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Solicitação Nova Contratação
Código:


FOR-DILOG-001-01 (v.00)

Objeto da Compra/Contração
( X ) Material de Consumo
( X ) Material Permanente
( ) Serviço

Solicitante
Unidade solicitante: Assessoria Militar
Responsável pela solicitação:

MAJ QOA PM R4 Luis Miguel de Oliveira Aguiar
Assessor-Chefe Militar do TJAC
Telefone(s):68 3302-0449
E-mail: asmil@hotmail.com

1. Objeto
Objeto(*)
A aquisição de equipamentos do sistema de CFTV, materiais de consumo e controle de acesso.








Justificativa(*)
Atender as necessidades desta ASMIL com relação à reposição e contingência de equipamentos de monitoramento que apresentaram defeitos graves ou quebras.
A aquisição dos equipamentos eletrônicos, Câmeras de Vídeo Monitoramento em Circuito Fechado e Gravadores de Vídeo Digitais para o sistema de monitoramento do TJAC e reforçar o controle de acesso na Sede Administrativa do deste Poder, se justifica pela necessidade de proteger o patrimônio público, constituídos por bens móveis e imóveis próprios, ou de terceiros, bem como a segurança dos servidores e cidadãos que se dirigem a este Poder.
Os bens a serem adquiridos deverão ser da marca Intelbrás e Huawei para compatibilid.ade e padronização com os equipamentos ja existentes em uso
A vedação de preferência de marca, contida no art. 25, I, da Lei 8.666/93, deve ser interpretada em consonância com a norma do art. 15, I, da mesma lei, que dispõe que as compras, sempre que possível, deverão ‘atender ao princípio da padronização’.
A padronização visa à eficiência administrativa e um dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública é justamente o da eficiência (art. 37 da CF).
DETALHAMENTO DO OBJETO


Item

Descrição detalhada
Unid.de medida

Quant.













1


Switch Huawei 24 portas - S5700-28P-PWR-LI-AC

Especificações: Capacidade de comutação: - 256 Gbit/s Performance de encaminhamento: - 42 Mpps Tabela de endereços mac: - 16.000 vlan: - 4.000 Proteção de rede em anel: - Topologia de anel rrpp e várias instâncias de rrpp - Topologia de árvore Smart Link e várias instâncias Smart Link, proporcionando troca de proteção em nível de milissegundos - Proteção de Ethernet inteligente (sep) - stp (ieee 802.1d), rstp (ieee 802.1w) e mstp (ieee 802.1s) - Proteção bpdu, proteção de raiz e proteção de loop - Tunel bpdu Roteamento ip: - Rota estática Multicast: - Rastreamento igmp v1/v2/v3 e saída rápida igmp - Encaminhamento multicast em uma vlan e replicação multicast entre VLANs - Equilíbrio de carga multicast entre as portas que forem membros de um tronco - Multicast controlável
	Estatísticas de tráfego multicast baseado em porta Segurança: - Gerenciamento hierárquico de usuários e proteção por senha - Autenticação aaa - Limite do número de endereços mac aprendidos - nac - Relé dhcp, servidor dhcp, rastreamento dhcp, segurança dhcp e savi dhcp - Isolamento de portas, segurança de portas e mac persistente - mff Proteção contra picos de tensão: - Recurso de proteção contra picos de tensão das portas de serviço: 6 kV Gerenciamento de bateria: - Sistema de gerenciamento baseado na Web usado para verificar o status da bateria e gerenciar a bateria (com suporte de switches de lan de bateria) Interoperabilidade: - vbst (Compatível com pvst/pvst + /rpvst) - lnp (Similar a dtp)
	vcmp (Similar a vtp) Conteúdo da Embalagem: - Switch Huawei 24 portas Garantia: 1 ano de garantia Peso: 6032 gramas (bruto com embalagem)

O Referido Equipamento deverá ser da marca descrita para atender a padronização com os equipamentos existentes













unidade
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Gravador De Imagem Nvr Intelbras Nvd 3116 - Serie 3000 - Ip




