COPELI - Licitações
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

COPELI - Licitações
segunda-feira, 16 de abril de 2018 15:14
'Rodrigo Gallo'
RES: RHOX - Pregão 30/2018 - Manifesto contrário à revogação

Prezado Licitante,
Em razão da manifestação apresentada face à intenção de revogação do PE nº 030/2018, seguem as considerações
da COPELI:

Em e-mail enviado no dia 13/04/2018, às 13:58hs, a empresa a RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA (4ª
colocada na fase de lances) limitou-se a alegar que “não há motivos para revogação, uma vez que atendemos
tecnicamente às exigências”.
É preciso antecipar que, em sua objeção à revogação, a RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA não apresenta
contrariedade aos reais motivos que fundamentam a intenção de desfazimento do certame: necessidade de
ajustes das especificações técnicas para adequação aos equipamentos que, efetivamente, atendem às
necessidades do Senado Federal, o que acarretará na ampliação da competitividade e a contratação por um preço
muito mais vantajoso. Ou seja, ainda que a empresa venha a atender ao que o edital estabelece, o "direito
subjetivo" de ser declarada vencedora do PE nº 030/2018 não sobrepõe o interesse público que será atendido
com a revogação do certame e a republicação do edital. Afinal, nada impede que a RHOX participe da próxima
licitação e se, realmente cotar equipamentos que atendam as reais necessidades desta Casa Legislativa e com
preço condizente com o mercado, disputará, em condições de igualdade, com outros concorrentes do mercado
relevante.
De todo modo, a proposta e documentação encaminhada via e-mail pela RHOX foi submetida à análise do
SESIER/PRODASEN, que apresentou o seguinte parecer técnico:

O conjunto de atestados técnicos apresentados não comprovaram que a licitante forneceu
produtos compatíveis ao objeto da presente licitação nas quantidades mínimas exigidas,
estando em desacordo com o item 13.3.1 do Capítulo XIII do Edital.
A Proposta Comercial Pro-6181-A1 apresentada pela referida empresa, ofertou um modelo de
equipamento – Datavideo NVS-30 – em desacordo com os seguintes itens das Especificações
presentes do Anexo 2 do Edital:
• Os documentos “ITEM02-NVS-30 Spec Sheet.pdf”, presente na referida proposta
comercial, e “H.264 Video Streaming Server NVS-30 Instruction Manual”, presente no sítio
oficial do fabricante (http://www.resource.datavideo.com/manuals/Datavideo_NVS30.pdf), demonstram que o equipamento ofertado não possui uma entrada de vídeo SDI,
conforme exigido no item 2.2.2.2, e nem uma entrada de vídeo Composite, conforme
exigido no item 2.2.2.3. Consequentemente, o equipamento também não atende ao
exigido nos itens 2.2.25.2 e 2.2.26.2.
• Os mesmos documentos referenciados acima demonstram que o equipamento ofertado
não possui suporte Multicast conforme exigido no item 2.2.20.
A proposta da empresa não atende ao Edital do Pregão 030/2018.

Em suma, conforme parecer técnico do SESIER/PRODASEN, a RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA, caso viesse
a ser convocada pelo Pregoeiro, seria desclassificada/inabilitada por não atender plenamente às exigências
estabelecidas no ato convocatório, o que conduz à impertinência do único argumento exposto pela empresa
contra a revogação da licitação.
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Outrossim, s.m.j., entendemos que a objeção ofertada pela RHOX contra a revogação do PE nº 030/2018 não
possui o condão de afastar ou contrariar os pressupostos fáticos e jurídicos que, à luz do art. 49 da Lei nº
8.666/1993, autorizam o desfazimento do certame.
Ante o exposto, os autos serão encaminhados à Diretora-Geral do Senado Federal com a recomendação de
revogação do Pregão Eletrônico nº 030/2018.

Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitação
Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º Andar | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-4113

De: Rodrigo Gallo [mailto:rodrigo@rhox.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 13 de abril de 2018 10:11
Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>
Cc: fmontoro <fmontoro@rhox.com.br>
Assunto: RHOX - Pregão 30/2018 - Manifesto contrário à revogação

Prezado Pregoeiro,
Diante da abertura antecipada da sessão e da intenção desta comissão na revogação deste certame, e na
condição de próxima empresa a ser chamada para apresentação de proposta, encaminhamos previamente
nossa proposta comercial, que no nosso atendimento atende tecnicamente a todas as exigência editalícias,
inclusive no tocante ao ITEM 2.
Dessa forma entendemos que não há motivos para revogação, uma vez que atendemos tecnicamente às
exigências.
Solicitamos que a proposta e os documentos técnicos e de habilitação sejam avaliados por esta comissão,
que constatando o atendimento, de continuidade no certame convocando a Rhox para apresentação da
proposta, evitando assim o fracasso do pregão.
-Atenciosamente,
Rodrigo Gallo
Gerente Departamento de Engenharia
Rhox Networking
Tel: +55 (61) 3051-5813
www.rhox.com.br
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AO SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2018
(Processo nº 00200.012557/2017-93)
ANEXO 4
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 20001

OBJETO: Solução de codificação e distribuição de Streaming de vídeo e áudio, com gerenciamento,
contemplando serviços de assistência técnica e suporte técnico, com manutenção corretiva e
substituição de peças e componentes, pelo prazo de 48 meses, incluindo atualizações de versões,
revisões e/ou distribuições (releases) e correções (patches) dos componentes de software, de acordo
com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

Proposta

Pro-6181-A1

Brasília, 13 de abril de 2018

A Empresa Rhox Comunicação de Dados Ltda inscrita no CNPJ nº 03.154.858/0001-07,
sediada no SIBS Quadra 2, Conjunto C, Lote 12 – Núcleo Bandeirante, Brasília – DF, se propõe a
fornecer os materiais e serviços discriminados, atendendo a todas as condições estipuladas no
Edital de Licitação, e nos valores abaixo:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº
030/2018
Data de abertura: 05/04/2018
Nome da empresa: RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 03.154.858/0001-07
Endereço: SIBS Quadra 2, Conjunto C, Lote 12
CEP: 71.736-203
Telefone: (61) 3051-5800
Fax: (61) 3051-5800
e-mail: fmontoro@rhox.com.br
Dados Bancários: Banco Itaú, Agência 0654, Conta Corrente 36.884-4
Nome do Representante legal da empresa: Fabio de Azevedo Montoro
CPF: 332.431.157-87
RG/órgão emissor: 144733 SSP-DF
Instrumento de outorga de poderes: Não se aplica
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? (X) Sim
ITEM QUANT UNID

ESPECIFICAÇÃO

Solução de distribuição de Streaming
(software)
1

4

Un.
WOWZA STREAMING ENGINE 4 (LICENÇA
PERPÉTUA)

2

15

Un.

Equipamento codificador de vídeo (Video
Encoder)

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Wonza
Media
Systems

15.000,00

60.000,00

DataVideo

15.333,33

229.999,95

The Telos
Alliance

21.666,66

129.999,96

DATAVIDEO MODELO: NVS-30

3

6

Un.

Codificador de áudio para servidores de
‘streaming’ de áudio
THE TELOS ALLIANCE MODELO: Z/IPStream R/1

R$ 419.999,91

VALOR TOTAL

Assim sendo, o valor total da proposta é R$ 419.999,91 (Quatrocentos e dezenove mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).
Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Especificações dos materiais, serviços e softwares
2.1. Item 1 - Solução de distribuição de Streaming (software)
2.1.1. O sistema realiza distribuição (streaming) das transmissões ao vivo de encoders, câmeras IP e outras
fontes com codificação pelo menos nos seguintes formatos:
2.1.1.1. RTMP;
2.1.1.2. RTSP/RTP;
2.1.1.3. MPEG-TS;
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2.1.2. Possibilita a distribuição de Conteúdo em Formato Streaming suportando no mínimo os seguintes
formatos:
2.1.2.1. Adobe Flash RTMP;
2.1.2.2. Adobe Flash HTTP Dynamic Streaming;
2.1.2.3. Apple HTTP Live Streaming;
2.1.2.4. Microsoft Smooth Streaming;
2.1.2.5. RTSP / RTP;
2.1.2.6. MPEG-DASH;
2.1.2.7. MPEG—TS;
2.1.3. Permiti gerenciamento total da plataforma de gerenciamento de mídia por meio de interface web;
2.1.4. Permiti o gerenciamento centralizado de mídias, e a reutilização simultânea de uma mesma mídia
para diversas aplicações, como webcasts, Vídeo On Demand;
2.1.5. Gerencia transmissão de mídia ao vivo e sob demanda;
2.1.6. Suporta distribuição (streaming) ao vivo e sob demanda, em formato Unicast e/ou Multicast;
2.1.7. Provê acesso aos vídeos ao vivo e sob demanda aos usuários independente do sistema operacional
do dispositivo de acesso, ou seja, deve ser capaz de atender usuários com sistemas operacionais Windows,
Linux, IOS e Android provendo a melhor qualidade de vídeo possível conforme a qualidade da conexão de
dados destes usuários;
2.1.8. A solução de software deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows Server 2008 ou
superior, Linux e Mac OS X;

