMERA IP - PTZ

2.1 Modelo: 4.0 megapixels, PTZ

2.2 Compativel com alimentação PoE+

2.3 Tipo PTZ

2.4 cor da carcaça: branca

2.5
Base adaptadora para fixação da câmera à parede, com passagem fechada do cabeamento ao eletroduto de infraestrutura, 
isolando assim todo cabeamento do ambiente. Para perfeito isolamento e fixação, deve ser fornecido acessório da propria 
câmera, não sendo aceito outro tipo de elemento paralelo.

2.6 A câmera deverá, no mínimo, atender as seguintes específicações:

2.6.1 Dispositivo de captura de 1/2.8", CMOS;

2.6.2 Resolução mínima de 4.0 Megapixels;

2.6.3 Iluminação Mínima Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR ligado

2.7 Lentes

2.7.1 Foco Auto, semi-auto, manual

2.7.2 Abertura Max. F1.6

2.7.3 Velocidade De Zoom Approx. 3.6 s

2.7.4 Distância Focal 4.8 mm to 120 mm

2.7.5 Possuir iluminação IR para 40 metros

2.7.6

FOV (Campo De Visão)
Horizontal field of view: 55° to 2.4° (wide-tele),

Vertical field of view: 33° to 1.4° (wide-tele),

Diagonal field of view: 61.5° to 2.8° (wide-tele)
2.8 Iluminador

2.8.1 Tipo De Luz Suplementar IR

2.8.2 Faixa De Luz Suplementar IR Distancia de 100 m

2.9 PTZ

2.9.1 Proporcional Pan: Sim

2.9.2 Ação De Estacionamento Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan

2.9.3
Tarefa Agendada Preset, pattern scan, patrol scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome 
reboot, dome adjust, auxiliary output

2.9.4 Faixa De Movimento (Panorâmica) - 360°

2.9.5 Faixa De Movimento (Inclinação) -15° to 90° (auto flip)

2.9.6 Velocidade De Panoramização pan speed: configurable from 0.1° to 80°/s; preset speed: 80°/s

2.9.7 Tilt Speed tilt speed: configurable from 0.1° to 80°/s, preset speed 80°/s

2.9.8 Predefinições 300

2.9.9 Varredura De Rastreamento 8 patrols, up to 32 presets for each patrol

3.9.10 Varredura De Padrão 4 pattern scans

2.9.10 Memória De Desligamento - SIM

2.9.11 Posicionamento Em 3D - SIM



2.9.12 Exibição De Status Do PTZ - SIM

3.9.11 Congelamento Das Predefinições - SIM

2.10 Vídeo

2.10.1
Compressão De Vídeo Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Third stream: H.265/H.264/MJPEG

2.10.2
Região De Interesse (ROI)
8 fixed regions for each stream

2.10.3
Transmissão Principal
50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

2.10.4
Transmissão Secundária
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360 ) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360 )

2.10.5
Compressão De Vídeo
Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264

2.10.6 Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps

2.10.7 Tipo H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile

2.10.8 Tipo H.265 Main Profile

2.10.9 Região De Interesse (ROI) 1 fixed region for main stream

2.11 Áudio

2.11.1 Compressão De Áudio -S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

2.11.2 Taxa De Bits De Áudio -S: 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)

2.11.3 Taxa De Amostragem De Áudio -S: 8 kHz/16 kHz

2.11.4 Filtragem De Ruído Ambiente -S: sim

2.12 Rede

2.12.1
Protocolos
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, 
QoS, IPv6, Bonjour

2.12.2 Visualização Ao Vivo Simultânea - Superior 6 canais

2.12.3
Deve ser compatível com os seguintes navegadores: Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome e Apple 
Safari

2.12.4 Interface

2.12.5 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

2.12.6 Alarme -S: 1 input,1 output, (max. 12 VDC, 30 mA)

2.14 Geral

2.14.1
Alimentação
12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 10 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: (802.3af, Class 3, 36 V to 57 V), 0.21 A to 0.33 A, max. 12 
W

2.14.2 Condições De Armazenamento -30 °C to +60 °C 

2.14.3 Condições De Inicialização E Operação -30 °C to +60 °C 

2.14.4 Estar em conformidade com o padrão ONVIF

2.14.5 Idioma: Português Brasil

2.14.6 O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil

2.14.7 Possuir 03 anos de garantia de fábrica

Item 3 NVR - (Network Video Recorder)

3.1 Modelo: NVR

3.2 Suportar 16 câmeras IP

3.3 Sistema operacional proprietário baseado em Linux

3.4 Permitir a gravação de 16 câmeras IP com resolução Full HD simultaneamente

3.5 Possuir limite mínimo de gravação de 180 Mbps

3.6 Suportar câmeras com resolução até 12 (doze) megapixels

3.7 Compatibilidade com as compressões H.264, H.265 e H.265+

3.8 Possuir os métodos de gravação: manual, agendado e por eventos

3.9 Acionar a gravação através dos eventos:

3.9.1 por entrada de alarme

3.9.2  perda de vídeo

3.9.3 eventos na câmera  (entrada de sensor, detecção de movimento e análise de vídeo)

3.10 Possuir limite mínimo de reprodução de imagens de 32 Mbps

3.11 Busca de imagens gravadas por data e hora ou lista de eventos

3.12 Permitir a reprodução de imagens gravadas de 16 (dezesseis) câmeras simultaneamente

3.13
Na ocorrência de eventos de alarme, o equipamento deve permitir o envio de email de alerta com a foto (frame estático) 
proveniente da câmera que gerou o alarme, acionamento de preset em câmeras móveis e acionamento da saída de 
controle;



