
 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Processo SUSEP N.° 15414.000593/2009-66 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2009 
ANEXO A 

 
 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
GEMAP 17/2009 

 
1- DO OBJETO 

 

Visa o presente contratar empresa especializada para fornecimento e instalação de Circuito Fechado de TV-
CFTV digital nas dependências da SUSEP, com fornecimento de todos os materiais para a execução do 
serviço, localizadas na Av. Presidente Vargas, 730 – 13º, 10º, 9º, 8º, 7º e Subsolo - Centro - Rio de 
Janeiro/RJ. 

 

2. Características Mínimas do Serviço 

 

2.1 O número de mini câmeras ou micro-câmeras a ser instalado em cada andar é o seguinte: 

 

 

Andares 

Quantidade de 
Mini câmeras 
ou micro -
câmeras  

 

                     Localização Aproximada das Mini câmeras  

 

 

13º 
andar 

 

 

08 

- 3 mini câmeras   na Torre 1, cobrindo a saída de emergência, 
elevador de serviço e corredor da torre 1,  

- 2 mini câmeras no Torre 2, cobrindo a saída de emergência, 
elevador privativo e corredor da torre 2 , 

- 2 mini câmeras na Torre 3, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
dos elevadores . 

- 1 mini câmera na Torre 4, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
dos elevadores . 

 

 

10º 
Andar 

 

08 

- 3 mini câmeras   na Torre 1, cobrindo a saída de emergência, 
elevador de serviço e corredor da torre 1,  

- 2 mini câmeras no Torre 2, cobrindo a saída de emergência, 
elevador privativo e corredor da torre 2 , 

- 2 mini câmeras na Torre 3, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
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dos elevadores . 

- 1 mini câmera na Torre 4, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
dos elevadores . 

 

 

9° andar 

 

08 

- 3 mini câmeras   na Torre 1, cobrindo a saída de emergência, 
elevador de serviço e corredor da torre 1,  

- 2 mini câmeras no Torre 2, cobrindo a saída de emergência, 
elevador privativo e corredor da torre 2 , 

- 2 mini câmeras na Torre 3, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
dos elevadores . 

- 1 mini câmera na Torre 4, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
dos elevadores . 

 

 

8° andar 

 

08 

- 3 mini câmeras   na Torre 1, cobrindo a saída de emergência, 
elevador de serviço e corredor da torre 1,  

- 2 mini câmeras no Torre 2, cobrindo a saída de emergência, 
elevador privativo e corredor da torre 2 , 

- 2 mini câmeras na Torre 3, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
dos elevadores . 

- 1 mini câmera na Torre 4, no Hall dos elevadores localizada em 
posição que permita determinar se a pessoa observada pegou um 
dos elevadores . 

 
 
 
7° andar 

 

06 

- 3 mini câmeras   na Torre 1, cobrindo a saída de emergência, 
elevador de serviço e corredor da torre 1,  

- 3 mini câmeras   na Torre 2, cobrindo a saída de emergência, 
elevador de serviço e corredor da torre 2,  

 
 
Sub- 
Solo 

02 - 2 mini câmeras   na Torre 3, a ser definido a local de instalação. 

 

TOTAL 40  
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2.1.2 Junto a cada mini câmera deverá haver um spot com lâmpada com sensor de presença e cada lâmpada 
terá o seu próprio interruptor em local próximo definido pela SUSEP. A contratada deverá realizar todos os 
serviços de instalação das câmeras e das lâmpadas (spots), inclusive realizar toda a parte elétrica. 

 

2.1.3 Deverá haver um sensor infravermelho temporizado para ser ativado fora do horário de expediente, que 
acenderá automaticamente o spot com lâmpada sempre que alguém entrar no recinto. 

 

2.2 Na caixa de luz de cada andar deverá ser instalado disjuntor compatível para as mini câmeras e spots 
com lâmpadas instaladas, caso nãos seja possível, deverá ser apresentada a melhor solução pela empresa 
CONTRATADA. 

 

2.3 A localização exata das mini câmeras e dos spots com lâmpadas será definida entre representante da 
SUSEP e da empresa, com o objetivo de cobrir de maneira eficaz as áreas definidas no 2.1. 

 

2.4 A contratada deverá fornecer todos os materiais necessários à execução do serviço, mesmo que não 
mencionados neste projeto básico. 

 

2.4.1 Entre os materiais necessários à execução do serviço estão incluídos: 

 

a - um computador com a configuração necessária para o perfeito funcionamento do sistema, acompanhado 
de um  monitor colorido de, pelo menos,  17 polegadas, e gravador de CD ou DVD; 

b- todas as placas e softwares necessários ao perfeito funcionamento do sistema; 

c- teclado e mouse para o computador; 

d- 32 mini câmeras   coloridas com sensibilidade de até  0,7  lux, lentes com abertura entre 3.6mm e 3.8mm, 
ccd 1/3, e resolução mínima de 380 linhas; 

e-  32 caixas de proteção de alumínio com suporte de parede para as mini câmera ; 

f- fontes de alimentação para todos os equipamentos,cabos,conectores,buchas, parafusos, fios , tomadas, 
disjuntores, acabamentos, e etc;  

g- estabilizador e no-break para o computador; 

h- todos os spots com lâmpadas mencionados no item 2.1.2; 

i- 32 sensores infravermelho temporizado. 

