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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0001Folha:
Data:

077   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2011/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE  02.07.2011

23/11/2011 4

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

3Perm. UND 113374001 Câmera IP Speed Dome Externa (PTZ) para vigilância externa; com sensor de imagem em
estado sólido do tipo CCD (Charged Coupe Device) ou CMOS; com lente com zoom ótico de
pelo menos 29x com distâncias focais mínimas de 3.6 a 104.4 mm e com Zoom digital mínimo
de 10X. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência
funcional igual ou superior com aquela estabelecida; Deve possuir resolução mínima de
640x480 pixels; com função Dia e Noite com mudança automática para o modo noturno assim
que as condições de luminosidade exigirem; a sensibilidade mínima deverá ser igual ou
inferior 0,7 lux em modo colorido e 0,01 lux em modo preto e branco; Deve possuir lente
auto-íris; com recurso de foco automático através de SW; sensibilidade compatível com a
operação 24 (vinte quatro) horas por dia, apresentando imagens com qualidade e resolução
adequadas ao perfeito funcionamento do sistema; suporte a PTZ (Pan Tilt Zoom) com
plataforma móvel na câmera com as seguintes características: a) deve apresentar, no mínimo,
movimento de rotação horizontal(“pan”) de 360 (trezentos e sessenta) graus com auto flip e
movimento de rotação vertical(“tilt”) de ± 90 (noventa) graus com Autoflip e; b) velocidade de
varredura variável de 0.5ºate 80º por segundos, com velocidade em presets de 300º/seg em
pan e 200º/seg em Tilt; Deve implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; com
imagem digital com até 640x480 pixels de tamanho a 30 fps; deve permitir a transmissão de
pelo menos 2 streamings independentes de vídeo em H.264 em máxima resolução e máxima
taxa de quadros; possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de
fundo; possuir recurso eletrônico de estabilização de imagem; dispor de, no mínimo, 60
(sessenta) posições programáveis (Presets), rotinas e
verreduras múltiplas; zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 5 zonas
independentes); possuir largura de banda configurável de 64kbps a 2,0Mbps; saída UTP para
conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45;possuir protocolos Internet: RTP,
UDP, TCP, IPv4, IPv6, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; possuir os protocolos de segurança
HTTPS e IEEE802.1x; a câmera deve permitir alimentação hPoE conforme padrão IEEE 802.3;
possuir a possibilidade de atualização de software e firmware através de software do
fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo;
possuir suporte total ao PTZ da câmera via protocolo IP; ser fornecida com capacidade
instalada para detectar movimentos;ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em
caso de violação da câmera; possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;
conter caixa de proteção pendente que deve proteger totalmente a câmera das vibrações
causadas pelo tráfego, chuva, poeira, umidade e altas temperaturas (com grau de proteção
IP66 ); caixa de proteção, bem como seus acessórios, deverão ser do mesmo fabricante da
câmera garantindo a qualidade da solução;possuir braço de fixação em postes do mesmo
fabricante com entradas pré furadas para os cabos de comunicação;
possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 anos comprovado por carta da empresa
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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0002Folha:
Data:

077   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2011/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE  02.07.2011

23/11/2011 4

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

produtora e ou informação constante no site desta; possibilitar operação a temperatura entre
-10º C ~ +50º C; possuir certificação: FCC e CE; vir com fonte injetor de POE específico para a
câmera; Não será aceito conversor IP externo, o mesmo deve ser parte integrante da câmera.
Lote 01 Destino: Uinfor