3.14 Permitir a exportação de imagens nos formatos proprietário e AVI

3.15 Possuir interface de operação e configuração no idioma Português

3.16 Permitir o acesso simultâneo de no mínimo 10 usuários em modo Unicast

3.17
Suportar os protocolos TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, 
DNS, DDNS, uPnP, HTTPS e SNMP;

3.18 Compatível com o protocolo ONVIF profile S

3.19 Compatibilidade com os métodos de endereçamento IPv4/IPv6

3.20
Prover segurança de filtro de endereçamento IP, autenticação 802.1x e gravação de acesso de usuários em arquivo de 
registro

3.21 Velocidade de transmissão de imagens de no mínimo 256 Mbps

3.22
Permitir o monitoramento remoto através de web browser e software CMS disponibilizado pelo fabricante do 
equipamento, sem custo adicional;

3.23  Compatibilidade com os navegadores Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Apple Safari (MAC OS X)

3.24 Permitir o monitoramento remoto através de dispositivos móveis, compatível com os sistemas Android e IOS

3.25 Possuir capacidade de gravação de 16 canais de áudio (através da rede)

3.26 Compatibilidade com as compressões de áudio G.711, G.726, AAC (16/48KHz)

3.27 Possuir 01 (uma) saída de áudio em conector tipo RCA

3.28 Possuir saída para monitor, com interfaces HDMI e VGA

3.29 Permite a utilização de 2 monitores em modo duplo (dual)

3.30 Suportar monitor de resolução 4K em modo individual

3.31 Permitir a visualização simultânea de 16 (dezesseis) câmeras no monitor local

3.32 Permitir operação local através de mouse e controle remoto

3.33
Possuir no mínimo 02 (duas) interfaces USB para conexão de mouse e mesa de controle (PTZ) para operação de câmeras 
móveis

3.34 Possuir espaço em disco, de no mínimo, 16TB

3.35 Permitir a expansão de disco para atingir, no mínimo, 48TB

3.36 Permitir a instalação de, no mínimo, 8 (oito) HD's

3.37 Permitir recuperar as imagens gravadas em cartão de memória presente nas câmeras

3.38 Possuir interface e-SATA para a utilização armazenamento de imagens externo

3.39 Possuir no mínimo 08 (oito) entradas de alarme e 04 (quatro) saídas de controle

3.40 Possuir no mínimo duas interfaces de rede para conexão LAN/WAN

3.41 Possuir leds indicativos de operação (HD, Alarme, Energia, Gravação e Rede) na parte frontal do equipamento

3.42
Se solicitado, o fabricante deverá disponibilizar as informações de SDK/CGI do equipamento para integração com 
aplicações de terceiros

3.43 Ser compatível com sensores de barreira infravermelho, sendo possível conectar os sensores diretamente no NVR.

3.44 O fabricante do equipamento deve possuir assistência técnica no Brasil

3.45 Dados elétricos:

3.45.1 Alimentação bivolt

3.45.2 Consumo máximo de 77W

3.45.3  Temperatura de operação entre +0°C ~ +40°C

3.46 Garantia de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação

Item 4 MONITOR PROFISSIONAL

4.1 Modelo: Led 50"

4.2 Quantidade: 04

4.3
Acessório obrigatório para cada monitor: Suporte de parede Tri articulado, com opção de deixar o monitor no sentido 
horizontal ou vertical

4.4 Especificações da Tela:

4.4.1 Tela: 50 polegadas

4.4.2 Tipo de painel: D-Led blu 60Hz

4.4.3 Resolução: 1920 x 1080

4.4.4 Espaçamento de pixel: 0.153 H x 0.461 V

4.4.5 Tamanho de exibição ativa: 885 H x 498 V

4.4.6 Taxa de contraste: 5000 x 1

4.4.7 Taxa de contraste dinâmico: Mega

4.4.8 Ângulo de Visão: 178º horizontal e vertical

4.4.9 Tempo máximo de resposta: 10ms

4.4.10 Gama de cores: 72%

4.4.11 Frequencia de digitalização horizontal: aproximadamente entre 25 e 85 Khz

4.4.12 Frequencia de digitalização vertical:  aproximadamente entre 45 e 80 Khz

4.4.13 Frequencia máxima de pixels: 150 MHz



4.4.14 Brilho: 350 nit

4.5 Conectividade mínima:

4.5.1 HDMI: 02

4.5.2 DVI: 01

4.5.3 USB: 01

4.5.4 RGB: 01

4.5.5 Saída de áudio: 01 Mini-jack estéreo

4.5.6 RS232: 01

4.5.7 RJ45: 01

4.6 Peso máximo: 8Kg

4.7 Montagem VESA: 200 x 200mm

4.8 Garantia mínima de 01 ano

4.9 Referência: Axis, Bosch, Pelco e Hikivision

Item 5 ALARME DE PERÍMETRO INTERNO

5 Alarme Sensorial:

5.1 Modelo: Fibra Óptica Sensorial

5.2 Quantidade de Zonas: 04 Zonas de Sensoriamento

5.3 Distância do Perímetro: 430 metros

5.5 Eveitar Cortes

5.6 Detectar Escações

5.7 Detectar Escaladas

5.8 Detectar Passos

5.9 Evitar Alarmes Falsos

5.10 Botão de pânico silencioso:

5.11
Botão tipo minicogumelo com diâmetro máximo de 3,0 cm, contato NF com trava em caixa de proteção em alumínio 
fundido

