
PROCESSO LICITATORIO;

MODALIDADE:DiSPENSA

P M N f-i

T N° 166/22

N° 54/22

OBJETO:

Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE

PLATAFORMA DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE

VIDEOMONITORAMENTO EM NUVEM, em formato White Labeí,

com servidor de hospedagem para adição de 38 câmeras e a

gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar área de

interesse da segurnaça pública do Município, possibilitanto o

acesso de imagens através de aplicativo próprio disponível para os

sistemas Android, lOS e através de site de internet e interligação

com o sistema regional de videomonitoramento que abrange

cidades circunvizinhas, conforme especificações constantes no

Termo de Referência em anexo.
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Novo Horizonte - SP, 09 de junho de 2022 5

Da

Unidade Gestora de Manutenção de Programas e Sistemas

Para

Diretoria de Despesa e Orçamento

Venho, por meio deste, solicitar a V.Sa., a indicação de recurso financeiro para a contratação

de empresa especializada para locação de plataforma de armazenamento de imagens de

videomonitoramento em nuvem em formato White Label, com servidor de hospedagem para adição

de 38 (trinta e oito) câmeras e a gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar áreas de

Interesse da segurança pública do município, possibilitando o acesso de imagens através de aplicativo

próprio disponível para os sistemas Android, lOS e através de site de internet e interligação com o

sistema regional de videomonitoramento que abrange as cidades circunvizinhas.

O período e o valor da contratação são: 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1450,00 (mil,
quatrocentos e cinqüenta reais), totalizando R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais).

Segue anexo:

•  Termo de Referência;

•  03 (três) orçamentos;

•  Certidões;

Atenciosamente,

lartins

Coordenado/ Chefe da Unidade Gestora de

Manutenção de Programas e Sistemas
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TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUÇÃO
Este termo de referência tem por objetivos:

1.1. Caracterizar o objeto a ser contratado;
1.2. Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;
1.3. Estabelecer nível de qualidade desejado para o serviço;
1.4. Estabelecer os critérios do serviço e demais condições a serem observadas
durante o cumprimento do contrato.

2. OBJETO

O objeto do presente termo de referência é a locação de plataforma de
armazenamento de imagens de videomonitoramento em nuvem em formato White
Label, com servidor de hospedagem para adição de 38 (trinta e oito) câmeras e a
gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar áreas de interesse da
segurança pública do município, possibilitando o acesso de imagens através de
aplicativo próprio disponível para os sistemas Android, lOS e através de site de
internet e interligação com o sistema regional de videomonitoramento que abrange
as cidades circunvizinhas.

3. DA JUSTIFICATIVA

A contratação do serviço descrito no objeto se justifica pelas razões abaixo
apontadas:

3.1. Auxiliar na segurança do município;
3.2. Diminuição dos índices criminais;
3.3. Inibir a prática de delitos;
3.4. Auxiliar na solução de eventuais ocorrências;
3.5. Auxiliar o trabalho policial em atividades operacionais e investigativas;
3.6. Correlacionar informações e imagens de locais, pessoas e principalmente de

veículos;
3.7. Auxiliar no trabalho policial em promover ações coordenadas;

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Não será de responsabilidade da CONTRATADA fornecer equipe para realizar
videomonitoramento humano, nem mesmo por eventuais compartilhamentos via
internet das gravações realizadas pelos usuários previamente discriminados pela
CONTRATANTE, que desvirtue da finalidade do uso e acesso às câmeras de
videomonitoramento.
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4.2. A CONTRATADA poderá fornecer número ilimitado de acessos {/ogins),
devendo a CONTRANTANTE solicitá-los através de ofício constando nome, RG, CPF,
número de telefone celular e o período de duração da autorização do acesso, sendo
de sua total responsabilidade e preservação de login e senha, ficando proibido a
disponibilízação para terceiros.

4.3. As imagens poderão ser visualizadas em tempo real, ficando disponíveis as
gravações das imagens para consulta ou download pelo período dos 7 (sete) dias
anteriores à data da consulta.

5. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. DA PLATAFORMA DE VIDEOMONITORAMENTO:

a. A plataforma deverá possibilitar a criação de mosaicos de 4 até 16 câmeras.

b. A plataforma deverá possibilitar a realização de downloads de vídeo com até
15 minutos.

c. A plataforma deverá possibilitar a criação de grupo de câmeras para
determinados usuários, de acordo com a sua necessidade de uso.

d. A plataforma deverá possibilitar a abertura das câmeras clicando diretamente
no seu ícone do mapa ou passando o mouse diretamente na imagem da câmera.

e. A plataforma deverá possuir linha de tempo das imagens gravadas que
mostra os pontos onde existem gravação e/ou movimento, bem como permitir a
seleção do horário corrente através da linha de tempo.

f. A plataforma deverá permitir a reprodução, acelerar o vídeo em: 0.2x, 0.5x,
2x, 4x, 8x e 16x; reprodução de vídeo arquivado.

g. A plataforma deverá possuir módulo de controle de usuário e senha com
direitos diferenciados para cada usuário ou grupo de usuário para acesso as
facilidades da plataforma e câmeras; uma vez autorizado o usuário tem acesso em
qualquer local do mundo sem necessidade de novo login ou mudança de
endereçamento.

h. Possui logs de eventos, acessado somente pelo administrador, que
registrarão todas as atividades realizadas pelos usuários, bem como as operações
referentes a própria plataforma;

1. A plataforma deverá possuir limite de acesso simultâneos de um mesmo
usuário - possibilitando limitar a quantidade de logins simultâneos, automáticos ou
não, que um determinado usuário ou grupo de usuário pode realizar no sistema.
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j. A plataforma deverá permitir visualização das imagens via smartphones,
tablets, e notebooks ou por qualquer dispositivo móvel.

5.2. DAS CAMERAS

As 38 (trinta e oito) câmeras que a CONTRATANTE já possui, serão utilizadas para
videomonitorar os acessos da cidade e possuem as seguintes especificações:

a. Resolução mínima de 2 megapixels;
b. Infra-red - IR ativo com alcance mínima de 30 metros;
c. Angulo de visão horizontal mínima de 90°;
d. Compressão de vídeo H.264 e H.265;
e. índice de proteção mínima IP66;
f. Lente mínima de 2.8mm;
g. Suporte a Power over Ethernet -PoE;
h. Função Wide Dynamic Range - WDR;
i. Protocoio Onvif

j. Protocolo IPv4 e IPv6

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. A CONTRATANTE já possui os equipamentos necessários instalados num total
de 38 (trinta e oito) câmeras para a geração das imagens, com manutenção
preventiva e corretiva, permitindo que a CONTRATADA realize o fornecimento do
serviço descrito no presente termo;

6.2. A CONTRATADA deverá assumir todos os gastos e despesas que se fizerem
necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato caso
houver, tais como: ferramentas, transportes, peças, acessórios, suprimentos e tudo
que for necessário à perfeita execução do objeto, desde que seja de sua
responsabilidade.

6.3. O Serviço deverá estar disponíveis 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
exceto nos casos de indisponibilidade que resultem de:

(i) Interrupção do fornecimento de energia elétrica ou paradas emergenciais;

(ii) Fatores que fujam ao cabível controle da CONTRATADA, inclusive casos de
força maior ou de falta de acesso à internet da CONTRATADA ou da CONTRATANTE
e problemas correlates ou, ainda, com a empresa fornecedora dos serviços de
datacenter;

(iii) Falhas de comunicação dos equipamentos que a CONTRATANTE usar que
impeçam o acesso regular ao serviço;

(Iv) Paradas programadas, estas comunicadas com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência à CONTRATADA;
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(v) Eventuais casos de furto ou dano dos equipamentos.

7. CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

7.1. O custo estimado da contratação, o valor unitário estabelecido em
decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço pode ser definido
da seguinte forma:

7.1.1. Por meio de fundamentada pesquisa de preços praticados no mercado em
contratações similares; ou ainda por meio de adoção de valores constantes de
indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes;

7.1.2. Neste caso os custos foram levantados em pesquisa de preço no mercado e
o valor médio unitário global apurado na pesquisa está apresentado na tabela abaixo,
que será considerado como referencial de valor máximo mensal a ser pago à
contratada:

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a. Proceder o diagnóstico, nos casos de interrupção do serviço de gravação nas
hipóteses de:

(I) Interrupção do fornecimento de energia elétrica ou paradas emergenciais;

(li) Fatores que fujam ao cabível controle da CONTRATADA, inclusive casos de
força maior ou de falta de acesso à internet da CONTRATADA ou da
CONTRATANTE e problemas correlates ou, ainda, com a empresa fornecedora
dos serviços de datacenter;

b. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às instalações de todos os
equipamentos necessários para o fornecimento do acesso compartilhado das
câmeras;

c. Não permitir que pessoas estranhas ou não autorizadas pela CONTRATADA
prestem qualquer tipo de serviço que compreenda o contratado;

d. Assegurar a confidencialidade das informações, documentos e demais
particularidades que lhes forem repassadas em virtude do presente contrato,
utilizando de tais informações unicamente para os fins contratados;