2.2. Item 02 – Equipamento codificador de vídeo (Video Encoder) tipo 1
2.2.1. Não serão aceitas soluções baseadas em microcomputadores;
2.2.2. Possui como entrada de vídeo:
2.2.2.1. Uma porta HDMI que suporte as resoluções (com identificação automática):
2.2.2.1.1. 1920x1080 @ 60/59.94/50/24/23.98 Frames por segundo;
2.2.2.1.2. 1280x720@ 60/59.94/50 Frames por segundo;
2.2.2.1.3. 1920x1080i 29.97/25 frames por segundo.
2.2.2.2. Uma porta SDI
2.2.2.3. Uma porta Composite
2.2.3. Na saída de vídeo, deve-se ter um atraso, de no máximo, 30 frames;
2.2.4. Os sinais de áudio devem ser embutidos na entrada HDMI (Embbeded);
2.2.5. Possui entrada de áudio estéreo analógica via 1/8”;
2.2.6. Para saída de áudio, todos os sinais serão embutidos no sinal HDMI;
2.2.7. Permite saída de áudio através de saída desbalanceada 1/8”;
2.2.8. Possui resoluções de codificação selecionáveis que variam de 128x128 a1920x1080;
2.2.9. Possui Taxa de bits para somente gravação deve estar entre 100kbps à 30Mbps;
2.2.10. Possui Taxa de bits para somente transmissão deve estar entre 100kbps a 20Mbps;
2.2.11. Para controle de codificação deve apresentar:
2.2.11.1. Suporte de nível 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, e 4.1;
2.2.11.2. Sustentação da taxa de bits variável;
2.2.11.3. Controles de taxa média de dados máx./min;
2.2.11.4. Filtro de desbloqueio;
2.2.12. Padrão deve ser AAC-LC;
2.2.13. Taxa de frequência deve estar entre 32, 41.1 e 48kHz quando digitalizado a partir de fonte
analógica.
2.2.14. Deve possuir dois canais estéreos;
2.2.15. Taxa de bits deve variar de 32kbps a 256 kbps por par de canal de audio;
2.2.16. Apresenta scaler de alta qualidade com variação de 10 bits, quando gravando ou transmitindo;
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2.2.17. A gravação deve ser em MP4 e MOV com dois canais de áudio AAC embutido;
2.2.18. Possui comprimento máximo de 300minutos de gravação independentemente do tipo de
armazenamento;
2.2.19. Possui interface de rede deve possuir uma porta RJ45 fornecendo 100/1000 Base-T Ethernet com
endereçamento estático ou DHCP;
2.2.20. Suporte aos protocolos RTMP, RTSP/RTP, suporte IPv4 e ter opções Unicast e Multicast;
2.2.21. Ppossui 2 portas USB com suporte para NTFS e FAT32, cartões SD, SDHC e SDXC e suporte para
gravar em pastas compartilhadas em computadores na rede;
2.2.22. Possui alimentação elétrica com chaveamento automático de 110/220 e frequência de 60Hz;
2.2.23. Será fornecido com cabo HDMI de no mínimo 2 metros;
2.2.24. Formatos de codificação:
2.2.24.1. Vídeo:
2.2.24.1.1. H.264, RTMP, RTP, MPEG-2 TS UDP, TS file;
2.2.24.2. Áudio:
2.2.24.2.1. AAC-LC, AAC-HE;
2.2.25. Formatos de vídeo de entrada:
2.2.25.1. HDMI 1080P/60
2.2.25.2. Composite (CVBS)
2.2.26. Conectores de entrada:
2.2.26.1. HDMI;
2.2.26.2. Composite (RCA x 1);
2.2.27. Entradas de áudio:
2.2.27.1. Unbalanced stereo;
2.2.27.2. HDMI (áudio embedded);
2.2.28. Configuração remota de todas as funções e parâmetros via interface Web;
2.2.29. Cabo HDMI de 2 metros;
2.2.30. Compatibilidade com as plataformas mais populares de servidores de streaming: Wowza, Shoutcast,
Icecast e Adobe Flash Media.

2.3. Item 03 – Codificador de áudio para servidores de ‘streaming’ de áudio
2.3.1. Equipamento destinado a codificação e transmissão de áudio estéreo para servidores de streaming
de áudio visando a distribuição do sinal ‘ao vivo’ da Rádio Senado por meio da internet para os dispositivos
móveis;
2.3.2. Transmissão do áudio codificado em tempo real para servidor remoto via rede;
2.3.3. Suporta codificação de áudio em MP3 (16-320kbps) e AAC (AAC-LC(23-320kbps); HE-AAC(24-96kbps);
HE-AAC v2(aacplus:24-96kbps));
2.3.4. Codificador duplo, permitindo alta e baixa taxas de bits ou MP3 e AAC ao mesmo tempo;
2.3.5. Possui no mínimo quatro saídas de streaming para quatro servidores distintos;
2.3.6. Compatibilidade com as plataformas mais populares de servidores de streaming: Wowza, Shoutcast,
Icecast e Adobe Flash Media;
2.3.7. Possui processador de áudio interno com funções de AGC, equalizador, compressor/limitador,
expansor estéreo;
2.3.8. Suporta vários formatos de metadados com recepção via RS-232 ou TCP. Os metadados incluem
informação em texto sobre o conteúdo do streaming de áudio, tais como título da música e artista;
2.3.9. Configuração remota de todas as funções e parâmetros via interface Web;
2.3.10. Porta RJ45 para rede LAN, gigabit, IPv4, compatível com a rede Axia Livewire utilizada pela Rádio
Senado;
2.3.11. Porta RJ45 para rede WAN, gigabit, IPv4, compatível com a rede do Senado Federal;
2.3.12. Entrada e saída de áudio analógico estéreo: balanceado com conector XLR;
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2.3.13. Entrada e saída de áudio digital: padrão Livewire AoIP, compatível com o sistema da Axia utilizado
pela Rádio Senado;
2.3.14. Resposta mínima de frequência de áudio: 50 a 15kHz;
2.3.15. Montagem em rack padrão de 19 polegadas, altura de uma unidade de rack;
2.3.16. Alimentação: 220VAC/60Hz;
2.3.17. Similar ou superior ao ZIPSTREAM R/1.

Reiteramos as Declarações assinaladas no site
•

•
•

Declaramos de que não possuimos em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal;
Declaramos a inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
Declaramos de elaboração de Proposta Independente (DPI).

Informações para Assinatura do contrato
Razão Social: Rhox Comunicação de Dados Ltda
CNPJ: 03.154.858/0001-07
Inscrição Estadual: nº 07.396.330/001-16
Endereço: SIBS Quadra 2, conjunto C, lote 12, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF - CEP 71.736-203
Telefone e FAX: nº (61) 3051-5800
Dados bancários: Banco Itaú, Agência 0654, Conta Corrente 36.884-4

Dados do Representante Legal
Nome: Fabio de Azevedo Montoro
Cargo/Função: Diretor Técnico
Carteira de identidade: 144733 SSP-DF
Nacionalidade: Brasileira
Endereço: SMPW Quadra 17, Conjunto 14, Lote 7, Fração G – CEP: 71.735-509
Telefone/FAX: 61 99983-6706
Endereço eletrônico: fmontoro@rhox.com.br