5.12 O botão deve estar interligado ao sistema de alarme e CFTV

5.13 Sensor de porta

5.14 Tipo: Sobrepor

5.15 Gap mínimo suportado: 25,4 mm

5.16 Contato: Reed Relay SPST

5.17 Capacidade do Contato: 100 mA @ 28 V

5.18 Fonte de alimentação bivolt com proteção de surto: 

5.19 Entrada 100 a 24 Vac

5.20 Saída 12,8 Vdc

5.21 10 A

Item 6 SWITCH ACESSO TIPO I - MESMO MARCA E MODELO ANEXO I PAARA GARANTIA DE COMPATIBILIDADE E INTEROPERABILIDADE

Item 7 SISTEMA DE GERENCIAMENTO

7.1 Permitir o cadastro de câmeras de rede, encoders, DVRs e NVRs

7.2 Suportar as compressões H.264, H.265 E H.265+

7.3 Suportar as compressões de áudio G.711, G.726 e AAC

7.4 Permitir a comunicação de áudio bidirecional entre o software e os dispositivos

7.5 Permitir a visualização de até 64 imagens em um único monitor

7.6 Permitir a utilização de no mínimo 04 (quatro) monitores em uma estação cliente

7.7 Compatível com as proporções de exibição 4:3 e 16:9

7.8

Possuir as seguintes funções de controle de PTZ: 

zoom

foco 

modo patrulha (sequenciamento de presets)

autopan

 preset

controle de íris

7.9

Possuir interface de usuário simplificada, com as seguintes funcionalidades:

monitoramento de imagens, 

monitoramento através de mapa, 

reprodução de imagens 

verificação do estado dos dispositivos;



7.10
Possuir função de monitoramento através de mapa, com ícones de representação para câmeras, sensores e saídas de 
controle

7.11 Restringir o acesso ao software através de usuário e senha

7.12 Permitir a criação de no mínimo 15 (quinze) diferentes usuários

7.13 Permitir a criação de grupos de usuários, com opções para gerenciamento de permissões

7.14 Possuir notificação periódica de alteração de senha

7.15 Habilitar ou desabilitar as informações OSD da tela

7.16 Função snapshot para captura de foto de uma imagem especifica

7.17 Possuir ajuste de brilho e contraste

7.18 Possuir função de desentrelaçamento

7.19 Deve possuir PTZ digital com comandos no mouse e suportar PTZ real com comandos em joystick

7.20 Possuir modo flip vertical digital

7.21 Compatível com câmeras do tipo fish-eye

7.22
Permitir a busca de imagens em dispositivos de gravação, com as seguintes opções: busca por data, por eventos e busca 
inteligente (busca de imagens gravadas por ROI - Região de Interesse)

7.23

Permitir a reprodução de no mínimo 100 câmeras simultâneas com a configuração de 4 (quatro) monitores espeficicada 
neste documento. 

Lembrando que a sala de monitoramento não será a mesma sala de instalação dos NVRs, logo esta visualização com os 4
(quatro) monitores de 40", adicionadas todas as funcões do software, deverá funcionar a partir do computador exclusivo 
da sala de monitoramento.

7.24

Possuir os seguintes controles para reprodução de imagens: 

reprodução

pausa

avanço e retrocesso rápido

avanço e retrocesso quadro-a-quadro

7.25 Permitir o backup de imagens local, minimamente no formato AVI

7.26

Permitir o monitoramento em tempo real dos seguintes eventos de alarme ocorridos nas câmeras de rede: 

perda de vídeo

detecção de movimento

análise de vídeo

detecção de faces

detecção de áudio

7.27

Permitir associar ações aos eventos de alarme, com as seguintes opções: 

visualização instantânea de imagem onde ocorreu o evento

acionamento automático de preset

acionamento automático de saída de controle

som de notificação

envio automático de email

7.28 Possuir função de atualização automática através da internet

7.29 Permitir o backup e restauração das configurações do software

7.30 Atuar como servidor NTP para sincronizar a data e hora dos dispositivos na rede

7.31 A arquitetura do sistema deverá permitir a utilização de no mínimo 05 (cinco) clientes de monitoramento

7.32 Linguagem da interface de usuário no idioma Português

7.33 Compatível com mesa de operação para câmeras móveis

7.34 Permitir a instalação de módulos adicionais de gravação e matriz virtual

7.35 Possuir clientes de monitoramento para celular, plataformas IOS e Android

7.36

Compatível com os sistemas operacionais:

 Windows 10 32/64bit

Windows 7 32/64bit

Windows 8 32/64bit

 Windows server 2008

Windows server 2012

7.37

O software deve ser compatível com a especificação de hardware abaixo:

Processador Intel i7

Memória RAM 8GB

Placa de vídeo 1GB

espaço livre em HD 50GB,

DirectX 8.1



7.37

resolução de vídeo: 1.280 x 1,024

compatível OpenGL .

7.38 Atender a capacidade total de câmeras solicitadas nessa especificação

Item 8 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM INFRAESTRUTURA

8 Materiais:

8.1 Para auxiliar no cálculo de custo da Infra-estrutura, apresentamos abaixo totalizações/medições aproximadas, dos principais itens:

8.2

Eletrodutos galvanizados:

Metragem referente à soma de todos os percursos necessários de eletetrodutos entre Câmeras e Racks.   Esta metragem não contempla 
percursos já cobertos por infra utilizável (ou seja, já descontamos dos cálculos a infra interna existente que poderá ser utilizada para passagem 
de cabo UTP, consideramos apenas a metragem da nova tubulação que precisará ser feita). 