e. Colaborar com a CONTRATADA no tocante a prestação dos serviços
contratados, quanto a poda de árvores, gramados ou qualquer outra circunstância
da natureza ou não que impeça a captação das imagens em sua melhor forma;
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f. E responsabilidade da CONTRATANTE quaisquer alterações quanto às
pessoas, senhas de acesso e números telefônicos que inserir e ou excluir do cadastro
do Sistema de Monitoramento de câmeras e gravação;

g. A instalação e a manutenção dos equipamentos essenciais para o
funcionamento das câmeras e do desenvolvimento do serviço tais como; Postes,
cabos, alimentação elétrica, alimentação de dados (internet de 2 Mbps de Upload por
câmera), modem, fontes, caixa hermética, deverão ser executadas exclusivamente
pela CONTRATANTE ou por empresa por ela designada.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a. Fornecer à CONTRATANTE login e senha da plataforma no formato White Label,
com as seguintes funcionalidades:

(I) Personalização da plataforma (Nome da plataforma, título da página,
cores do cabeçalho, botões, adição do logotipo do município, marca
d'água e favicon);

(ii) Acesso aos registros de logs (atividades);

Ò'ií) Acesso as informações inseridas nas câmeras (nome, localização,
endereço RTSP, dias de armazenamento etc.)

(iv) Adição de novas câmeras;
(v) Criação de usuários;
(vi) Controle de nível de permissão para novos usuários;
(vil) Possibilidade de personalização do domínio de site.

b. Instalar, configurar, substituir, se necessário, e manter em condições os
equipamentos e meios necessários para execução do serviço;

c. Remover e reinstalar as câmeras, caso a CONTRATANTE, por qualquer
motivo, queira alterar o local a ser monitorado, desde que não desvirtue a finalidade
do objeto do presente contrato;

d. Manter em locais apropriados e visíveis, adesivos ou pequenas placas que
sinalize que o local está sendo monitorado, com intuito de advertir marginais e
informar às pessoas que o local é protegido.

e. Intermediar, caso solicitado pela CONTRATANTE, a entrega das gravações
das imagens produzidas por eventuais ocorrências captadas pelas câmeras, objeto
do presente contrato, somente as pessoas envolvidas no referido evento ou aos
órgãos de segurança pública.

f. Cumprir fielmente o que estabelece este contrato de forma que o serviço a
ser executado mantenha os equipamentos em condições de perfeito e regular
funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de manutenção preventiva e
corretiva de defeitos e verificações que se fizerem necessárias.

Fnlha

N.oOS
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10. VALIDADE DA PROPOSTA/DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES

10.1. A validade da proposta é de 06 (seis) meses. ̂  /
10.2. O pagamento será efetuado em favor da contratada em até 30 dias após a
entrega da nota fiscal.
10.3. Total de 12 fdozel parcelas mensais de R$ 1450,00 (mil, quatrocentos e
cinqüenta reais).
10.4. Em caso de não utilização de algum serviço referente à alguma câmera, a
CONTRATADA deverá subtrair o valor correspondente na fatura, referente àquele
serviço não utilizado.
10.5. Se por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a
prestação do serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.

11. PRAZO DE ENTREGA

11.1. 05 (cinco) dias; /

12. DA VIGÊNCIA
12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses.

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da futura contratação se dará
por meio do servidor municipal, especialmente designado, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos, observados na forma do artigo 67,
da Lei n° 8666/93.

13.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

Novo Horizonte-SP, 06/06/2022

Martins

Coordenador Chefe da Unidade Gestora de

Manutenção de Programas e Sistemas
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PROPOSTA

COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - SP
CNPJ;° 45.152.139/0001-99

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - CEP: 14.960-026
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MAP5CAM

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa

A Mapscam Monitoramento em Nuvem Eireli, inscrita no CNPJ sob n"*

30.629.826/0001-85, com sede na Rua Jair Martins Mil Homens, 500, Edifício Navarro

Building - Sala 206, Vila São José, CEP; 15090-080, na cidade de São José do Rio Preto

SP-, representada pelo proprietário Renan Rosa da Silva, vem através deste encaminhar

a presente proposta de prestação de serviços.

A Mapscam é uma empresa especializada em hospedagem de câmeras em nuvem,

fornecimento de plataforma de videomonitoramento e gestão de demandas de imagens

produzidas por câmeras de segurança.

Além disso, a Mapscam é a idealizadora do Projeto Cinturão Inteligente, o qual

hospeda as câmeras dos acessos das cidades, conectando-as em uma única plataforma

que fica à disposição dos órgãos de segurança do Município.