_______________________________________________
Rhox Comunicação de Dados Ltda.
Fabio de Azevedo Montoro
CPF: 332.431.157-87
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TRlBUN AL DE CONT AS DO DISTRITO FEDERAL
Núcleo de Informática e Processa mento de Dados - NIPD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, com sede na Praça do
Buriti s/no, Ed. Palácio Costa e Silva, telefones 3314-2282 e 3314-2250 , CNPJ sob o
número 00.534.560/0001-26, com base no artigo 42, §3° da Resolução nO 10 de 10-91986, alterada pelas Resoluções nO 46 de 28-8-1991, Resolução nO127 de 29-3-2001 e
Resolu ção nO 145 de 29-5-2002, ATESTA que a empresa Rhox Comunicação de
Dados Ltda, estabelecida no SIA trecho 3 número 985, Brasília , DF, CEP 71.200-030,
inscrita no CNPJ número 03.154.858/0001-07, prestou serviços de instalação de Rede
Local no Edifício Anexo do TCDF, com prestação de assistência e suporte técnico , de
acordo com as especificações e condições previstas nos respectivos Editais Licitatórios,
referentes aos seguintes contratos, "A" até "O" assinados em 7 de julho de 2008 e "E"
assinado em 29 de agosto de 2008:
A) 19/2008 - Serviços de manutenção sob demanda do
cabeamento estruturado , incluindo a instalação de
pontos novos e o remanejamento de pontos
existentes. Prazo de 20 meses;
B) 20/2008 - Serviços de manutenção de Switch Core , incluindo
a instalação de novas portas ativas e
remanejamento de equipamentos existentes.
Prazo de 20 meses;
C)

21/2008 - Serviços de manutenção do sistema de
equipamentos ativos existente, incluindo a
instalação
de
novas
portas
ativas
e
remanejamento de equipamentos existentes.
Prazo de 20 meses;

D)

22/2008

- Serviços de projeto , disponibilização e
manutenção de um sistema de transmissão de
dados sem fio (wireless), sob demanda, com
equipamentos de propriedade da contratad a.
Prazo de 20 meses;

E) 35/2008 - Serviços de vídeo-conferênci a, divulgação de
conteúdo institucional , seguran ça e monitoramento
de ambiente , sob demanda, com equipamentos de
propriedade da contratada. Prazo de 48 meses.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Núcleo de Informática e Processamento de Dados - NIPD

Descrição

Qtde

Insta la ção sob dema nda de rack 19 po legadas equipado

1

Insta lação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 6
completo com ponto de conso lid ação
Instalação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 6
comp leto sem ponto de consolidação
Insta lação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 6 do
rack ao ponto de consol id ação
Instalação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 6 do
ponto de consolidação até a área de trabalho
Instalação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 5e
completo com ponto de consolidação
Instalação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 5e
co mpleto sem ponto de consolidação
In stalação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 5e do
ra ck ao ponto de conso lid ação
In stalação sob demanda de pontos de rede em cabo UTP cat 5e do
ponto de conso lidação até a área de trabalho
Remanejamento sob demanda de ponto lógico sem aplicação de
material

166
40
166
40
40
333

Serviço de verificação e reparo em cabeamento sem aplicação de
material

40

Serviço sob demanda de configuração de switch co re

400 h.h

Serviço sob demanda de porta de switch 1000BaseSX

960
j)ortas

Serviço sob demanda para atendimento a problemas nos switches
core existentes

100 h.h
3840
portas
2640
portas
960
portas
960
portas

Serviço sob demanda de porta de switch 1OOOBase T
Serviço sob demanda de porta de switch 1000BaseSX
Serviço sob demanda de atendimento a problemas nos switches de
borda existentes
Serviço sob demanda de disponibilização de ponto de acesso sem fio
(wi reless)
Serviço sob demanda de disponibilização de contro lador de pontos
de acesso sem fio
Serv iço sob demanda de disponibilização de fe rramenta de softwa re
para gerência e planejamento do sistema de transmissão sem fio

~

Fornecimento de head set Trust HS-2200
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60
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Fornecimento de ponto de áudio Philips SHE2850
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400 h.h

1

Serviço de sistema integrado de vídeo SIGView

~'

166

16

Serviço sob demanda de porta de switch 1OOBase Tx PoE

''L N'

333

In sta lação sob demanda de lance de fibra óptica

Serviço sob demanda de porta de switch 100BaseTX
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TRlBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Núcleo de Informatica e Processamento de Dados - NIPD

Fornecimento de web-cam Creative

50

Serviço sob demanda de câmera de vídeo IP fixa interna e externa

150

Serviço sob demanda de câmera de vídeo IP móvel interna e externa

12

Serviço sob demanda de incorporação de câmera analógica ao
sistema

150
1

Treinamento: treinamento sobre a so lução implantada

22.500
m'

Área : em que a obra foi executada

Os serviços prestados tiveram como responsável técnico o engenheiro
eletricista-eletrônica Fabio de Azevedo Montaro, CREA-DF nO 1310 e foram
realizados a partir de julho de 2008.
Declaramos que os materiais e serviços fornecidos até a presente data
atenderam às especificações deste Tribunal , e que a Rhox cumpriu com as
obrigações assumidas, não havendo nada que desabone sua conduta profissional.

Brasília , 25 de agosto de 2009
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AFCE - Matrícula 527-4
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF
SUBSEcru.'ARIA DE PLANEJAMENTO E l'OLiTICA DE SAÚDE
DlRETORlA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INfORMAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito que a empresa RHOX COMUNlCACÃO DE
DADOS L TOA, estabelecida no SIA Trecho 3, lote 985, loja 24, Brasília-DF, inscrita
no CNP J sob o nO03 , 154 858/0001-07, forneceu serviços de projeto e instalação de rede
W AN e redes LAN (locais), para esta Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
- SES - DF, conforme contrato nO 17512000, no período de janeiro a abril de 2000,
incluindo projeto executivo e contrato de assistência técnica e manutenção corretiva
"ON SITE" durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, para
equipamentos de comunicação de dados (switches Ethemet, roteadores e servidores de
terminais), de propriedade desta Secretari a, com atendimento em no má"imo, duas
horas contadas a partir da comunicação feita por esta Secretaria, fornecendo todos os
materiais necessários à referida manutenção, tendo como responsável técnico o SL eng,
Fabio de Azevedo Montoro, CREA-DF nO 1,3 10, conforme descrito a seguir:
12 (doze) redes locais utilizando e disponibilizando tecnologia Ethernet, Fast
Ethernet e Gigabit Ethernet, implementando video-monitoração através da rede com
um total de 1.032 (hum mil e trinta dois pontos lógicos de rede), utilizando técnicas
de cabeamento estruturado categoria 5e, com equipamentos tipo switch, distribuídos
e instalados nas dependências dos Hospitais: Regionais do Gama, Ceilândia,
Taguatinga, Brazlândia, São Vicente de Paula, Guará, Hospital Distrital de Brasilia
(HDB), Hospital Reginal da Asa Norte (HRAN), Hospital de Apoio, prédio do SIA e
prédio do CPD, As redes foram agrupadas em pontos centrais (concentradores
switch centrais) que, por sua vez, foram ligados, por meio de cabos óticos a switches
de borda, As redes LAN de cada Hospital foram ligadas à rede do CPD, por meio de
uma rede WAN, usando roteamentos IP e Frame Relay,
A obra foi executada nas dependências da Secretaria de Estado de Saúde do DF,
abrangendo um total de 42,000 m2 de área,
Foram fornecidos os seguint9S materiais e serviços:
1.032 (um mil e trinta e dois) pontos lógicos incluindo as tomadas RJ45 na área do
usuário, marca Siemon, modelo CT, e as respectivas portas em patch pannel de 19
polegadas, marca Siemon, modelo CNT-PNL, patch cord cal. 5e, marca Siemon,
modelo MC5-8-T568A;
1.032 (um mil e tTinta e duas) portas de switch 101100 Mbps, com gerenciamento,
respectivo software de gerenciamento, nos modelos ATe OS dos fabricantes AIlied
Telesyn e Alcatel;
64,200 m (sessenta e quatro mil e duzentos) de cabo UTP com 4 pares, 24 AWG,
categoria 5e, marca Furukawa, modelo Multi-lan, com as respectivas canaletas
tubulações e instalações;
10,000 m (dez mil) de cabo ótico com fibras multi modo, marca Furukawa, modelo ./
.,/
Fiber-lan;
" ~c"
34 (trinta e quatro) bandejas óticas marca Siemom, modelo CT-FMT;
"
~" ; -.:~
428 (quatrocentos e vmte e OItO) conectonzações ól'lcas do tipO "hot mel!' ;
,', ~~""
RHOX ~w.\ ~
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF
SUBSECRETARiA DE PLANEJAMENTO E l'OLiTICA DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INfORMAÇÃO

112 (cento e doze) cordões óticos duplex tipo ST;
224 (duzentos e vinte e quatro) fusões óticas;
Fornecimento e instalação de 17 (dezesete) roteadores marcas Hughes e Motorola,
modelo Vanguard 320, com uma porta LAN e uma W AN em cada um;
Fornecimento e instalação de 12 (doze) placas de vídeo-monitoração nos roteadores
e respectivos softwares de video sobre IP ;
52 (cinquenta e duas) câmeras de vídeo com seus respecti vos cabeamentos coaxiais.
1 (uma) rede elétrica estabilizada para o Hospital HMIB, totalizando 110 tomadas
elétricas, incluindo quadros de distribuição de força e sistema de aterramento;
Software para video-monitoração colorido em sitema multi ponto;
Serviços de montagem, configuração, confecção de As-Built, testes de aferição e
ativação da rede;
Declaramos que o referido contrato acima referenciado foi de instalação,
configuração, operação, garantia, suporte, manutenção e teve validade por dois anos, até
28/2/2002, com atendimento 7x24 (sete dias por semana, 24 horas por dia), inclusive
feriados , em regime de plantão, por meio da Internet, pager e telefone celular.
Declaramos que os materiais, equipamentos e serviços fornecidos atenderam às
especificações desta Secretaria, bem como a referida empresa cumpriu com as
obrigações assumidas e que, até a presente data, nada consta que possa desabonar sua
conduta profissional.