8.2.1 3/4" (três quartos de polegadas) de polegadas: 171 barras de 03 metros

8.2.2 1" (uma polegada): 140 barras de 03 metros

8.3 Eletroduto metálico flexível de 3/4" (três quartos de polegadas), tipo sealtube: 42 metros
8.4 Eletroduto metálico flexível de 1" (uma polegada), tipo sealtube: 9 metros
8.5 Eletroduto corrugado de 1 1/2" (uma polegada e meia): 90 metros
8.6 Condulete de alumínio múltiplo de 1" (polegada): 34 peças
8.7 Condulete de alumínio múltiplo de 3/4" (três quartos de polegadas): 246 peças
8.8 Conector macho fixo tipo CMZ 3/4" (três quartos de polegadas) para selatube: 84 peças
8.9 Conector macho fixo tipo CMZ 1" (polegada) para selatube: 18 peças
8.10 Poste reto metálico telecônico 3 1/2" (três polegadas e meia): 11 peças
8.11 Caixa de passagem em alumínio de embutir 195x195x150mm: 11 peças
8.12 Caixa de passagem em alumínio 145x95x92mm: 11 peças
8.13 Caixa de passagem em alumínio 200x200mm: 6 peças
8.14 Haste de aterramento Copperweld: 3 peças
8.15 Cabo elétrico flexível de 6 mm² (seis milimetros quadrado): 400 metros
8.16 Cabeamento UTP Cat 6: 5700 metros
8.17 Cabeamento UTP Cat5e Indoor/Outdoor: 1500 metros
8.18 Tomada fêmea RJ45 cat6 (Keystone): 82 peças
8.19 Conector macho RJ45 cat6: 18 peças

8.20 Protetor de surto para câmera IP POE: 20 peças
8.21 Surface box de 01 (uma) posição: 82 peças
8.22 Patch panel 24 portas Cat6: 06 peças
8.23 Organizador de cabos horizontal 19" (dezenove polegadas) 1U: 12 peças
8.24 Cabo fibra óptica 4 fibras Multimodo 62.5/125Um: 100 metros
8.25 DIO BW12 - Módulo básico: 01 peça
8.26 Extensão óptica conectorizada 02 F MM LC: 02 peças
8.27 Cordão optico duplex MM (50) LC-SPC/LC-SPC 2.5M: 02 peças
8.28 Rack padrão 19" e 12Us: 01 unidade 
8.29 Régua de tomadas com 8 pontos 2P+T 10A NBR: 01 peça
8.30 Etiqueta autoadesiva para identificação de cabeamento

8.30.1
Todas as pontas do cabeamento deve ser identificado, desde a câmera até as estações de monitoramento, incluindo todas 
as conexões em switch, patch panel, DIO e demais dispositivos.

8.32 Prazo de instalação:

8.33
O prazo para realização dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data indicada na Autorização para o Início 
dos Serviços

8.36 Sobre o meio físico para lançamento de cabos (eletrodutos, eletrocalhas, dutos, etc...):

8.38.1
Instalação na parte interna: eletroduto aparente e produzido em metal galvanizado, com diametro mínimo de 3/4" (três 
quartos de polegada)

8.38.2 Instalação na parte externa: aparente e produzido em metal galvanizado a fogo, com diametro mínimo de 1" (uma polegada)

8.38.3
Instalação subterrânea: produzido em polietileno de alta densidade (PEAD), com diametro mínimo de 1 1/2" (uma polegada 
e meia)

8.38.4 Instalacao de postes metalicos.

8.38.4.1 Para a instalação do poste deverá ser confeccionada base de concreto e utlização de chumbadores para prende-los.

8.38.4.2
Deverá instalar caixa de aluminio embutida na base de concreto para passagem de cabeamento lógico e caixas de 
alumínio próximo as câmeras para acondicionamento dos protetores de surto.

8.38.5
O cabeamento das câmeras e dos sensores de alarme deverão estar acomodados dentro de eletrodutos e eletrocalhas 
durante todo o percurso, inclusive na conexão com o dispositivo (câmeras e sensores). Não sera aceito, em hipotese 
alguma, cabeamento aparente, em qualquer parte do percurso, independentemente da quantidade de cabo exposto.

8.37 Rede lógica:

8.37.1 Instalação de rack 19" 12U fixado em parede



8.37.2 Instalação de pontos lógicos com lançamentos de cabeamento U/UTP

8.37.3 Conectorização de cabeamento

8.37.4 Instalação de patch panel

8.37.5 Identificação de cabeamento a partir de padrão definido pela Faculdade

8.37.6 Certificação do cabeamento UTP e fibra ótica da rede lógica

8.37.7 Instalação de switche nos racks

8.37.8 Organização e ativação dos pontos de rede nos racks

8.37.9 Instalação de mini distribuidores óticos e serviço

8.37.10 Instalação de câmeras e NVR

8.37.11 Instalação de protetores de surto para as câmeras externas

8.37.12 Conexão dos NVR com a rede lógica da Faculdade

8.37.13 Instalação, configuração, ativação e testes de sistema

8.38 Eletroduto metálico flexível sealtubo de 3/4" (três quartos de polegada) branco com capa

8.39 Quantidade: 42 metros

8.39.1

Conduíte metálico flexível espiral

Fabricado com fita de aço zincado por processo de imersão a quente.