A Proposta

O objeto da presente proposta é fornecer uma plataforma de armazenamento dc

imagens em nuvem em formato White Label, com servidor de hospedagem para adição

de câmeras, com a finalidade de armazenar imagens produzidas por 38 (trinta e oito)

equipamentos de segurança instalados em áreas de interesse da segurança pública o

município, possibilitando o acesso de imagens através de aplicativo próprio disponível

para os sistemas Android, lOS e através de site de internet.

MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

CNPJ: 30.629.826/0001-85 | (17) 98231.0216
ILiAIR MARTINS MIL HOMENS. 500. EDIFfaO NAVARRO BUlLDINe
SALA 200, VILA SÃO jOSÉ. CER.ISOOfrOM ■ SÃO JOSÍ DO RIO RRETO-SP
CONSULTORIAOMAPSCAM.COMM | WWWXINTURAOINTEU6tNTE.COM



Do Investimento da Empresa

A Mapscam fornecerá;

PM N H
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? N.004,

1. 38 Slots de Armazenamento;

2. Plataforma White Label de gerenciamento dos serviços;
3. Servidor para a gravação em nuvem de 7 dias de hospedagem por câmera;

Da Prestação do Serviço

De acordo com os equipamentos disponíveis, serão estar instaladas as câmeras de
segurança nos pontos pré-definidos. Essas câmeras estarão ligadas através de conexão
com a internet e energia elétrica que deverão estar disponíveis no local de afixação das
câmeras a encargo do ente federativo, com a finalidade de gravação das imagens do
local do local.

As câmeras farão gravações vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana, as
quais poderão ser acessadas para visualização através do Portal, por meio do usuário e
senha disponibilizados. A visualização será de acordo com o horário do acesso (imagens
ao vivo) e de acordo com a busca em período (no máximo 7 dias). Será possível fazer
download de períodos de gravação, conforme sua necessidade, bastando que tenha
acesso ao Portal, por meio de usuário e senha, observado o Plano de Gravação
contratado.

MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI
CNPJ: 30.629.826/0001-85 | (17) 98231.0216
R. JAIR MARTINS MIL HOMENS, 500, EDIFlCIO NAVARRO BUILDINS
SALA 2M. VILA SÂO JOSÉ. CEP:139BO-0«0 • SÃO JOSÉ 00 RIO RRETO-SP
CONSULTOR1AOMAPSCAM.COM.br I WWW.CINTUftAOINTELIfiENTE.COM



MAPSCAM

Valor Total da Proposta

A mensalidade do serviço prestado será na quantia de R$ 1.450,00 ou pelo valor

anual de R$ 17.400,00.

Disposições Finais

A proposta financeira, ora apresentada, tem validade de 6 meses, contados a partir

da data de seu recebimento, findo o qual poderá estar sujeita a modificações que possam

resultar em novas negociações para o fechamento do respectivo Contrato de Prestação

de Serviços.

Sem mais para o momento, aguardamos o oportuno retorno de V.S., com a assinatura

do pertinente "de acordo" para efetivarmos a contratação dos serviços ora propostos.

São José do Rio Preto, 08 de junho de 2022

RENAN ROSA DA

SILVA:36850095838

Assinado de forma digital por RENAN
ROSA DA SILVA:36850095e38

Dados; 2022.06,08 13:19:48 -03'00'

MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

CNPJ: 30.629.826/0001-85 j (17) 98231.0216
ILiAIR MARTINS MIL HOMENS, 500. EDIFÍCIO NAVARRO BUILDIN6
SALA 2M. VILA SÃO JOSÉ. CIP;1S0»»«S0- SÃO JOSÉ DO RIO RRETO-SP
CONSULTORUeMAPSCAM.CGM.RR j WWW.CINTURAOINTaiOEMTE.COM



Dados da Empresa
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Mapscam Monitoramento em Nuvem Eireli

CNPJ sob n° 30.629.826/0001-85

Rua Jair Martins Mil Homens, 500, Edifício Navarro Building - Sala 206, Vila São José, CEP:

15090-080, na cidade de São José do Rio PretoSP

Proprietário: Renan Rosa da Silva '

Cpf 368.500.958-38 ^
/consultoria@mapscam.com.br

17 98231-0216
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

CNPJ: 30.629.826/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:41 ;49 do ̂  03/03/2022 <hora e data de Brasílla>.
Válida até 30/08/2022. ̂
Código de controle da certidão: 3F30.7328.79CA.6934
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



30/05/2022 13:09 Consulta Regularidade do Empregador

/OIIH! >nii*

P M fJ1 i Folhao

z

CAiXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.629.826/0001-85
Razão SoclahMAPSCAM monitoramento em nuvem EIREU

Endereço: R Jair martins mil homens soo sala 206 / vila sao jose / sao
JOSÉ DO RIO PRETO / SP / 15090-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

VaÉidade:26/05/2022 a 24/06/2022 ̂

Certificação Número: 2022052602103996921260

Informação obtida em 30/05/2022 13:09:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consuitacrf/pages/consuttaEmpregador.jsf ^  1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

PMNH Folha

5 N.o |i

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 30.629.826

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

•

5,

! - f ■

. ..

i.