Brasília, 19 de agosto de 2004
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

D METRÔ

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax (11) 3283·5228 - Tel. (11) 3371-74 11
CNPJ n" 62.070.3621000 1-06 - Inscrição Esladual NO104.978.186.113 - São Paulo - SP - Brasil

ATESTA DO DE APT IDÃO T ÉCNICA

APT DAlGTI 0.36/2015
Atestamos pa ra os devidos fi ns, q ue a empresa RH OX COM UN ICAÇÃO DE DA DOS LTDA.,
com sede na S IBS Q uad ra 2 Conj unto C lote 12 - Bras ília - DF, inscrita no CN PJ nO
03 .1 54.858/000 1-07, tendo como res ponsável técni co o engenheiro e letri c ista-e letrôni ca Fab io de
Azevedo Montora, C RE A-D F n° 13 10, vem prestando serviços à Compan hia do Metro politano de
São Paul o - Metrô, nada havendo q ue a desa bone conforme detalhado aba ixo:

· C O NTRATO N" 4 11 722770 1
· OBJ ETO: Contratação de Serviços de Locação de Sistemas de Serviço de Rede WA N, com
Serviço de Acesso Remoto - RAS para a Companhia do Metro politano de São Paulo - Metrô.
· V IGÊ C IA C ONTRAT UAL: 22/01 /20 13 a 2 110 1/20 17
· PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 (q uarenta e c inco) meses
· VALO R / DATA BASE : R$ 313.537, 10 (trezentos e treze mi l, qu in he ntos e tr inta e sete rea is e
dez centavos), na data-base de OI/I 1/ 12.
· Q UANT ITATIVOS CONTRATUA IS :
D esc ri ção
Pro je to : Projeto de Implantação da Solução
Se rv iço

re de : Entrega dos
Equ ipa mentos. Lice nças de Uso de Softwa re,
Impla ntação e Configuração da Solução.
de

ins talação

Q ua ntidad e

Sta tus Co ntratua l

I serviço

rea lizado

I serviço

rea lizado

2 Uirmas

rea lizado

lice nça/mês

em execução

equ ipa me nto/mês

em execução

se rviço/mês

e m e xec ução

de

Capaci tação Téc nica: T reiname nto ministrado pe la
Rhox na solução de e quipa me ntos tipo Relllole Access
Ser ve/' - RAS Pa tton 2996, com a partic ipação de 4
(qua tro) func ioná rios da Companhia do Metrô - SI'
Se rv iço de locação I : Licencia me nto de 2 (dois)
softwa res para de hard\vare WAN pa ra Aceso
Re moto ( RAS) com ma nute nção e s uporte téc nico
Se rv iço

de

locação 2:

Locação de 2 (dois)
hardwa res WAN para Aceso Re moto ( RAS)

Serv iço de manute nção: Ma nutenção preventiva,
periodica me nte, rea lizada em horá rio come rcia ~
compreend ido e ntre 8:00 e 18:00 horas, de2:la 6:l
feira .

'/

t/2

i\.o

t

FE-Q033

OFP 000842
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METRÔ

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - CerqueiraCesar - Fax(1l)3283-5228 - Tel.(11)3371 -7411
CNPJ nIl 62.070.362/0001-06 - Inscrição Estadual NO104.978.186.113 - São Paulo - SP - Brasil

Descrição

Q uantidad e

Status Co ntrat ua l

manute nção ~ s u~ol1 e técnico:
Ma nute nção corretiva e suporte téc nico loca l
corretivo, realizado no regime 24x7x365 (v ulte e quatro
horas por dia , sete dia s da sema na, treze ntos e
sessenta e c inco dias do ano).

serviço/mês

e m execução

150 horas

a rea lizar

I

rea lizado

Serviço

de

Se rviço: Operação assistida
As B uilt: e ncadernado.

Local da Insta lação: Rua Augusta nO I.626 e Rua Verguei ro nO I.200.

São Pau lo,

01

de dezem bro de 2015.
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ATESTADO
de
CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato número 011/2014

A~nº0720140070109
Objeto do contrato : sistema CFTV
Contratante: ICIPE
Proprietário: ICIPE
Período de execução: 19-2-2014 a 5-12-2014
Endereço da obra: SAIN Lote 4B, Asa Norte, Brasília, DF

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASíLIA JOSÉ ALENCAR, pessoa jurídica de direito
privado, localizado no SAIN Lote 4B, Asa Norte, Brasília, DF, 70.071-900, telefone 3025-8459, por
meio do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE, CNPJ 10.942.995/0001-63,
estabelecido no SCS Quadra 2 Bloco C, edifício Wady Cecílio 11, 42 andar, Brasília, DF, ATESTA que
a empresa Rhox Comunicação de Dados Ltda, estabelecida no SIBS Quadra 2 Conjunto C Lote
número 12, Núcleo Bandeirante, Brasília, DF, CEP 71.736-203, inscrita no CNPJ número
03.154.858/0001-07, forneceu equipamentos e prestou serviços de instalação de rede CFTV
com 75 câmeras IP, por meio do contrato número 011/2014, processo n 2 2013.01.1127.00,
chamamento n 2 281/2013, contemplando o cabeamento estruturado, infraestruturas interna e
externa, equipamentos ativos e passivos, suporte técnico e serviços de manutenção de software ~

Hospital da Criança de Brasília José Alencar · HCB sob gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (lcipe)
SAIN lote 4 a - A~a No rte - CEP 70.0 71-900 Bra)ilia/DF (61 ) 3025-8350 www.hcb.org.br
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e hardware, para o Hospital, que possui dois pavimentos, área externa e uma sala de controle,
no va lor contratual de R$ 999.797,00 (novecentos e noventa e nove mil , setecentos e noventa e
sete reais), com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.
Os serviços contemplaram a instalação do sistema de encami nhamento de cabos
(eletrocalhas e eletrodutos), o lançamento e a terminação dos cabos, os equipamentos ativos
para a rede de dados, o servidores e as câmeras CFTV do tipo IP de alta definição.
A empresa entregou as plantas finais (As Built) do sistema.
A instalação contemp lou os seguintes quantitativos:

Projetos

Quantidade

Projeto Executivo de cabeamento de rede interna: contemplando

estrutura de

cabeamento de telecomunicações, co m especificação dos cabos, conexões e racks,

1

para as áreas internas do prédio do hospital, especificamente para o sistema CFTV.
Projeto Executivo de cabeamento de rede externa : contemplando infraestrutura de
cabeamento óptico de telecomunicações, com especificação dos cabos, para as áreas

1

externas, especificamente para o sistema CFTV.
Projeto Executivo de rede ativa: topologia de dados para CFTV, com equipamentos
ativos do tipo switch Ethernet, storage de rede, servidores, câmeras CFTV, para o

1

prédio do hospita l e suas áreas externas.

I

Serviços

--L-

Quantidade

Rack 19 l10legadas til10 1: com portas, 44U de altura. Fornecimento, fixação,
acoplamento ao sistema de eletrocalhas, montagem dos equipamentos, instalação e

1

conexão dos cordões de manobra .
Rack 19 l10legadas t i l1 0 2: com portas, 6U de altura. Fornecimento, fixação,
acoplamento ao sistema de eletrocalhas, montagem dos equipamentos, instalação e

S

conexão dos cordões de manobra.
Patch Panel 24 l10rtas categoria Se: do tipo angular, com lU de altura, 24 portas
categoria

Se

não

blindadas,

marca

Furukawa .

Fornecimento,

instalação,

conectorização.