Deve atender a norma NBR 7008 e NBR 7013

Revestido externamente com camada espessa e lisa de PVC (Polivinil clorídrico)

Deve atender a norma UL 94VO para temperaturas entre -10ºC até +50ºC.

8.40 Conector macho fixo tipo CMZ de 3/4" (três quartos de polegada) com porca para sealtube

8.41 Quantidade: 84 peças

8.41.1

Produto fabricado em latão e zincado eletroliticamente

A motangem ao tubo deve ser feita sob a capa de PVC com rosca no sentido anti-horário e livre de rebarbas ou cantos 
cortantes.
A rosca deve garantir vedação contra pó e umidade

8.42 Eletroduto metálico flexível sealtube de 1" (uma polegada) preto com capa

8.43 Quantidade: 09 metros

8.43.1

Conduíte metálico flexível espiral

Fabricado com fita de aço zincado por processo de imersão a quente.

Deve atender a norma NBR 7008 e NBR 7013

Revestido externamente com camada espessa e lisa de PVC (Polivinil clorídrico)

Deve atender a norma UL 94VO para temperaturas entre -10ºC até +50ºC.

8.44 Conector macho fixo tipo CMZ de 1" (uma polegada) com porca para sealtube

8.45 Quantidade: 18 peças

8.45.1

Conduíte metálico flexível espiral

Fabricado com fita de aço zincado por processo de imersão a quente.

Deve atender a norma NBR 7008 e NBR 7013

Revestido externamente com camada espessa e lisa de PVC (Polivinil clorídrico)

Deve atender a norma UL 94VO para temperaturas entre -10ºC até +50ºC.

8.46 Eletroduto galvanizado a fogo pesado de 1" (uma polegada e barra de 3m), com acessórios de montagem e fixação

8.47 Quantidade: 140 barras de 03 metros

8.47.1

Barras rígidas de 3 metros com rosca nas duas pontas, sendo que: uma ponta deve conter protetor de rosca e na outra uma 
luva
Atender as normas NBR 5624 (Barra) e NBR 8133 (Rosca)

Fabricado e aço com acabamento galvanizado a fogo por processo de imersão a quente

Abraçadeira de fixação tipo "D" com cunha. 

Quantidade: 02 abraçadeira para cada barra

8.48 Eletroduto galvanizado de 3/4" (três quartos de polegada e barra de 3m), com acessórios de montagem e fixação

8.49 Quantidade: 171 barras de 03 metros

8.49.1

Barras rígidas de 3 metros com rosca nas duas pontas, sendo que: uma ponta deve conter protetor de rosca e na outra uma 
luva
Fabricado e aço com acabamento galvanizado a fogo por processo de imersão a quente

Abraçadeira de fixação tipo "D" com cunha. 

Quantidade: 02 abraçadeira para cada barra

8.50 Condulete de alumínio múltiplo de 1" (uma polegada) com tampa, conector e tampão

8.51 Quantidade: 34 peças

8.51.1

Vedação contra infiltração de água

Possuir 5 furos para conexão de eletrodutos, todos os furos devem conter tampa



8.51.1

Possíveis combinações de saídas: 14

8.52 Condulete de alumínio múltiplo de 3/4" (três quartos de polegada) com tampa, conector e tampão 

8.53 Quantidade: 246 peças

8.53.1

Vedação contra infiltração de água

Possuir 5 furos para conexão de eletrodutos, todos os furos devem conter tampa

Possíveis combinações de saídas: 14

8.54 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) de 1 1/2" (uma polegada e meia) 

8.55 Quantidade: 90 metros

8.55.1

Fabricado em polietileno de alta densidade e corrugado

Compatível para utilização em redes subterrâneas

Atender as norma NBR 15715

8.56 Poste reto metálico telecônico  de 3 1/2" (três polegadas e meia) x 4m com base galvanizado a fogo

8.57 Quantidade: 11 peças

8.57.1

Tamanho total do poste: 5 metros, sendo 1 metro para enterrar e 4 metros livre

Fabricação em conformidade a norma ABNT 14.744

Galvanização à Fogo em conformidade a norma NBR 6323 e com certificado de qualidade

8.58 Caixa de passagem em alumínio  195 x 195 x 150mm de embutir com vedação 

8.59 Quantidade: 11 peças

8.59.1

Modelo de referência: 

Fabricada em liga de alumínio fundido

Caixa para piso com junta de vedação e parafusos bicromatizados

Acabamento em epóxi cinza claro

Medidas: 195mm x 195mm x 150mm (AxLxP)

8.60 Caixa de passagem em alumínio 145 x 95 x 92mm com vedação e prensa-cabo de nylon

8.61 Quantidade: 11 peças

8.61.1

Fabricada em liga de alumínio fundido

Caixa para piso com junta de vedação e parafusos bicromatizados

Acabamento em epóxi cinza claro

Medidas: 145mm x 95mm x 92mm (AxLxP)

8.62 Caixa de passagem em alumínio 200 x 200mm

8.63 Quantidade: 06 peças

8.63.1

Modelo de referência: 

Produzida em alumínio, com juntas de vedação e tampa antiderrapante

Parafusos para fixação em aço

Pintura a pó epóxi-poliester na cor cinza

8.64 Haste de aterramento copperweld 5/8" (cinco oitavos de polegada) x 2,4m e 254um com conector

8.65 Quantidade: 3 peças

8.66 Produzida em liga de alumínio

8.68.1 Diâmetro: 5/8" (cinco oitavos de polegada)

8.68.2 Comprimento: 2,4 metros

8.68.3 Conter conector tipo Copperweld: 01 conector por haste

8.67 Cabo elétrico flexível de 0,6mm² 750V PVC verde

8.68 Quantidade: 400 metros

8.68.1

formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole e encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis)

Tensão nominal de até 750V

 Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) 

Antichama (BWF-B)

Atender as normas: NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT/Mercosul. 