Certidão n° 36671626

Data e hora da emissão 30/05/2022 13:06:38

Validade .30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n® 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PREFEITURA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA - DAFT
DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

P M N H

-SCíP —

Folha

1 N.o

CERTIDÃO NEGATIVA

N°: 1623687/2022

Contribuinte: MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

Endereço: R JAIR MARTINS MIL HOMENS, 500 SALA 206

Cadastro: 3587770

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que

porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei. que o cadastro acima

discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas,

contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO

MUNICIPAL mobiliário.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta

do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à veríficaçâo de sua autenticidade pela Internet, no portal da

Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal n° 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto

junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 06 de Abril de 2022.

Emitida às 18:59:42 do dia 06/04/2022 ̂
Código de controle da certidão: 000331.532120.000358.777020.604202.2186215

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES



Pági

PMM H Folha

1'^ N.o

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.629.826/0001-85

Certidão n°: 10456884/2022

Expedição: 01/04/202^ às 15:41:00
Validade: 28/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que mapscam monitoramento em nuvem eireli (matriz e

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.629.826/0001-85, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Dúvid-ü.s e s'.ne-s', ys;: mu'-"C-sr



Proposta Comercial:
P M N H Folha

N.0

Prefeitura de Novo Horizonte - CNPJ: 45.152.139/0001-99, Praça Dr. Euclydes Cardoso,
Castilho, 185, Centro, CEP: 14.960-026, Emaíl: licitacao(Anovohorizonte.$p.gov.br

A/C - Departamento de Compras e Licitações

O objeto do presente temio de referência é a locaçào de platafomia de armazenamento de imagens de
videomonitoramento em nuvem em formato White Label, com servidor de hospedagem para adição
de 38 (trinta e oito) câmeras e a gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar áreas de
interesse da segurança pública do município, possibilitando o acesso de imagens através de aplicativo
próprio disponivel para os sistemas Android, lOS e atra\'és de site de internet e interligação com o
sistema regional de videomonitoramento que abrange as cidades circunvizinhas. Confomie Tenno de
Referência anexo.

ITEN DESCRITIVO VALOR MENSAL VALOR ANUAL

01 38 Slots de Hospedagem Imagens 7 Dias R$ 1.460,00 R$ 17.520,00

OBS: Inclusas suporte téncico na separação de imagens e administração da plataforma.

: 45.402.857/0001-76SECURJTYO

Itajobi, 27 de maio de 2022

%r

LEANDRO CÉSAR MORENO ME | CNPJ; 45.402.857/0001 -76
Rua José rossi, 487, Sala 1, Centro - CEP; 15.840-000- Itajobí/SP
seguncapatrlmonlal.on@hotmail.com | (17) 99631.2525



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.o 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUÇÃO
Este termo de referência tem por objetivos:

1.1. Caracterizar o objeto a ser contratado;
1.2. Estabelecer método de planejamento gerencial das atividades;
1.3. Estabelecer nível de qualidade desejado para o serviço;
1.4. Estabelecer os critérios do serviço e demais condições a serem observadas
durante o cumprimento do contrato.

2. OBJETO

O objeto do presente termo de referência é a locação de plataforma de
armazenamento de imagens de videomonitoramento em nuvem em formato White
Label, com servidor de hospedagem para adição de 38 (trinta e oito) câmeras e a
gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar áreas de interesse da
segurança pública do município, possibilitando o acesso de imagens através de
aplicativo próprio disponível para os sistemas Android, lOS e através de site de
internet e interligação com o sistema regional de videomonitoramento que abrange
as cidades circunvizinhas.

3. DA JUSTIFICATIVA

A contratação do serviço descrito no objeto se justifica pelas razões abaixo
apontadas:

3.1. Auxiliar na segurança do município;
3.2. Diminuição dos índices criminais;
3.3. Inibir a prática de delitos;
3.4. Auxiliar na solução de eventuais ocorrências;
3.5. Auxiliar o trabalho policial em atividades operacionais e investigativas;
3.6. Correlacionar informações e imagens de locais, pessoas e principalmente de

veículos;
3.7. Auxiliar no trabalho policial em promover ações coordenadas;

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Não será de responsabilidade da CONTRATADA fornecer equipe para realizar
videomonitoramento humano, nem mesmo por eventuais compartilhamentos via
internet das gravações realizadas pelos usuários previamente discriminados pela
CONTRATANTE, que desvirtue da finalidade do uso e acesso às câmeras de
videomonitoramento.