J – toda fiação e cabeamentos para execução dos serviços 

k- outros materiais que se façam necessários 
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2.5 Todos os equipamentos deverão trabalhar com o mesmo sistema, NTSC e/ou Pal-M; 

 

2.6 O sistema deverá possuir as seguintes características: 

-gravação e reprodução de alta qualidade 

 - permitir monitoramento à distância, através de transmissão remota; 

-possibilidade de gravação por detecção de movimentos; 

-imagens coloridas de qualidade digital; 

-interface intuitiva e fácil de usar; 

-no modo de gravação por detecção de movimentos permitir imprimir, enviar e-mail e fax de frames 
estáticos; 

-armazenamento de dados em três discos rígidos. 

-compressão e armazenamento das imagens em CD 

-Visualização das imagens em tempo real 

-Senha para cada usuário com acesso pré-definido  

  
2.7 Deverão ser agendados os dias e os horários das entregas e da instalação do material com os servidores 
da GEMAP pelos telefones: (21) 3233-4002 e (21) 3233-4004; 
 
2.8 Deverão ser agendadas todas as entregas e todas as retiradas de material com a GEMAP pelos telefones 
supracitados. A contratada deverá informar com 48 horas de antecedência o nome e CPF dos funcionários 
que irão executar o serviço, assim como as placas dos veículos que irão ser utilizados na entrega e retirada 
de material, por motivos de segurança; 

 
2.9 Tendo em vista a necessidade de que os trabalhos ora especificados não criem transtornos ao 
funcionamento regular da SUSEP e do edifício, bem como os serviços nele realizados, a contratada deverá 
encaminhar a GEMAP um cronograma prévio para o desenvolvimento dos serviços, cronograma a ser 
aprovado pela GEMAP; no prazo de 10 dias após a assinatura do contrato. 

 
2.10 Caso o cronograma apresentado pela empresa contratada não seja aceito pela SUSEP, a empresa deverá 
apresentar em 24 horas um novo cronograma a ser analisado pela SUSEP, ou, caso solicitado pela SUSEP, 
elaborar, junto com a fiscalização da SUSEP um novo cronograma. 

 
2.11 Durante toda a execução (entrega e instalação) do serviço, deverá, OBRIGATÓRIAMENTE, estar 
presente, no local da instalação das câmeras, um funcionário encarregado da empresa contratada, para 
garantir a boa qualidade dos serviços e o pronto atendimento a todos os quesitos constantes nas 
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especificações. A contratada deverá informar, antes do inicio dos serviços, formalmente, à GEMAP quem 
será o encarregado que supervisionará a execução do serviço. 
 
2.12 A contratada deverá entregar à contratante o documento AS BUILT das instalações efetuadas, 
antes da lavratura do recebimento definitivo. 
 

3. Prazo de Execução 

 

3.1 Os serviços deverão ser executados e seu funcionamento testado no prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
da data da assinatura do contrato. 

 

4. Recebimento 

  O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado após o decurso de prazo de 30 (trinta) dias de 
observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme Art. 73, I, b 
da Lei 8.666/93. 

 

5. Horário de Trabalho 

 

Os serviços serão executados em horários que não interfiram no funcionamento normal da SUSEP.  
Os horários para a execução dos serviços serão acordados entre a empresa e a SUSEP e deverão ser 
autorizados pela área de serviços da SUSEP. 

 

6. Planilha Estimativa de Preços 

 
Material 
 

Quant. 
 

Alíquota 
% 

Valor Unitário Subtotal 

Monitor  colorido de mínimo 17 polegadas 01    
Time lapse 01   
Multiplexador 01   
40 mini câmeras/micro-câmeras coloridas 40   
40 caixas de proteção para mini câmeras/ 
micro- câmeras 

40   

40 spots 40   
40 lâmpadas 40   
Estabilizadores    
Disjuntores    
Fios/ tubulações e outos    
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Outros materiais (especificar)    
    
    
    
    
    
    
    
    
Demais componentes ( especificar)    
    
    
    
    
    
    
    
    
Valor da mão-de-obra    
Tributos (especificar)     
   
   
   
   
   
Valor Total   
 
 
 
VALOR TOTAL =( Material +  Demais Componentes+ Mão de Obra + Tributos) 
 
 

7.Fiscalização 

 

A SUSEP exercerá, através da GEMAP , a fiscalização e o acompanhamento dos serviços, 
observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não exclui e 
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA  com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços 
por pessoa habilitada 

 

8.Pagamento 
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8.1 A contratada fará jus ao pagamento a partir da data da assinatura de termo definitivo, assinado pelas 
partes, que ateste o recebimento do serviço, condicionado a entrega do material e ao teste do sistema. 

 

8.2 O pagamento será efetivado em até 05 dias úteis, após a data da apresentação da fatura no protocolo da 
contratante, se a fatura, devidamente discriminada, e todos os documentos necessários ao pagamento, forem 
apresentados no protocolo da contratante.  