Cor verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS DOS ITENS/COMPONENTES DA REDE LÓGICA

8.69 Rack padrão de 19" (dezenove polegadas) com altura de 12U 

8.70 Quantidade: 01 peça

8.70.1 Fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 1 mm

8.70.2 Estrutura soldada composta por quatro colunas

8.70.3
Porta frontal fabricada com visor em acrílico e fechadura com chave

8.70.4 Portas laterais removíveis e com fecho rápido



8.70.5 Base com abertura para passagem de cabos.

8.70.6 Teto preparado para dois ventiladores/exaustores

8.70.7 Dois planos de montagem furação de 1/2 em 1/2 U.

8.70.8 Pintura eletrostática epóxi na cor preta

8.70.9 Medidas: 600mm x 570mm x 570mm (Altura x Largura x Profundidade)

8.70.10 Garantia mínima de 03 meses

8.71 Régua de tomadas para rack 19" (dezenove polegadas) 

8.72 Quantidade: 01 peça

8.72.1 Fixação horizontal em rack de 19'' 

8.72.2 Plug (NBR13249) (macho) para uso em tomadas de 16 Amperes (entrada)

8.72.3 Tomadas de saída: 8 (oito) tomadas (fêmeas)  no padrão MBR13249 para (saída) plugues de 10 amperes

8.72.4 Comprimento do cabo de força no mínimo de 1,5 metros

8.72.5 Frequência: 50/60 Hz

8.72.6 Tensão nominal de saída: 250V

8.72.7 Alças para fixação horizontal em rack de 19 polegadas

8.72.8 Ter tensão nominal de saída de 250V

8.72.9 Consumo total máximo de corrente de 10A

8.72.10 Tensão nominal de entrada: 250V

8.72.11  Corrente máxima de entrada de 16A

8.72.12 Pintura epoxi na cor preta

8.72.13 Atender as normas EIA-310-D e RS-310

8.72.14 Garantia mínima de 01 (um) ano

8.73 Cabo U/UTP Cat. 6 para cabeamento interno 

8.74 Quantidade: 5700 metros

8.74.1 Atender especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568B.2 - Categoria 6

8.74.2 Características elétricas e performance testada em freqüências de até 350 Mhz

8.74.3
Possuir certificação de performance elétrica e flamabilidade pela UL ou ETL conforme especificações da norma 
ANSI/TIA/EIA-568B.2 ;

8.74.4 Ser fornecido em embalagem FASTBOX

8.74.5
Possuir classe de flamabilidade impressa na capa, com o correspondente número de registro (file number) da entidade 
Certificadora (UL);

8.74.6 Apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma ANSI EIA/TIA 568B.2 impressa na capa

8.74.7 Impedância característica de 100Ω (Ohms)

8.74.8 Ser composto por condutores de cobre sólido nu, 24 AWG 

8.74.9 Possuir capa externa em PVC não propagante à chama na cor azul

8.74.10 Possuir impresso na capa externa: 

8.74.11

nome do fabricante;

marca do produto;

gravação dia/mês/ano - hora de fabricação para rastreamento de lote

marcação seqüencial métrica (305-0m)

8.74.12 Ser oferecido nas classes de flamabilidade CM ou CMR 

8.74.13 Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par

8.74.14 Ser certificado através do Teste de Power Sum, comprovado através de catálogo e/ou folders do fabricante

8.74.15 Número de pares: 4

8.74.16 Cada caixa deverá possuir  no mínimo 305 metros de cabo.

8.75 Cabo U/UTP Cat. 6 indoor-outdoor para cabeamento externo

8.76 Quantidade: 1500 metros

8.78.1 Atender especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568C.2

8.78.2
Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são trançados em pares e reunidos 
formando o núcleo. 

8.78.3 A capa externa é constituída de PVC retardante à chama e resistente aos raios UV na cor preta

8.78.4 Ser fornecido em embalagem FASTBOX

8.78.5 Impedância característica de 100Ω (Ohms)

8.78.6 Ser composto por condutores de cobre sólido nu, 24 AWG 

8.78.7 Possuir impresso na capa externa: 

8.78.8 nome do fabricante;

8.78.9 marca do produto;

8.78.10 gravação dia/mês/ano - hora de fabricação para rastreamento de lote



8.78.11 marcação seqüencial métrica (305-0m)

8.78.12 Classe de flamabilidade: atender a classe CMX outdoor conforme UL444

8.78.13 Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondente a cada par

8.78.14 Número de pares: 4

8.78.15 Compatível para instalação em ambiente interno ou externo

8.78.16 Diametro nominal: 5,5mm

8.78.17 Temperatura de operação : -15ºC a 55ºC

8.78.18 Desiquilibrio resistivo máximo: 6%

8.78.19 Capacitância Mutua 1KHz: máximo 60 pF/m

8.78.20 Desiquilibrio capacitivo Par x Terra 1KHz: máximo 4pF/m

8.78.21 Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s

8.78.22 Possuir certificação da Anatel: 02044-07-00256

8.78.23 Cada caixa deverá possuir  no mínimo 305 metros de cabo.

8.77 Etiqueta autoadesiva para identificação do cabeamento

8.78
Quantidade: No mínimo, serão 100 pontos de identificação, totalizando 200 etiquetas. A empresa deverá elaborar o cálculo 
necessário de etiquetas