Prefeitura de Novo Horizonte - S.P

A/C - Departamento de Compras e Licitações

f->MNH Folha

N.o ̂

DADOS DA EMPRESA

SERSEGURO EQUIP. DE SEG. E COMUN. LTDA CNPJ: n° 14.643.032/0001-10

ENDEREÇO: Rua Florentino Bueno de Camargo, 154, Sala 01, Jd. Almici, CEP:

14.960-000 - Novo Horizonte/SP

Telefone (17) 3542.1100

Email: serseg.sergjo@hotmail.com

o objeto do presente termo de referência é a locação de plataforma de annazenamento de imagens
de videomoniloraniento em nuvem em formato White Label, com seiv idor de hospedagem para
adição de 38 (trinta e oito) càmeras e a gestão da plataforma, com a ímaüdade de videomonitorar
áreas de interesse da segurança pública do município, possibilitando o acesso de imagens através
de aplicativo próprio disponivel para os sistemas Android, lOS e através de site de internet c
interligação com o sistema regional de vídeomonitoramento que abrange as cidades
circunvizinhas. Anexo Termo de Referência..

Proposta Comercial:

QUANT DESCRITIVO

38 Slots de Hospedagem

VALOR UNITÁRIO / MENSAL

R$ 1458,33

Valor Total da Proposta por ano = R$ 17.499,96 (Dezessete mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

OBS:

Gestão da Plataforma;

Armazenamento em Nuvem por 7 dias por Slot;

Suporte Técnico

Novo Horizonte, 3 de junho de 2022

3.032/0001-ia
:g segurança eletrônica

Serseguro Equipamentos de Segurança e Comunicação LTDA-ME
Rua Floriano Bueno decamargo, 154- Sala! - Jd. Almici - Novo Horizonte/SP
CNPJ: 14.643.032/0001-10 | (17) 3542-11001 SGrseg.sGrgio(è>hotmatl.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.o 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUÇÃO
Este termo de referência tem por objetivos:

1.1. Caracterizar o objeto a ser contratado;
1.2. Estabelecer método de planejamento gerenciai das atividades;
1.3. Estabelecer nível de qualidade desejado para o serviço;
1.4. Estabelecer os critérios do serviço e demais condições a serem observadas
durante o cumprimento do contrato.

2. OBJETO

O objeto do presente termo de referência é a locação de plataforma de
armazenamento de imagens de videomonitoramento em nuvem em formato White
Label, com servidor de hospedagem para adição de 38 (trinta e oito) câmeras e a
gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar áreas de interesse da
segurança pública do município, possibilitando o acesso de imagens através de
aplicativo próprio disponível para os sistemas Android, lOS e através de site de
internet e interligação com o sistema regional de videomonitoramento que abrange
as cidades circunvizinhas.

3. DA JUSTIFICATIVA

A contratação do serviço descrito no objeto se justifica pelas razões abaixo
apontadas:

3.1. Auxiliar na segurança do município;
3.2. Diminuição dos índices criminais;
3.3. Inibir a prática de delitos;
3.4. Auxiliar na solução de eventuais ocorrências;
3.5. Auxiliar o trabalho policial em atividades operacionais e investigativas;
3.6. Correlacionar informações e Imagens de locais, pessoas e principalmente de

veículos;
3.7. Auxiliar no trabalho policial em promover ações coordenadas;

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Não será de responsabilidade da CONTRATADA fornecer equipe para realizar
videomonitoramento humano, nem mesmo por eventuais compartilhamentos via
internet das gravações realizadas pelos usuários previamente discriminados pela
CONTRATANTE, que desvirtue da finalidade do uso e acesso às câmeras de
videomonitoramento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185

CNPJ : 45.152.139/0001-99

PMNH Folha

1
Página 1

/
Solicitação de Compra de Materiais ou Serviços

Cotação

Cotação Descrição Data Emissão

02688/22 locação de plataforma de armazenamento de imagens de videomonitoramento em nuvem e 10/06/2022
Responsável Data Abertura Data Encerramento

JOSÉ LUIS HESPANHOL MARTINS 10/06/2022 10/06/2022

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade / Setor; INFORMÁTICA

Centro de Custo : DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Observação locação de plataforma de armazenamento de imagens de videomonitoramento em nuvem em formato White Label, com servidor de
hospedagem para adição de 38 (trinta e oito) câmeras e a gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar áreas de
interesse da segurança pública do município