Hospital da Criança de Brasllia José Alencar - HC8 sob gestão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (lcipe)
SAIN lote 4 6 - A-.a Norte - CEP 70.07 1-900 Bra~ilia/DF (61) 3025-8350 www.hcb.org.br
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DIO - distribuidor óptico: com lU de altura, 24 portas fusões, marca Furukawa,
modelo A-270. Fornecimento, instalação, conectorização.
DIO

-

distribuidor óptico:

mini-DIO do tipo so brepor, 8 posições,

simplex.

Forn ecimento, instalação, conectorização .
Cabo UTP categoria Se: para rede de dados, 4 pares, tipo U/U TP, eM, marca
Furu kawa. Lança mento, identificação, terminação, teste e certificação .
Cabo óptico: uso externo, reforçado, corrugado, com 6 fibras monomodo, SM 9/125
11m, Fornecimento, instalação e terminação .
Cabo óptico: uso interno, tight, com 6 fibras monomodo, SM 9/ 125 11m, Fornecimento,
instalação e terminação.
Cabo HDMI: uso interno, HDMI-HDMI, 1,5 m. Fornecimento, instalação.

2

11

3.580 m

1.572 m

500

1

Cordão U[UTP cat Se, 2,5 m, azul . Fornecimento.

90

Cordão óptico LC-LC. monomodo, duplex, SM 9/125 11m. Fornecimento

24

Cordão óptico LC-SC. mono modo, duplex, SM 9/ 125 11m . Fornecimento

14

Conectorização de cabo U[UTP 4 pares: categoria 5e em tomada RJ-45 ou painellDC.

124

Certificação da rede em categoria Se : teste de en laces cat 5e com equ ipame nto
"scan ner" categoria 6, marca DTX Fluke Networks.
Fusão óptica : serviço de fusão óptica em cabo monomodo.
Teste em enlace óptico : serviço de teste com equipamento OTDR em enlace óptico
monomodo .

62

98

98

~
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Switch tipo 1: portas de Switch de Borda, com alimentação pelo cabo de rede (PoE),
gigabit

Ethernet, marca Alcatel,

modelo

6450-P24 . Fornecimento, instalação,

144

configuração e teste.
Switch tipo 2: portas de Switch, gigabit Ethernet, marca Alcatel, modelo 6450-U24.
Fornecimento, instalação, configuração e teste .
Módulo SFP: Ethernet, 1 Gigabit, tipo LX para fibra óptica. Fornecimento, instalação
no switch tipo 1, alinhamento e teste .
Módulo SFP: Ethernet, 1 Gigabit, tipo LX para fibra óptica. Fornecimento, instalação
no switch tipo 2, alinhamento e teste.

Hospital da Criança de Brasllla José Alencar - HCB sob gest30 do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada llcipel
SAIN lote 4 B · A~a Norte · CEP 70.071 -900 Brasilia/ DF (6113025-8350 www.hcb.org.br
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Conversor de mídia: Ethernet, para converter 1 Gigabit 1000Base-T em cabo U/UTP @
100 O para 100Base-LX em fibra óptica. Ma rca Intelbrá s, modelo KGMll05 .

14

Fornecime nto, in stalação e teste.
Switch KVM :

6 portas, com teclado, mouse e monitor integrados, próprio para

instalação em rack 19 polegadas. Fornecimento, instalação e teste .
Sistema CFTV IP: Projeto Executivo, fornecimen to, instalação e teste.

1

1

Câmera tipo 1: câmera de vídeo IP, 1 MegaPixel, t ipo dome, indoor, day-night, H.264,
marca Avigilo n, modelo 1.0-H3-Dl. Fornecimento, instalaçã o e teste .
Câmera tipo 2: câmera de vídeo IP, 2 MegaPixe l, t ipo dome, indoor, day-night, H.264,
marca Avigilon, modelo 2.0-H3-Dl. Fornecimento, instalação, alinhamento e te ste .

8

16

Câmera tipo 3: câ mera de vídeo IP, 8 MegaPixe l, panorâmica, tipo dome, 360 graus,
indoor e outdoor, grau de resistência IP66, 0,6 Lu x, compressão sem perdas JP EG2000, marca Avigilon, modelo 8.0MP- HD-DOME-360. Fornecimentol

instalação,

15

alinhamento e teste.
Câmera tipo 4: câme ra de vídeo IP, 1 MegaPixel, t ipo dome, indoor, day-night, H.264,
marca Avigilon, modelo 1.0-H3-D1-IR. Forneci mento, insta lação, alinhame nto e teste .

4

-

" 't

H. 264, marca Avigilon, modelo 2.0W-H3-D1-IR. Fornecimento, instalação, alinhamento

26

1~

e teste .

.~

. ~

Câmera tipo 6: câmera de vídeo IP, 8 MegaPixe l, panorâmica, tipo dome, 360 graus,
indoor e outdoor, grau de re sistência IP66, 0,6 Lux, comp ressão sem perdas JPEG 2000, marca Avigilon, modelo 8.0MP- HD-DOM E-360. Fornecimento, instalação,

3

GByte de RAM . Fornecimento, insta laçã o, co nfigura ção e teste .
Monitor LCD: 21,5 polegadas, full -HD 1920 x 1080 @ 60 Hz, marca LG, modelo
E2241VP-PN-AWZ. Fornecimento, instala ção, configuração e teste.
Software de monitoramento CFTV: do tipo profissional, marc a Avigilon, modelo
Ente rpri se. Fornecimento, instalação e teste. [Qtde de Lice nças)

Hospital da Criança de Brasflla José Alencar · HCB sob gestão do Instituto do (Incer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe)
SAIN lot~ 4 B - Ala Norte - CEP 70.071 -900 Brasília/ DF (61) 3025·8350 www.hcb.org.br
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Servidor para CFTV: do tipo apropriado para instalação em rac k, 2U, carregado com
marca HP, modelo DL385p, com t rês discos rígidos SATA de 1 TByte @ 7200 rpm, 8

~

6

alinh amento e t est e.

softwa re de monitoramento com as respectivas licenças de software para as câmeras,

r--

&~

Câmera tipo 5: câmera de vídeo IP, 2 MegaP ixel, tipo dome, indoor, day-night, WDR,

3

75
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Mesa de controle CFTV : mesa PTZ do t ipo profissiona l, com joystick, USB, marca
Avigilon, mode lo ACC-USB-JOY-PRO. Forn eciment o, inst alação e t este.

2

Storage de rede : servido r pa ra armazenamento de dados, NAS e IPSAN, 24 TeraBytes,
com 12 slots pa ra discos SAS ou SATA, processado r de dois núcleos, 4 GB de RAM,

1

marca AM I, modelo 240 1i2724k. Fornecime nto, insta lação e teste.
Instalações externas :
asse ntamento

de

abe rt ura de va las,

postes,

lançame nto

de

encam inhamento,

cabos

ópticos,

ca ixas exte rn as,

quadros

externos}

1

terminações, recomposição.
Postes de concreto: poste para insta lação externa, 6 metros, equ ipado com armá rio
pa ra acomodação de equipamentos conve rso res e alim entadores, para supo rt e das

4

câmera s externas. Fornecimento e insta lação .
Treinament o Adm inistração : visão gera l do sistema, t ipos de câme ras, conexões,
am bientes ope raciona is, funcio nalidades, fe rramenta de admin istração do softwa re de

1

gerenciame nto, me nsage ns e logs, 20 ho ras.
Trei namento Operação : ap resent ação gera l do siste ma, visua lização dos painéis, ao
vivo, visua lização dos vídeos gravados, time line, buscas, mensagens, 20 horas.

1
"-

Certificados do curso Admini stração : emit idos aos participantes (regis 226 e 227)

2

Certificados do curso Operação: em itidos aos participa ntes (regis 228 a 234)

7

Recomposições em geral : limpeza, retirada de entulho

1

Área int erna: em que a obra foi rea lizada

7.700 m'

Área externa: em que a obra foi rea lizada

32 .180 m'

'\I:

S§ 11:;

~

As built: co njunto de duas plantas ("Cabeame nto Inte rn o" e "Ca beamento Extern o")
impressas no fo rm ato A1 extendido, um CO com as plantas nos formatos OWG, no
formato POF, os resultados dos t estes de certificação do cabeamento U/U TP e do

1

cabeamen t o óptico.

Os serviços tiveram co mo responsável técnico o engenheiro eletricista-eletrônica
Fab io de Azeved o Montoro , CREA-DF nO 131 0 e foram realizad os de 19 de Feve reiro
de 201 4 a 5 de Dezembro de 2014.