8.78.1 O padrão da identificação do cabeamento será definido pela Faculdade

8.79 Conector macho RJ45 Cat. 6 macho

8.80 Quantidade: 18 peças

8.80.1 Corpo em termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0)

8.80.2 Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro

8.80.3 Atende FCC 68.5 (EMI – Interferência Eletromagnética)

8.80.4 Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis

8.81 Conector fêmea RJ45 Cat.6 (keystone)

8.82 Quantidade: 82 peças

8.82.1 Corpo em termoplástico não propagante a chama

8.82.2 Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas, de no mínimo, 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro

8.82.3 Corpo em termoplástico não propagante a chama

8.82.4 Conexão trazeira: Tipo IDC

8.82.5 Atender a norma NBR 14565

8.82.6 O fabricante deve possuir certificado ISSO 9001

8.82.7 Contatos adequados para conectorização de condutores sólidos ou flexíveis

8.82.8 Compatível com RJ-11

8.82.9 Fornecido com acessório para proteção do contato IDC

8.83 Tomada aparente (surface box) para RJ 45 fêma (Keystone)

8.84 Quantidade: 82 peças

8.84.1 Fabricado em termoplástico ABS de alto impacto

8.84.2 Compatível com Keystone jacks CAT.5e e CAT.6

8.84.3 Janela auto-retráteis para proteção do conector contra poeira

8.84.4 Espaço para etiquetas de identificação

8.84.5 Não propagante à chama - UL 94 V-0

8.85 Patch panel 24 portas Cat.6

8.86 Quantidade: 06 peças

8.88.1 Patch panel CAT.6 T568A/B com 24 portas, compatível com conector RJ-45

8.88.2 Instalação direta em racks de 19 polegadas

8.88.3 Conter guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos

8.88.4 Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG

8.88.5
As vias de contato deverão ser produzidas em bronze fosforoso com camadas de nomínimo 2,30 µm de níquel e 1,07 µm 
de ouro

8.88.6 Ícones de identificação (ícones na cor azul e vermelho) e abraçadeiras plásticas para organização

8.88.7 Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0)

8.88.8 Pintura Epóxi na cor preta

8.88.9 Quantidade de posições: 24 (módulos de 6 portas) 

8.88.10 Diâmetro do condutor: 26 a 22 AWG

8.88.11 Padrão de Montagem: T568A/B

8.87 Organizador de cabos horizontal para rack 19"

8.88 Quantidade: 12 peças

8.88.1 Altura: 01 U



8.88.2 Confeccionado em aço com acabamento em pintura epoxi na cor preta

8.88.3 Possuir tampa metálica removível

8.88.4 Compatibilidade: fixação horizontal em rack de 19 polegadas

8.88.5 Possuir proteção contra corrosão

8.89 Mini distribuido ótico BW12 

8.90 Quantidade: 01 peça

8.90.1 Capacidade para acomodar até 12 emendas ópticas 

8.90.2 Capacidade para até 12 adaptadores SC ou LC-duplex

8.90.3 Pode ser instalado em qualquer superfície plana vertical, horizontal ou rack de 19" (dezenove polegadas)

8.90.4 Permitir conexões ópticas do tipo SC ou LC

8.90.5 Possuir elemento de fixação dos elementos de tração

8.90.6 Acessórios obrigatórios:

8.90.7 Placa de adaptores SC ou LC

8.90.8 Placa de adaptadores FC ou ST

8.90.9 02 (duas) placas cega para entradas de cabos

8.90.10 Bandeja de emenda

8.90.11 Protetor de emenda termo-contrátil

8.90.12 04 (quatro) borrachas para vedação das entradas de cabos

8.90.13 04 (quatro) Abraçadeira plástica

8.90.14 Garantia mínima de 01 ano

8.91 Protetor de surto para câmera IP POE

8.92 Quantidade: 20 peças

8.92.1 Número mínimo de vias protegidas: 08

8.92.2 Tensão de operação máxima: 12 V

8.92.3 Tensão residual máxima: 25V

8.92.4 Capacitância típica linha/terra: <50pF

8.92.5 Tempo de resposta nos terminais de conexão RJ-45: < 5ns

8.93 Cabo de fibra óptica multimodo 62,5/125Um com 04 fibras

8.94 Quantidade: 800 metros

8.94.1 Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 62,5/125 µm ± 3µm

8.94.2 Apresentar atenuação máxima de:

8.94.3 3,0 dB/km em 850ηm

8.94.4 1,0 dB/km em 1300ηm

8.94.5 Apresentar largura de banda:

8.94.6 200MHz.Km em 850ηm

8.94.7 600 MHz.Km em 1300ηm

8.94.8 Diâmetro externo nominal: 5,2mm

8.94.9 Possuir resistência à tração durante a instalação de 185Kgf

8.94.10 Possuir raio mínimo de curvatura durante a instalação de 15x Diâmetro externo do Cabo

8.94.11 Possuir raio mínimo de curvatura após a instalação de 10x Diâmetro externo do Cabo

8.94.12 Temperatura de operação de -20 à +65 graus ºC, comprovada através de teste ciclo térmico

8.94.13 Massa líquida nominal: 21Kg / Km

8.94.14 Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV)