Processador Microprocessador dual core embutido de alto desempenho
principal
Sistema	Linux® embarcado
operacional
Entradas de 16 canais
câmera IP
Protocolos INTELBRAS-11 , Onvif perfil S
suportados
vo Interfaces 1 HDMI, 1 VGA
unidade
20

de conexão 1
Resolução	3.840 × 2.160, 1.920 × 1.080, 1.280 × 1.024, 1.280 × 720, 1.024 ×
da saída de 768
vídeo
Alimentação Entrada: fonte externa de 100-240 Vac = 50/60 Hz Saída: 12 Vdc,
do	0,6 A
dispositivo
Peso	1,6 kg (sem HD)
Número
máximo de 10 usuários, limitando-se à taxa de saída de banda
usuários
Funções no Reproduzir, Parar, Voltar, Sincronizar, Quadro anterior, Próximo
playback	quadro, Avançar lento, Avançar rápido, Foto, Marcar evento,
Volume, Editar vídeo
Modos de	Dispositivo USB (com sistema de arquivos em FAT32), FTP e
backup	download através da página web do NVR


O Referido Equipamento deverá ser da marca descrita para atender a padronização com os equipamentos existentes
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Câmera Intelbras HD 720p VIP 1130 B G3 IP


Sensor	1/2.8” 1 megapixels CMOS
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos	1280 (H) × 720 (V)
Iluminação mínima	0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR
ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dBm
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanço do branco	Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado
Compensação de luz de BLC/ HLC/ DWDR (60dB) fundo
Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção
Lente
Distância focal	3.6mm
Abertura máxima	F2.0
Ângulo de visão	H: 82° / V: 45º
Tipo de lente	Fixa
Alcance IR	Sim
Comprimento de onda	850 nm LED IR
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma /
Gamma / 2DNR
unidade
50

Lente

Tipo de montagem	Montada em placa

O Referido Equipamento deverá ser da marca descrita para atender a padronização com os equipamentos existentes
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CABO DE REDE CAT6

Especificações:
Aplicação: Redes
	Cor: Azul
	Impedância: 100±15% Ohms
	Revestimento: PVC Retardante a Chama
	Condutor: Cobre
	Diâmetro: 6mm
	Temperatura de Instalação: 0ºC a 50ºC
	Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 80ºC
	Temperatura de Operação: -20ºC a 60ºC
	Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%
	Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC: 93,8 Ohms/km
	Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m
	Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m
	Impedância Característica: 100±15% Ohms
	Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz
	Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m
	Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s
	Velocidade de Propagação Nominal: 68%
Informações adicionais:
Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.
	Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG
	Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm
	Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km
	Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG
	Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
	Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados
	Blindagem: Não Blindado (U/UTP)
	Peso do Cabo: 42kg/km
	Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"
NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"


















caixa com 305 metros
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CONECTOR RJ45 CAT.6 MACHO


Especificações:
Pacote com 100 unidades
20

	Tipo de Conector: Rj-45 Categoria 6


Tipo de cabo: U/Utp

Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg

Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel

Material do produto: Termoplástico não propagante a chama Ul 94V-0


6
HD Interno 6TB SATA 6Gb/s 64MB 7200RPM 3.5in

Especificações
Número do Modelo: WD20EZRX
Interface: SATA 6 Gb / s
A capacidade formatada: 2 TB Fator de forma: 3,5 Polegadas Advanced Format (AF): sim
RoHS compliant: sim

Atuação
Taxa de Transferência de Dados (Máximo)
Tampão Para O anfitrião 6 Gb / s
Anfitrião n / a Partir da Unidade (sustentado): 147 MB /
Cache (MB): 64
Velocidade de Rotação (RPM): IntelliPower

Confiabilidade / Integridade dos Dados Carga / Descarga Ciclos: 300000
Erros de Leitura Localidade: Não recuperáveis POR Pedaços
LER
<1 eme 1014
Garantia limitada (anos) : 2

Gestão de Energia
12VDC ± 10% (A, pico)
1.73
Necessidades Médias de Energia (W) Leitura / Gravação: 4.1
Ocioso: 3.0
Standby/sleep: 0.4

