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ERRATA 
 

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao Processo de contratação cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada na locação, implantação e manutenção do sistema de 

monitoramento/central de CFTV, com a finalidade de atender às necessidades das Unidades 

de Atenção Básica nos quatro distritos de Maricá, administradas pelo Instituto Gnosis, através 

de contrato de gestão com a Prefeitura de Maricá, em razão da necessidade de 

esclarecimentos adicionais e com vistas a dar efeito a eficácia do processo concorrencial, 

promove a seguinte ERRATA: 

 

Cláusula 4. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A Cláusula passará a ter a seguinte redação: 

 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O orçamento deverá ser feito com base na lista abaixo de equipamentos, com custos de 
cabeamento, interligação, instalação e infraestrutura necessária em cada uma das unidades 
básicas de Saúde, de forma a garantir o pleno funcionamento do sistema. Bem como a 
implantação funcional e operacional do sistema CFTV e implantação e configurações dos 
softwares dos sistemas de CFTV, com a manutenção do sistema: 

a. Manutenção Preventiva (Mensal).   

b. Manutenção Corretiva (quando houver necessidade). 

c. Checagem da limpeza e conservação dos equipamentos.  

d. Substituição de equipamento quando ocorrer necessidade. 

e. Testes no sistema de CFTV para checagem do desempenho.  

f. Verificação das condições da infraestrutura das câmeras, alarmes e central. 

Equipamento Quantidade Especificação Referência 

Câmera IP 
Mínimo de 03 
por Unidade 

Bullet / Dome, resolução hd 1080p, alimentação via rede POE, grau de proteção 
IP65 ou superior, visão noturna IR 20m 

VIP 3220B, VIP 3220D 

Gravador digital de 
imagem 

01   por unidade 
Grava 16 e 8 canais IP, suporta POE+, full HD sistema dedicado de compressão 
de áudio e video, HD 6TB Purple 

NVD 3116P, NVD 3108P 

Switches 
Gerenciáveis POE 

01 por unidade 
Switch com 16 portas POE, chipset Bradcom, memória flash 128mbit, Portas 
RJ45 cat6 gigabit  

SF 1811PoE 

Hard Drive 01 por unidade HD 6TB Purple Surveillance  WD60PURZ 

 -  
 

Serviços de instalação de infraestrutura, lançamento de cabos, conectorização, 
testes certificados de rede e interconexão com Fibra optica do município, 
instalação e configuração de app para acesso remoto, treinamento as equipes 
de segurança e manutenção. 

UBS Maricá 

 

 TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TR PERMANECEM VIGORANDO. 