17Perm. UND 113376002 Câmera IP Anti-vandalismo Dome Fixa;Câmera Megapixel HDTV a prova de vandalismointerno;
possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura
progressiva;
possuir lente varifocal entre 2.8 mm e 10 mm com abertura de visão horizontal entre 18 e 66
graus; suportar resolução de 1280x800; sensibilidade mínima igual ou inferior 0,9 lux em modo
colorido @ F1.7; Deve permitir os seguintes ajustes manuais mínimos de: PAN 350º , TILT 160º
e Rotação 220º;suportar taxa de transferências de até 30 quadros por segundo em todas as
resoluções suportada pelo equipamento; implementar formato de compressão H.264 e
M-JPEG; deve permitir a transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo
H.264 em máxima resolução à máxima taxa de frames; deve possibilitar compensação
automática para tomada de imagem contra luz de fundo; possuir largura de banda
configurável de 64kbps a 2,0Mbps; possuir saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45
100BASE-TX conector RJ-45; deve possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP,
IGMP, SNMP, SMTP e DNS; possuir os protocolos de segurança HTTPS, SSL/ TLS e
IEEE802.1x;
câmera deve permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE802.3af sem uso
deequipamentos adicionais; possuir a possibilidade de atualização de software e firmware
através de software do fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware
no web site do mesmo; ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de
máscaras de
privacidade na própria câmera; ser fornecida com capacidade instalada para detectar
movimentos; ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação da
câmera; possuir capacidade de analise de vídeo embarcado; possuir alarme de objeto ou
pessoa travessando uma linha ou sentido contrário; possuir arquitetura aberta para integração
com outros sistemas; possuir caixa de proteção com estrutura do tipo domo fumê ou
transparente, anti vandalismo capaz de suportar impacto de pelo menos 1000 Kg;
possuir garantia do fabricante de pelo menos 1 ano comprovado por carta de fabricante e ou
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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0003Folha:
Data:

077   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2011/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE  02.07.2011

23/11/2011 4

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

informação constante no site do fabricante; possibilitar operação a temperatura entre 0º C ~
+50º C; deve possuir certificação: FCC e CE;não será aceito conversor IP externo, o mesmo
deve ser parte integrante da câmera; deve vir com suporte necessário para instalação indoor
em parede ou teto; vir com fonte injetor de POE específico para a câmera;
Lote 01 Destino: Uinfor

33Perm. UND 113378003 Câmera IP fixa Megapixel; fixa interna de alta definição com lente fixa; deve possuir sensor de
imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura progressiva;Deve possuir
lente fixa entre 2.8 mm e 3.0 mm; possuir resolução mínima de 1280x800 pixels;
suportar taxa de transferências de até 30 quadros por segundo em todas as resoluções
suportada pelo equipamento; possuir sensibilidade mínima igual ou inferior 1,2 lux em modo
colorido @ F2.0; implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; deve permitir a
transmissão de pelo menos 2 streamings independentes de vídeo (um em H.264 e outro em
MJPEG) em máxima resolução à máxima taxa de frames; possibilitar compensação automática
para tomada de imagem contra luz de fundo; possuir largura de banda configurável de 64kbps
a 2,0Mbps; Deve possuir saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector
RJ-45; deve possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS;
deve possuir os protocolos de segurança HTTPS, SSL/ TLS e IEEE802.1x;possuir a
possibilidade de atualização de software e firmware através de software do fabricante da
câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; deve ser
fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na
própria câmera; ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos; ser
fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; possuir
arquitetura aberta para integração com outros sistemas; possuír sensor infra vermelho (PIR)
passivo com sensibilidade configurável capacidade mínima de detectar uma pessoa a 6m
integrado a câmera capaz de disparar uma rotina de ações em caso de alarme; possuír luz por
LED com potência mínima de 1W integrado a câmera com capacidade de acendimento
automático em caso de detecção de movimento; possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de
alarme; possuir garantia do fabricante de pelo menos 1 ano comprovado por carta de
fabricante e ou informação constante no site deste; possibilitar operação a temperatura entre
0º C ~ +40º C; possuir certificação: FCC e CE; deve suportar Power Over Ethernet 802.3af;
deve vir com suporte necessário para instalação indoor em parede ou teto; vir com fonte

Presidente da COPELData

Comissão Permanente de Licitação - UESB

U.E.S.B - Vitória da Conquista

APRESENTAR PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS

06/12/2011 2:00:00 PM

Catálogo

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

23/11/2011 4
ADALBERTO COSTA JÚNIOR



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos  - PRARH

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0004Folha:
Data:

077   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2011/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE  02.07.2011

23/11/2011 4

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

injetor de POE específico para a câmera; não será aceito conversor IP externo.