Hospital da Criança de Brasllla José Alencar · HCB sob ge5tão do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Idpel
SAIN lote 4 B · A~a Norte - CEP 70.071 -900 6rasllid/Df (61) 3025-8350 w w w.hcb.org.br
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Governo do Distrito Federa l
Secretaria de Estado de Saúde
Hospital da Criança de Brasíl ia José Alenca r
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sus_

DE BRASlll AJDS~ ALENCAR

Declaramos que os serviços fornecidos atenderam às especificações desta
instituição, que a Rhox cumpriu com as obrigações assumidas e que não hà nada que a
desabone profissionalmente .

Brasílía , 6 de Dezembro de 2014

Âng~
CTI - Coordenação de Tecnologia de Informação
Hospital da Criança de Brasília José Alencar
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Hospital da Criança de Brasma José Alencar · HCB sob gestão do Instituto do CAncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe)
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ATESTADO
de

CAPACIDADE TÉCNICA
ARTnº
Objeto do contrato:
Contratante:
Proprietário:
CNPJ:
Período de execução:
Processo de compra:
Contrato nº
Referências Rhox:
Valor:

0720170002106
Fornecimento de solução de sonorização interna
(pavilhões) e externa (estacionamentos)
CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.
CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.
00.314.310/0001-80
21-12-2016 a 04-07-2017
071.000.118/2016
20-2016
PED-3269, CNT-1030
R$ 441.499,97

CEASA/DF - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A., pessoa
jurídica com sede no SIA Sul - Setor de Indústria e Abastecimento Sul, Quadra 10, nº 5,
Brasília, DF, 71.208-900, telefone 3363-1203, CNPJ 00.314.310/0001-80, ATESTA que a
empresa Rhox Comunicação de Dados Ltda, estabelecida no SIBS Quadra 2 Conjunto C Lote
número 12, Núcleo Bandeirante, Brasília, DF, CEP 71.736-203, inscrita no CNPJ número
03.154.858/0001-07, forneceu para esta instituição uma solução de sonorização,
contemplando ambientes internos e externos, baseada em processamento digital de sinais
(DSP), totalmente integrada, programável, tendo apresentado o projeto executivo com
simulação acústica, contemplando o Pavilhão B-08, Pavilhão 87 /3 A, Pavilhão do CCC (Centro
de Capacitação e Comercialização) e áreas contiguas, bem como os estacionamentos dos
Pavilhões da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF, incluindo
fornecimento de material, instalação, adequação elétrica, configuração, projeto executivo,
treinamento, documentação e desinstalação do legado existente, conforme detalhado no
edital e seus anexos, em uma área total de 62.890 (sessenta e dois mil, oitocentos e
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53
Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF
Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221- E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br
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2

noventa) m2, sendo 10.170 (dez mil, cento e setenta) m de área interna e 52.720 (cinquenta
2
e dois mil, setecentos e vinte) m de área externa.
O fornecimento incluiu todo o planejamento e execução do cabeamento externo
utilizando as metodologias destrutiva (MD) e não destrutiva (MND), conforme quantitativos
constantes na tabela, e confecção de caixas de passagem e terminação dos eletrodutos
enterrados, junto aos postes.
O fornecimento incluiu a instalação de um sistema de chamada com mensagens prégravadas no formato digital, tendo sido executadas as configurações de automação
necessárias para o acionamento automático das mensagens, o que foi realizado em
configuração multizona de broadcast de áudio.
O fornecimento incluiu toda a automação do sistema, contemplando o controle dos
canais de áudio, as interfaces de comando por meio de relés de automação, as conexões das
interfaces dos processadores DSP e o gerenciador de chamadas.
O fornecimento incluiu a criação, programação e configuração de telas de interface
do usuário com dispositivos móveis, contemplando controle de zonas, volume, mute,
mensagens, permitindo que seja feita local e remotamente a operação, gerenciamento e o
controle da automação centralizada de todo o sistema.
O áudio foi distribuído pelas zonas de sonorização por meio de linhas de voltagem
constante, em 100 volts.
Foi realizado um treinamento aos funcionários do CEASA-DF sobre a operação do
sistema, contemplando uma parte teórica com princípios de áudio e uma parte prática que
incluiu as configurações básicas, os ajustes de intensidade de áudio, o manuseio da mesa de
mixagem de áudio e outros aspectos referentes a parâmetros configuráveis do sistema.
Áreas contempladas:

r:[)
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O fornecimento contemplou os seguintes quantitativos:
Imagem

Projetos

1
.

Projeto Executivo: contemplando toda a solução,
infraestrutura de cabeamento de telecomunicações,
desenhos em planta, esquemático da solução, tabelas de
intensidade sonora e escavação externa, posicionamento
dos equipamentos de áudio e sonorização, os quais estão
~relacionados nesta tabela . Elaboração de análise
'
eletroacústica .
Medição de pressão sonora em 28 pontos da área
.
envolvida, com um RTA (Real Time Analizer) digital
equipado com microfone apropriado para medições e
configurado para medir o espectro por oitavas.
l
Medição de tempos de reverberação.
l•
Foram realizadas simulações para 9 (nove) locais: Bloco B8,
Estacionamento Oeste, Estacionamento Leste, Bloco CCC,
Bloco B7 /3A, Bloco B7 /3A-2, Estacionamento Sul, ,,,
Estacionamento Norte-A e Estacionamento Norte-B.
Para cada localidade foram simulados os seguintes
cenários:
• SPL direto com ponderação tipo "A"
• SPL total com ponderação tipo "A"
• SPL direto com ponderação tipo "Z"
• SPL tota l com ponderação tipo "Z"
•
Índice de inteligibilidade CIS banda larga
•
Índice de inteligibilidade STI
•
Relação Sinal/Ruído

Qtde
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Equipamentos

Qtde

Microfone de mão com fio: t ipo dinâmico, diagrama polar
de captação cardioide, resposta em frequência de 70 Hz a
16 kHz. Fabricante: Audio-Technica, modelo PRO 63 .
Fornecimento, instalação, teste.

2

Microfone de mão sem fio (kit) : tipo dinâmico, diagrama
polar de captação unidirecional, resposta em frequência de
20 Hz a 20 kHz. Receptor com saída de áudio balanceada
em conector XLR macho, saída de áudio desbalanceada em
conector TS ¼ de polegada e painel com indicações de
status do transmissor. Fabricante: Audio-Technica, modelo
ATW 1322. Fornecimento, instalação, teste .

" Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53
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Mesa de som: 12 canais de entrada, 8 canais para
microfone, com ganho ajustável, 2 canais de entrada de
linha estéreo, 1 processador de efeitos, 1 equalizador
gráfico, medidor de nível de sinal (VU). Fabricante:
Soundcraft, modelo SX 1202FX USB. Fornecimento,
instalação, teste.

Amplificador de áudio dois canais de 250 W: 2 entradas de
sinal em nível de linha, balanceado, resposta em frequência
65 Hz a 20 kHz, com variação de -1 dB a 1 kHz, SNR maior
que 103 dB. Opera em baixa impedância com cargas de 4 e
8 ohms, opera em linhas de alta impedância nas tensões de
50 V, 70 V e 100 V, possui sistema de proteção para
limitação de sinais de áudio, alta temperatura e picos de
corrente. Fabricante : Electra-Voice, modelo PA2250T.
Fornecimento, instalação, teste.

1
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Corneta para reprodução de voz: Possui transformador
interno para operação em linhas de 100 V, sensibilidade de
111 dB/W a 1 m, Índice de proteção IP65, resposta em
frequência de 380 Hz a 5 kHz, com variações de -10 dB,
ângulo de cobertura horizontal e vertical para 1 kHz de 70º.
Fabricante: Bosch, modelo LCB 3493/12. Fornecimento,
instalação, teste .

32

Caixa acústica tipo arandela: Sonofletor com certificação
segundo a norma europeia EN 54 part 24 (Fire detection
and fire alarm systems. Voice a/arms - Loudspeakers), para
instalação em forro de teto, possui transformador interno
para operação em linhas de 100 V, sensibilidade de 90
dB/W a 1 m, resposta em frequência de 90 Hz a 20 kHz,
com variações de -10 dB, ângulo de cobertura horizontal e
vertical de 180º @ 1 kHz. Fabricante: Bosch, modelo LBC
3086/41. Fornecimento, instalação, teste.

79

Caixa acústica tipo cubo: possui transformador interno
para operação em linhas de 100 V, sensibilidade de 91
dB/W a 1 m, resposta em frequência de 180 Hz a 20 kHz,
com variações de -10 dB, ângulo de cobertura horizontal de
165º @ 1 kHz. Fabricante: Bosch, modelo LB1-UW06-FD.
Fornecimento, instalação, teste.