 

8.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto estiver pendente de liquidação obrigação 
financeira imposta à mesma, em virtude de inadimplência contratual. 

 

8.4 Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de 
entrega no protocolo da CONTRATANTE. 

 

9. Da Garantia dos equipamento e serviços 
 

a) Todo o material deverá ter garantia mínima de 12 meses (DOZE MESES) contra defeitos 
de fabricação, a contar do término dos serviços; e garantia mínima de 2 (dois) anos dos 
serviços contratados a contar do término dos serviços. Nesse período a empresa deverá 
oferecer, também, suporte técnico para qualquer problema referente ao serviço prestado, quer seja 
no material, quer seja na instalação; devendo comparecer à SUSEP um técnico da empresa 
habilitado para resolver o problema em no máximo 72 (setenta e duas) horas. 

 
b) As garantias deverão OBRIGATORIAMENTE estar especificadas na proposta. 

 

10 – Das Disposições Gerais 
 
 

a) A CONTRATADA  deverá confiar a um profissional, devidamente habilitado, a coordenação dos 
serviços, a quem a SUSEP poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar 
necessários sobre o andamento dos mesmos, indicando, previamente por escrito, o nome desse 
profissional e, no seu impedimento, quem o substituirá; 
 

b) A contratada deverá responsabilizar-se pela matricula individual dos serviços no Conselho 
regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA), devendo apresentar a 
contratante o documento comprobatório respectivo até 30 dias após a assinatura do 
contrato. 
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c) A contratada deverá efetuar no CREA a devida Anotação de responsabilidade técnica 
(ART), indicando os profissionais responsáveis pelo serviço. 

 
d) A  CONTRATADA  deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as necessidades cabíveis 

ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
representantes; 

 
e) A CONTRATADA  será obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, 

quaisquer vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do serviço objeto deste Termo 
de Referência e/ou dos materiais empregados; 

 
f) A CONTRATADA  deverá utilizar boa técnica, atender as normas e legislações vigentes e à 

ABNT, inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho, e empregar materiais de primeira 
qualidade; 

 
g) A CONTRATADA deverá ressarcir todo e qualquer o dano causado a SUSEP ou a terceiros, em 

decorrência da ação ou omissão de seus empregados; 
 

h) A CONTRATADA deverá se responsabilizar, direta ou indiretamente, por todas as 
despesas decorrentes da execução destes serviços, tais como, aquisição de materiais, 
equipamentos e utensílios, remunerações, encargos sociais, insumos, tributos, e demais 
gastos, sendo neles incluídos, transporte, alimentação, uniformes e complementos dos seus 
empregados; 

 
i) A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela guarda, segurança e proteção de seus 

materiais, equipamentos e utensílios até o término dos serviços, bem como por todo material e 
equipamentos que lhe forem confiados e deverá proteger esse material e equipamentos durante 
todo o período da instalação 

 
j) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 

regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela empresa CONTRATADA,  através de 
protocolo, carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração de estatuto social, razão social, 
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

 
k) Fica assegurado à fiscalização o direito de rejeitar todo e qualquer material ou equipamento 

de má qualidade, assim como solicitar a substituição de qualquer empregado da contratada cujo 
comportamento ou capacidade técnica seja julgada inconveniente; 

 
l) A CONTRATADA  responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as multas decorrentes de 

infrações ou infringência de Leis, Regulamentos e Postura em vigor, concernentes aos serviços 
em execução; 

 
m) A visita técnica é obrigatória, havendo emissão de atestado de visita. A visita deverá ser 

agendada com os servidores da GEMAP pelos telefones 3233-4002 e 3233-4004. 
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n) Todas as dúvidas referentes ao serviço a ser prestado deverão ser esclarecidas antes do inicio dos 

serviços, pelo e-mail GEMAP@SUSEP.GOV.BR; não serão aceitos questionamentos posteriores 
referente à execução do serviço a ser contratado que puderem alterar ou modificar a proposta 
apresentada pela empresa. Face ao exposto, a visita técnica executada pela empresa contratada 
deverá ser minuciosa, e deverá ser feita por pessoa qualificada para verificar e quantificar todo o 
serviço a ser executado. 

 
o) Ficará a cargo da contratada todo o material necessário para a perfeita execução do objeto 

desse Termo de Referência. 
 

p) Todo o entulho e todo o material não utilizado na instalação serão de inteira responsabilidade da 
empresa contratada; devendo ser retirado do prédio no final do serviço. O local deverá estar 
totalmente limpo e em perfeita ordem no momento da entrega do serviço. 

 
q) Todos os funcionários da contratada deverão estar devidamente identificados por crachás da 

empresa para poderem entrar e circular pelo prédio.  
 

r) Deverá ser enviada à GEMAP lista com relação dos funcionários que irão trabalhar no local, com 
48 horas de antecedência, para autorização de entrada. 

 

s) A contratada deverá comprovar que todos os equipamentos de CFTV que fornecer à SUSEP 
possuem serviços de manutenção, suporte e assistência técnica no município do Rio de Janeiro. 