Especificações Ambientais Temperatura (° C): 7 Operação
Não-Operacional
0 a 65
-40 A 70
Choque (Gs)
Operacional (2 ms, lido): 30
Operacional (2 ms, Leitura / gravação): 65 Localidade: Não Operacional (1 ms): 250 Acústica de mídia (dBA)
Ocioso: 23
Modo de Busca: 27
und
20


Dimensões físicas
Altura (in. / Mm, max): 1.028/26.1
Comprimento (in. / Mm, max): 5.787/147 Largura (. / Mm, de ± 0,01 cm): 4/101.6 Peso (lb. / Kg, ± 10%): 1.32/0.60
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TELEVISOR DE 55 POLEGADAS


Tipo de Tela: LED Display: 55"
Resolução: 3840 x 2160px Aspecto: 16:9
Taxa de atualização: 60hz (120 Hz via software) Conexão USB: No minímo 02 portas;
Conexão HDMI: No minímo 03 portas; Coneção de rede cabeada: SIM - RJ-45
Itens: Base para TV, manual do usuário, controle remoto, par pilhas para controle remoto, cabo de força;









Und
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CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO

"Freqüência de operação: 433 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração) Tecnologia ""Smart Code""- 24 bits"
No minímo 02 independentes em silicone Design Moderno Alimentação com bateria 12V
Alcance de 100 metros sem obstáculos



Und



100

9

PILHA BATERIA ALCALINA A23

Tensão: 12V
Cartela c/ 05 unidades

100
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ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4
De 16 degraus Em alumínio
Dimensões: 125 x 37 x 28 centímetros Cor: Cinza
Capacidade de até 150kg Com catracas de qualidade
Travamento automático na extensão e degraus Garantia de 03 anos
Altura de no minímo 4,70 em sua extensão






Und
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11
ESCADA EXTENSÍVEL FIBRA DE VIDRO

Dimensões: 15 x 45 x 420 centímetros Catraca em liga de alumínio
Degraus em liga de alumínio tratada termicamente com frisos antiderrapantes modelo “D”.

Encosto em cinta de náilon revestida em borracha vulcanizada. Acionamento do lance móvel manual por sistema de roldana(s) e corda Degraus Úteis:23
Tipos de Degraus:D Peso (Kg):21,90
Capacidade de Carga miníma (Kg):120
Und
02
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CORDA MULTIFILAMENTO 4MM

Diâmetro da corda: 4 mm Comprimento minímo do rolo: 270 m Material da corda: polipropileno - pp Cor da corda: branca
Tipo de filamento da corda: multifilamento





Rolo
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Valor estimado da despesa
O material deverá ser entregue em até 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Entregar no almoxarifado regional, sito a Rua Tribunal de Justiça s/n - Via Verde, bairro Portal da Amazônia, Rio Branco - AC, no horário das 08 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Estratégia de suprimento
Definição do local de entrega, telefones para agendamento, horário e local para recebimento, o(s) responsáveis (eis) pelo recebimento, a forma de fornecimento (integral ou parcelada) etc.

Fiscalização
Forma de verificação da execução dos serviços, com indicação do fiscal do contrato. No caso de execução descentralizada, indicar os fiscais em cada local de execução.

OBRIGAÇÕES

3. DA CONTRATADA



1. A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações desta solicitação, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, preferencialmente em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto ora adquirido;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas pelo gestor do contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

Apresentar juntamente à fatura de serviços os documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária (Certidões Negativas).

Outras obrigações, caso julgue necessário.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


1. A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes nesta solicitação e nota de empenho, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.



4 PAGAMENTO

Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo não superior a 30 (trinta)

dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor.
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5 SANÇÕES
As sanções aplicáveis a presente contratação, são aquelas previstas no Capitulo IV, Seção I e II da Lei nº 8.666/93 e atualizações.






Rio Branco-AC, 10 de maio de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Luis Miguel de Oliveira Aguiar, Assessor(a), em 06/06/2022, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1195375 e o código CRC 1C69E5EB.
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