Fo KJor 27137 MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

Endereço R JAIR MARTINS MIL HOMENS Complemento SALA 206

Bairro VILA SAO JOSE Fone (17)3242-3305 Fa*

CNPJ 30.629.826/0001-85 "E

Cód. Produto Descrição do Produto Unidade
Descrição Detalhada do Produto Observação

Qtde Vir Unitário Vir Total

028.001.725 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE VIDEOMONITO
12 1.450,00 17.400,00

Total Cotado 17400,00

ts S tSltSSããSãkltStllllf tttstf f ttS»t8StltSSIIIt888ISSIItlllllS88<IC8SttSSãtSSSStãlC8lll«8llll8SltlSlttSStl||Ktt ItfttllltBttllltlllSIttSt l8888l888tl888IS8llllllitlltiittttsttttssttá

Total Geral

17400,00

^equisltanPrefeítp Municipal Secretár

José l.uis Hoscsnhc! M^,rtins|
Ü"- . Analista de lnforrr...^iica^ /Jcsó Luís Hrspanhol MartinsJ

fi[ Analista de Informática^^

Fiorllll S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2237 - 16315)
10/06/2022 13;31 Usuáno: JOSÉ LUIS H. MARTINS



PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

PM N H Folha

À Diretoria de Despesa e Orçamento

Solicito a reserva dos recursos orçamentários existentes no
orçamento geral do Município, para ocorrerem as despesas com a
CONTRATAÇÃO pretendida na REQUISIÇÃO EM ANEXO, para o
fiel cumprimento ao artigo 14 de Lei Federal n° 8666, de 21 de Junho
de 1993 e alterações posteriores, cujo valor estimado é da ordem de:
R$ 17.400, conforme informações de requisitante (orçamento anexo).

Divisão de Compras, 13 de Junho de 2022

Eliara A. Sigoli Martins
Chefe da Divisão de Compras e Almoxarífado

J



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclydes C.Cas 185

45152139/0001-99 Exercido; 2022

PMNH Folha

em : 23/06/2022 16:54

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA N® 937

Ficha NO 842 Processo N®

Unidade : 021800 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Funcional : 04.126.0003.2136.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ

Cat. Econ. : 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CíDdigo de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo:

Saldo Iniciai

10.000,00

Alteração (+)

10.000,00

Centro de Custo:

Alteração (-)

0,00

Empenhado

9.960,44

Saldo Atual

10.039,56

Data Histórico

23/06/2022 reserva para contratação de empresa especializada em locação de plataformma de arma
zenamento de imagens de videomonitoramento em nuvem.

VALOR DA RESERVA 8.700,00

RESERVA JÁ UnüZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

RESERVA REFORÇADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 8.700,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 1.339,56

Dani
Diretor

a tõtiseca Amaral
bbspesa e Orçamento

dRClSP287199/0-9



PMN H

AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DiSPENSA/INEXlGlBILID;^DE

FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas
atribuições legais, com base no Art. 26 da Lei Federal n° 8666/93, e a vista da solicitação e
justificativa da Unidade Gestora de Manutenção de Programas e Sistemas, através de seu
Coordenador Chefe, Sr. José Luis H. Martins, com referência ao processo licitatório abaixo
indicado;

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Processo: 166/22 Tipo: DISPENSA
Controle: 54 Data da Abertura: 13/06/2022

Folha

N.o

OBJETO'

Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO EM^ NUVEM,
em formato White Label, com servidor de hospedagem para adição de 38 câmeras e a
gestão da plataforma, com a finalidade de videomonitorar área de interesse da segurnaça
pública do Município, possibilitanto o acesso de imagens através de aplicativo próprio
disponível para os sistemas Android, lOS e através de site de internet e interligação com
o sistema regional de videomonitoramento que abrange cidades circunvizinhas, conforme
especificações constantes no Termo de Referência em anexo.

RESOLVE

AUTORIZAR o presente processo de dispensa/inexigibilidade, conforme se^ue o
"Demonstrativo dos itens adquiridos/contratados", por SETOR ORÇAMENTÁRIO,
empresa:

DíiMÜNSTRATlVO DOS ITENS ATOUlRlDGS/COfnMrADOS.