8.94.15 Imune a interferências eletromagnéticas

8.94.16 Retardante à chama

8.95 Extensão óptica conectorizada 02 F Multimodo 62,5/125Um LC

8.96 Quantidade: 02 peças

8.98.1 Deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 62,5/125 µm

8.97 Cordão óptico duplex Mutimodo 62,5/125Um LC-SPC/LC-SPC 2.5 metros

8.98 Quantidade: 02 peças

8.98.1 Este cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas multimodo 62,5/125 µm

8.98.2 Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm

8.98.3 Ser aplicável em conectores da série SFF (Small Form Factor), seguindo a ANSI EIA/TIA 568B.3

8.98.4 Possuir 2,5 metros de comprimento

8.98.5 A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrílato e revestimento secundário em poliamida

8.98.6 Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama

8.98.7 As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica  



8.98.8 Devem possuir certificado dos testes de perda por inserção e perda de retorno emitido pelo fabricante

8.99 Obrigações da Contratada

8,100
Para a cotação de preços deverá ser considerado todo o material/acessórios e respectiva mão de obra necessários à execução 
completa dos serviços, sendo que todos os custos deverão estar inclusos e diluídos na planilha de serviço nos respectivos itens, 
caso não estejam discrminados separadamente na planilha;

8.100
A guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da Contratada são de sua própria responsabilidade. A Faculdade não se 
responsabiliza por eventuais danos ou desaparecimentos ocorridos em suas dependências;

8,101 A Faculdade não disponibilizará quaisquer ferramentas, equipamentos e/ou materiais para a realização dos trabalhos;

8.101
Deverão ser empregadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e operadas por trabalhadores especializados tanto no uso 
destas, como no serviço a ser executado;

8,102

A Contratada será obrigada e responsável pelo fornecimento aos seus funcionários de todos os equipamentos de proteção individual 
(EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e 
documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem 
como às pessoas ao redor, incluindo uniformes e calçados apropiados aos seus funcionários, além de portarem crachás de 
identificação;

8.102
A Contratada responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus 
funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e 
determinações de segurança, bem como tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

8,103 Providenciar proteção apropriada do mobiliário e equipamentos de propriedade da Faculdade;

8.103
A contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros as 
condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de previnir danos pessoais ou materiais, quando assim for necessário;

8,104
Os trabalhos que representem impactos ou risco à operação normal das dependências da Faculdade deverão ser previamente 
programados entre as partes, para horários fora dos turnos normais de expediente, observando-se as leis de silêncio e perturbação 
pública vigente;

8.104 Comunicar a Faculdade a ocorrência de qualquer anomalidade ou irregularidade nos serviços;

8,105 Comunicar e justificar formalmente à Faculdade eventuais motivos que impeçam a realização dos trabalhos especificados;

8.105
Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às normas reconhecidas, em suas 
últimas revisões, tais como:

8.105.1 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

8.105.2 Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

8.105.3
Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, 
Estadual e Federal, pertinentes à execução dos serviços ora contratados;

8,106
Estar ciente de que a Faculdade poderá, quando julgar necessário, exigir relação dos fabricantes e respectivos endereços, 
comprovantes de compra, assim como esclarescimentos detalhados sobre as características dos produtos e materiais 
eventualmente questionados.

8,107 Prazo de execução

8,108
Prazo para a realização dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data indicada na Autorização para o Início 
dos Serviços.

8,109 Preparação para a execução dos serviços

8,110
Antes do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar planejamento/cronograma de execução, envolvendo todos os 
aspectos quantitativos e qualitativos, para aprovação da Faculdade. Durante a execução dos trabalhos, o planejamento 
deverá ser atualizado, tanto quanto a progressão, como quanto aos ajustes necessários;

8,111
Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar relação da equipe técnica, incluídos o responsável técnico e 
os colaboradores, fazendo constar a função/atividade de cada um, bem como os documentos trabalhistas de todos.

8,112 Garantia total

8,113 A garantia do projeto deverá ser total, incluindo todos os equipamentos e softwares.

8.113.1 O prazo da garantia deverá ser de 12 meses, contados a partir do momento da entrega oficial do projeto.

8,114
A infraestrutura deverá contemplar todos os materiais (exemplo: tubos, conexões, curvas, presilhas, buchas, parafusos, etc.) e 
serviços de instalação de todo o conteúdo descrito nos anexos deste termo de referência.

8,115 Todos os custos de mão de obra para instalação da infraestrutura deverão ser calculados e apresentados na proposta comercial;

8,116
A mão de obra deverá ser executada por profissionais qualificados. Caso a Faculdade identifique por qualquer razão que pessoas 
desqualificadas estão executando a mão de obra, a contratante fica obrigada a realizar substituição imediata.

8,117
Todos os itens de infraestrutura, assim como demais equipamentos que compõe o projeto, terão a sua quantidade e especificação 
técnica de qualidade fiscalizada pela Faculdade, a qual poderá a qualquer momento solicitar substituição caso não confira com as 
exigências técnicas especificadas.

8,118
Elaboração de As built:   A empresa deverá atualizar as plantas já existentes deste projeto de CFTV, com a indicação de passagem de 
eletrodutos, calhas, e instalação de equipamentos de acordo com a indicação e execução realizada. 