Lote 01 Destino: Uinfor

33Perm. UND 113379004 Câmera IP Anti-Vandalismo Dome Fixa com DayNight; Câmera HDTV Megapixel a prova de
vandalismo interno; possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com
varredura progressiva; possuir lente varifocal DC de, no mínimo 3,3 a 12 mm com correção de
IR; deve suportar resolução de 1280x800; suportar luminosidade mínima de 0.04 lux (preto e
branco) e 0.2 lux (colorido) com Day-Night habilitado; possuir lente auto-íris;
possuir o recurso de foco automático através de SW; deve suportar taxa de transferências de
até 30 quadros por segundo em todas as resoluções suportada pelo equipamento; deve
implementar formato de compressão H.264 e M-JPEG; permitir a transmissão de pelo menos 2
streamings independentes de vídeo em H.264 em máxima resolução à máxima taxa de frames;
deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo;
possuir Wide Dynamic Range (WDR); possuir largura de banda configurável de 64kbps a
2,0Mbps; possuir saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45;
possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP e DNS; possuir os
protocolos de segurança HTTPS, SSL e IEEE802.1x; a câmera deve permitir alimentação PoE
conforme padrão IEEE 802.3af sem uso de equipamentos adicionais; possuir a possibilidade
de atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com
disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo; deve ser fornecida com
capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria câmera;
deve ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos; ser fornecida com
capacidade instalada para alarmar em caso de violação da câmera; possuir capacidade de
analise de vídeo embarcado; deve possuir arquitetura aberta para integração com outros
sistemas; possuir capacidade de armazenamento local através de SD card, compact Flash ou
USB memory card; a mesma deve vir acompanhada com o dispositivo de pelo menos 8Gb;
deve ser fornecida com capacidade instalada para conectar-se a sistema amplificador de
áudio permitindo a comunicação bidirecional; a câmera deve possuir entrada (mic) e saída
(line out) de áudio de 3,5 mm; ser fornecida com capacidade instalada para transportar áudio;
ser fornecida com microfone para detecção de áudio; possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída
de alarme; possuir caixa de proteção do tipo domo fumê ou transparente;possuir suporte para
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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0005Folha:
Data:

077   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2011/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE  02.07.2011

23/11/2011 4

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

fixação em postes do mesmo fabricante da caixa de proteção;possuir menus de programação
em Português; possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 anos comprovado por carta de
fabricante e ou informação constante no site deste; deve possibilitar operação a temperatura
entre 0º C ~ +50º C; possuir certificação: FCC e CE; não será aceito conversor IP externo, o
mesmo deve ser parte integrante da câmera;  deve vir com suporte necessário para instalação
indoor em parede ou teto; deve vir com fonte injetor de POE específico para a câmera;
Lote 01 Destino: Uinfor

2Perm. UND 113383005 Televisor LCD de 42 polegadas full hd com no mínimo 3 entradas HDMI
Lote 02 Destino: Uinfor

1Perm. UND 113384006 Servidor Storage para armazenamento de vídeos; Para ser montado em rack; 4 (quatro) ou
mais GB de RAM 1333 MHZ; Um ou mais processadores com dois ou mais núcleos cada um;
12 (doze) mais gavetas para discos rígidos com interface SATA II; Deve vir com 24 TB de
armazenamento podendo ser de uma das duas configurações: 8 HDs SATA II com no mínimo 3
TB cada um ou 12 HDs de 2TB cada um; Os HDs devem suportar no mínimo 7200 rotações por
minuto; Duas ou mais interfaces de rede 10/100/1000; 2 ou mais portas USB; 2(duas)  fontes de
900 watts; Deve suportar RAID 0; 3 anos de garantia; Compatível com sistema operacional
Windows Server
Lote 03 Destino: Uinfor

1Perm. UND 113389007 No-Break Rackmount; 220VAC; 1000VA/900W
Lote 03 Destino: Uinfor

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central-  CEP:
45.031-900
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

Observação:
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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0006Folha:
Data:

077   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2011/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE  02.07.2011
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Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Vigilância Eletrônica)

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:

catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de
todos os produtos ofertados.
        1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços
(Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

F O R N E C E D O R
Validade Proposta Garantia Assistência Técnica Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

Data: ____/____/_____           Ass/Carimbo:
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