028.001.725 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE
27137 VIDEOMONITORAMENTO EM NUVEM

MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EI RELI
CNPJ: 30.629.826/0001-85

R JAIR MARTINS MIL HOMENS, 500 SALA 206 - VILA SAO JOSE, SAO
JOSE DO RIO PRETO - SP. CEP: 15090-080
TELEFONE: (17) 3242-3305

UN 12

1.450,00 17.400,00

Novo Horizonte, 23 de Junho dey2022

FABIANO^DE VELLO BELgNTANI
PrefeRi) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CGC/MF N.^ 45.152.139/0001-99 Emancipado em 2811011917

FONE/FAX (17) 3543 9019 CEP: 14.960-000

PARA

DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

' PMNH Folha

DA

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

REF. AO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 166/2022

Tem esta a finalidade de encaminhar a essa Diretoria de Despesa e Orçamento, os
documentos abaixo relacionados, relativos à dispensa acima, para que possa Vossa
Senhoria providenciar o EMPENHO da despesa e o TERMO DE CIÊNCIA do Processo
no Sistema Audesp.

Divisão de Compras e Almoxarifado, 23 de Junho de 2022

ELIARA A. SIGOLI MARTINS
Chefe da Divisão de Compras



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclydes C.Cas 185 45152139/0001 -99

PMNH Folha

N.o

MOTA DE EMPENHO

9214

NOTA DE EMPENHO N» 9214 FICHA 842 DATA 23/06/2022 PROCESSO 16^ REQUISIÇÃO N®

LICITAÇÃO DISPENSA 0054/22 000166/22 DOCUMENTO VENCIMENTO

NOME; MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

ENDEREÇO R JAIR MARTINS MIL HOMENS

30.629.826/0001-85 código 27137

SAO JOSE DO RIO PRETO 237 0023-0 0013771-5

Fonte de Recurso DESCRIÇÃO DO MATERIAL BOU SERVIÇO VALOR TOTAL

0  Recursos nao Destinados a Contraps

01 TESOURO

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

Ref. a contratação de empresa especilaizada em LOCAÇAO DE
PLATAFORMA DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE

VIDEOMONITORAMENTO EM NUVEM, com a finalidade de
vídeomonitorar área de Interesse da segurança pública do Município.
Processo licitatório n®166/22 - Dispensa n°54/22-

Bruto

8.700,00

Desconto

0,00

OR - Ordinário LIQUIDO 8.700,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

20.000,00 9.960,44 8.700,00 1.339,56

02

02 18 00

3.3.90.40.16

04.126.0003.2136.0000

PODER EXECUTIVO

DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

VALOR A SER PAGO R$

DESCONTOS

oito mil e setecentos reais

TOTAL DE DESCONTOS

DANIELEM FONSECA AMARAL

DIRETORA DESPESA E ORÇWVIENTO
CRC: nMSP287199/0-9

Roberta Cristina Costa Rodrigues
Agente Administrativo

Cpf 48822776895

FABIANO DE MELLO BELENTANI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 177 931.788-31

ORDEM DE PAGAMENTO;
RENATO TOMAZELA

DIRETOR DE FIN>WÇAS
CRC. n'»1SP316922/0-0

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

TALITA M. LEAL GlOVERNO
Chefe de Divisão de Pagamentos

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO
í

NõvoHonzónte

Follin

Novo Horizonte, 23/06/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N® 166/22
DISPENSA 54

OBJETO: Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO EM NUVEM, em formato
White Label, com servidor de hospedagem para adição de 38 câmeras e a gestão da plataforma,
com a finalidade de videomonitorar área de interesse da segurnaça pública do Município,
possibilitanto o acesso de Imagens através de aplicativo próprio disponível para os sistemas
Android, 108 e através de site de internet e interligação com o sistema regional de
videomonitoramento que abrange cidades circunvizinhas, conforme especificações constantes
no Termo de Referência em anexo.

ORDEM DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas
apresentadas a licitação acima especificada, o Sr. Prefeito Municipal AUTORIZOU, em favor
dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer,
dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida licitação conforme Relação em
Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 62 da Lei
Federal n" 8.666/93, substituído pela NOTA DE EMPENHO.

Sem mais para o momento, firmamos mui.

Atenciosamente.

ELIARAA. SIGOLI MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código Unidade Quantidad
e

MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI

R JAIR MARTINS MIL HOMENS

SAO JOSE DO RIO PRETO

MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM

EIRELI

CNPJ: 30.629,826/0001-85

R JAIR MARTINS MIL HOMENS, 500 SALA 206 -
VILA SAO JOSE, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP,
CEP: 15090-080

Telefone: (17) 3242-3305 ' , :
iDescriçãojd.cLELoduto/Serviço

028.001.72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UN
5  ARMAZENAMENTO DE

VIDEOMONITORAMENTO EM NUVEM

Total do Proponente

Valor-. •-

Unitário

1.450,00 17.400,00

17.400,00