1
'

•

,

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53
Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF
Telefone: (0xx61) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221-E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF

•

1

Caixa acústica ativa: possui amplificador interno classe AB,

potência total de 400 WRMS, composta de duas vias, sendo
um woofer de 15" para reprodução de baixas frequências e
um driver para reprodução de médias e altas frequências, 1
entrada de microfone t erminada em conector XLR fêmea, 1
entrada de linha desbalanceada terminada em conector TS
de ¼ de polegada, 1 reprodutor de arquivos de áudio em
formado MP3 a partir de um pendrive ou cartão de
memória tipo SD, com conexão Bluetooth para reprodução
sem fios. Fabricante : Oneal Audio, modelo OPB1030BT.
Fornecimento, instalação, teste .

2

Tripé para caixa acústica ativa: pedestal para caixa acústica

em alumínio, com pés escamoteáveis e pino de travamento.
Fabricante : JBL Selenium, modelo PEDESTAL 0lP.
Fornecimento, instalação, teste.

Computador de mesa: tipo "All-in-One" com tela sensível
ao toque de 19", resolução 1600 x 900 pixeis, com proteção
antirreflexo processador Intel® Core 15, 2,7 GHz, memória
RAM DDR3 com 4GB, Disco rígido tipo SATA com
capacidade de 500 GB, sistema operacional Windows 8.1,
em língua portuguesa (português do Brasil), com unidade
de leitura e gravação de discos ópticos do tipo DVD,
incorporada ao gabinete, 2 (duas) portas USB 3.0,
acompanhado de teclado e mouse sem fios. Fabricante:
Deli, modelo OptiPlex 3030
All-in-One. Fornecimento,
instalação, teste.

2

1

Fone de ouvido profissional : tipo circumaural, para melhor

isolamento do ruído externo, transdutor dinâmico com imã
de neodímio de 40 mm, resposta em frequência: 15 Hz a 22
kHz, sensibilidade de 96 dB. Fabricante: Audio-Technica,
modelo ATH-M30x. Fornecimento, instalação, teste.

1
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Nobreak: UPS formato tipo torre, potência: 3 kVA, tensão
nominal de saída de 230 V, fornece sinal de onda senoidal
nas saídas, opera com frequências de 47 Hz a 63 Hz.
Fabricante : APC, modelo APC SUA30001. Fornecimento,
instalação, teste .

1

Switch de rede Ethernet: com 24 portas 10/100/1000
Mbps, capacidade de comutação: de 48 Gbps, capacidade
de transferência (Throughput): 32 Mpps - milhões de
pacotes
por
segundo.
Fabricante:
HPE,
modelo
OfficeConnect 1410 24G R Fornecimento, instalação e
teste.

2

Processador digital de áudio (DSP) expansível: com
desempenho de 9.600 MIPS, 8 entradas analógicas de
microfone ou linha balanceadas com phantom power +48
V, 8 saídas analógicas de linha balanceadas em conectores
Euroblock, 4 portas RAD (Remate Audio Device) cada uma
"""
com capacidade para dois canais de áudio digital de saída e
dois de entrada. As portas RAD são ligadas via conexão em
cabo F/UTP Categoria Se ou superior com até 150 metros.
Pode ser expandido até 512 entradas e 512 saídas de áudio,
pelo empilhamento de até 32 unidades expansoras.
Fabricante:
Rane,
modelo
HAL-lx.
Fornecimento,
instalação, programação, configuração e alinhamento.
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Estação digital de chamada: equipada com tela LCD para
exibição de zonas de aviso, um botão giratório para seleção
e controle; um Botão APF - aperte para falar, um conector
XLR fêmea para o microfone, um conector RJ-45 fêmea para
comunicação com o processador. LEDs no painel frontal
indicadores de zona ocupada, mensagem em curso, pronto
para capturar mensagem, sobrecarga na entrada de
microfone e presença de sinal na entrada de microfone,
alimentação
"Phantom
Power"
para
microfones
condensadores. Fabricante:
Rane,
modelo
Pagerl.
Fornecimento, instalação, programação, configuração e
alinhamento .
Expansão de entradas e saídas lógicas: com 8 entradas de
controle analógico, O a 5 Vdc, terminadas em conector
Euroblock, 8 saídas de controle lógico, 5 Vdc, terminadas
em conector Euroblock, 8 entradas lógicas, 2 a 24 Vdc,
terminadas em conector Euroblock, 6 portas de conexão
com sensores de barreira por infravermelho. Fabricante:
Rane,
modelo
DR-4.
Fornecimento,
instalação,

1
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programação, configuração e alinhamento.
Microfone tipo "gooseneck": dinâmico, com padrão de
captação cardioide, todo em metal, resposta em frequência
de 150 Hz a 16 kHz, conector XLR macho integrado e
comprimento de 448 mm. Marca Audio-Technica, modelo
U855QL. Este microfone foi instalado na estação de
chamada . Fornecimento, instalação e alinhamento.

1

Monitor ativo de áudio: Monitor acústico amplificado, para

retorno da cabine técnica, possui um transdutor de altas
frequências de 1" acoplado a um amplificador de 41 W e
um transdutor de baixas frequências de 5" acoplado a um
amplificador de 41 W, possui um conector XLR fêmea com
três pinos e um TRS ¼" fêmea para entrada de sinal
balanceado. Marca JBL, modelo LRS-305. Fornecimento,
instalação e alinhamento.

1

Gerenciador de mensagens gravadas: Suporta até 12

1

mensagens gravadas na memória interna e mantém as
gravações na memória por até 10 anos, uma entrada de
linha, balanceada com conector XLR fêmea, 6 entradas
lógicas para ativação de mensagens em terminal parafuso,
uma saída de linha balanceada, terminada em conector XRL
macho, 1 saída de falha por relé em terminal parafuso.
Marca Bosch, modelo LBB 1965/00. Fornecimento,
instalação, programação e alinhamento.

Materiais
Rack padrão 19 polegadas: Marca Rhox, modelo 44U. Fornecimento e instalação
Painel para conectores de áudio 10 portas: Marca Rhox, modelo ESP-06001030. Fornecimento e

instalação
Cabo de áudio profissinal: Marca Belden, modelo 18008T. Fornecimento e instalação

Qtde
1
2
100 m

Conector AES-45 1 macho para painel: Marca Neutrik, modelo NL2MP. Fornecimento e instalação

12

Conector AES-45 1 fêmea para cabo: Marca Neutrik, modelo NL2FX. Fornecimento e instalação

12

Conector XLR 1 macho para cabo: Marca Neutrik, modelo NC3MXX-B. Fornecimento e instalação

13

Conector XLR 1 fêmea para cabo: Marca Neutrik, modelo NC3FXX-B. Fornecimento e instalação

13

Cabo elétrico flexível do tipo PP: Marca Corfio, modelo PP 500V 2 x 2,5 mm 2 • Fornecimento e

instalação

1

1

1

<::-

4600 m

Cabo FLUTP Categoria Se: Marca Nexans, modelo 4035350405000192. Fornecimento e instalação

305 m

Eletrocalha perfurada 50 x 50: Marca Walbras, modelo 50x50. Fornecimento e instalação

432 m

Eletroduto de PVC: Marca Elecon, modelo PVC27mm. Fornecimento e instalação

1~5m
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Eletroduto galvanizado: Marca Elecon, modelo Galcanizado32mm. Fornecimento e instalação
Poste de 8 metros: Marca Ames, modelo E120/3-F. Fornecimento e instalação

Serviços
Retirada do sistema atual existente: serviço de desinstalação de equipamentos e cabos antigos
Realização de rede subterrânea de distribuição de cabos: pelo método não destrutivo (MND),
utilizando escavação e aplicação de tubulação PEAD de 32 mm por máquina, sem remover ou
danificar os calçamentos existentes
Realização de rede subterrânea de distribuição de cabos: pelo método destrutivo, tradicional,
por escavação de valas e assentamento de tubulação de PVC de 32 mm
Instalação dos ~ostes: instalação de postes metálicos para suporte dos sonofletores

117 m
11

Qtde
1
756 m

44m

11

Instalação do sistema de sonorização: instalação física e lógica do sistema de áudio.
Programação, configuração e alinhamento dos equipamentos processadores de sinal (DSP),
instalação física dos demais equipamentos. Testes e calibração do sistema

1

O~eração Assistida: Acompanhamento, verificação e alinhamento do sistema

1

Elaboração e entrega de As Buit: serviço de elaboração e entrega de As Built, incluindo as plantas
e diagramas da solução instalada, constando os elementos de encaminhamento de cabos, os
cabos, terminações, conexões e diagrama esquemático

1

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do engenheiro eletricista-eletrônica
Fabio de Azevedo Montara, CREA-DF nº 1310.
Declaramos que os serviços fornecidos atenderam às especificações desta CEASA/DF e que a
Rhox cumpriu com as obrigações assumidas e que não há nada que a desabone profissionalmente.

ALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA
Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho - CREA 13520/D-DF
SEPOR - CEASA/DF

C " e de Serviços Gerais
Matrícula: 1110-X

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n.º 07.342.783/001-53
Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n. º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF
Telefone: (0xx6 l) 3363-1203 - FAX (0xx61) 3361-8221 - E-mail: ceasa@ceasa.df.gov.br
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"A
ATESTADO
de
CAPACIDADE TÉCNICA
ARTnº
Objeto do contrato:
Contratante :
Proprietário:
CNPJ:
Período de execução:
Tipo:
Contrato nº
Referência Rhox:

0720170066169
Fornecimento de solução de transmissão
de áudio e vídeo ao vivo
Bora Arquitetos Assoc iados
Bora Arquitetos Associados
23 .921.247/0001-46
22-Set-2017 a 22-Out-2017
Serviços
CC-RH-01
PED-3272

Bora-na-Obra - Bora Arquitetos Associados Ltda ME, pessoa jurídica com
sede no SHIS - Setor de Habitações Individuais, QI 19, Bloco 6, nº 4, Brasília, DF, 71 .655-060,
telefone 3254-3085, CNPJ 23.921.247 /0001-46, ATESTA que a empresa Rhox Comunicação
de Dados Ltda, estabelecida no SIBS Quadra 2 Conjunto C Lote número 12, Núcleo
Bandeirante, Brasília, DF, CEP 71.736-203, inscrita no CNPJ número 03 .154.858/0001-07,
forneceu para esta instituição uma solução de transm issão profissional de vídeo ao vivo,
contemplando a montagem do estúdio, sonorização do ambiente, projeção de imagem no
ambiente, ajuste e operação do sistema, utilizando microfones, mixer, gravador,
processador de vídeo baseado em DSP, e outros equ ipamentos conforme relação neste
documento, em ambiente do Casa Cor Brasília, situado no SHIS - Setor de Habitações
Individuais, QI 13, Bloco A, nº 12 por um período total de 52 (cinquenta e duas) horas
divididas nos dias dos eventos.
As gravações foram realizadas no formato digital, diretamente com o sinal Programa,
codificado em SDI alta definição, em mídia estado sólido .
O fornecimento contemplou os seguintes quantitativos :

~

··
1

HIS QI 19, Bloco 6,

n2 4,

Brasília, DF - 71.655-060

Serviços

Imagem

Qtde

Projeto e especificação de um estúdio de multimídia para
transmissão de vídeo ao vivo: foram especificados os
equipamentos e recursos de software necessários.

1

Montagem do estúdio e transmissão de vídeo em
broadcast: montagem do sistema multimídia composto de
estúdio móvel com recursos profissionais de filmagem
(captura de vídeo), processamento, formatação, mixagem,
comutação, ajust e de áudio, iluminação, gravação e
transmissão ao vivo em alta definição, Full-HD 1080p, pela
1nternet
na
plataforma
do
Facebook,
sistema
processamento digital de áudio e mixagem, com reforço
sonoro no local, sistema de projeção local e caixas
acústicas.
As filmagens foram realizadas com câmeras profissionais
HD-5DI e as gravações foram realizadas no modo digital no
padrão HD-5DI, em gravador de vídeo profissional com
entradas de vídeo HD-5DI e HDMI.
Foram produzidas e implantadas máscaras de vídeo com
posicionamento de caracteres no vídeo ao vivo e
comutação de textos e imagens durante os eventos.
Ajustes de áudio, vídeo, iluminação, enquadramento e
gravação, em tempo real.
Compatibilização do sistema com a plataforma do
Facebook.
Todas as transmissões foram operadas pela Rhox e
transmitidas pela plataforma do Facebook a partir de dois
perfis: "boranaobra" e "interioresnapratica". Agumas URLs
dos vídeos transmitidos ao vivo:

https://www.facebook.com/BORAnaOBRA/videos/1992804
407653332/
https://www.facebook.com/BORAnaOBRA/videos/1983156
425284797/
https://www.facebook.com/interioresnapratica/videos/202

1762984712632/
https://www.facebook.com/interioresnapratica/videos/202

0818588140405/

SHIS QI 19, Bloco 6, ne 4, Brasllla, DF - 71.655-060
\_
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Softwares Envolvidos

Imagem

Qtde

Software para transmissão de vídeo ao vivo: para
transmissões via Internet, modelo Open Broadcaster, com
recursos de gravação, efeitos visuais, trilhas de áudio,
apresentação de imagens, captura e mistura de áudio e
vídeo em tempo real, criação e personalização de cenas
ilimitadas, facilidades de filtragem, mixagem, suspensão de
ruído, máscaras, correções de cor e chroma. O software foi
instalado em um laptop e conectado ao sistema. Protocolos
de interface utilizados: USB, HDMI e Ethernet.

1

Software para controle remoto de switches de vídeo:
marca Blackmagic Design, modelo ATEM Software Control,
com função de controlar remotamente um ou mais
equipamentos de áudio e vídeo via rede de dados. Com ele
é possível fazer cortes de vídeo, inserção de logos, chroma,
mixagem de canais de áudio, etc. O software foi instalado
em outro laptop e conectado ao sistema.

1

Ambientes Envolvidos

Qtde

Casa Cor Brasília 2017: Casacoworking, ambiente criado
pelos arquitetos Rafaella Vieira, Alex Brasileiro, Luciana
Lopes e Alexandre Rocha, destinado a encontros de
profissionais da arquitetura para discussão de casos e
tecnologias. O ambiente foi montado dentro do evento
Casa Cor Brasília 2017, iniciado em 22 de Setembro,
coordenado pelas arquitetas Eliane Martins e Sheila
Podestá.

Equipamentos Envolvidos

1

Imagem

Qtde

Microfone profissional com fio: tipo dinâmico, diagrama
polar de captação cardioide, resposta em frequência de 70
Hz a 16 kHz. Marca Audio-Technica, modelo PRO 63.

1

Microfone profissional de estúdio, com fio: tipo
Microfone capacitivo tipo LDM (Large Diaphragm
Microphone), diagrama polar cardioide, resposta em
frequência 20 Hz a 20 kHz ±3 dB, relação sinal-ruído (1 Pa)
de 77 dB e pressão máxima: 136 dB SPL. Marca Marantz,
modelo MPM-1000

1

SHIS QI 19, Bloco 6, n2 4, Brasília, DF - 71.655-060

Switcher de vídeo : misturador de vídeo em tempo real,
com 4 entradas de vídeo HD-SDI, 4 entradas de vídeo HDMI
tipo A, SD/HD e 4 saídas HD-SDI. Marca Blackmagic, modelo
ATEM Televis ion Studio HD SWATEMTVSTU/HD
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--------Gravador e reprodutor de vídeo digital: padrão profissional
em 10 bits, com uma entrada de vídeo no padrão SDI, duas
saídas de vídeo no padrão SDI e uma saída no padrão HDMI
tipo A. Entrada e saída de 16 canais de áudio, embutidos no
sinal SDI. Uma entrada de sincronização e uma interface
USB. Marca Blackmagic, modelo HyperDeck Studio Mini
HYPERD/STM

1

Câmera de Video Profisional: câmera broadcast de alta
definição, para produção ao vivo, com corpo de liga de
alumínio leve, visor de 10", intercomunicação, luzes de
sinalização, conexões para microfones com alimentação
fantasma e conexões SDI para conexão ao switcher. Uma
entrada e uma saída no padrão SDI. Marca Blackmagic,
modelo Camera St udio HD INSTUDMFT/HD/2

1

Monitor de Video SDI Profisional : com duas telas LCD de 8
polegadas. Marca Blackmagic, modelo SmartView DUO

1

--.

Apresentador WEB: equipamento profissional que faz as
fontes de vídeo SDI e HDMI aparecerem como uma
webcam USB para streaming de alta qualidade
pela Internet. Possui uma entrada de vídeo SDI, duas saídas
de vídeo SDI (um Loop out), uma entrada de vídeo HDMI,
uma saída de vídeo HDMI (Loop out) e uma porta USB.
Marca Blackmagic, modelo Web Presenter BDLKWEBPTR
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Câmera de Video Profisional: câmera broadcast de alta
definição, de dimensões reduzidas, para produção ao vivo e
gravação de estúdio. Uma entrada SDI e uma entrada
HDMI. Marca Marshall, modelo CVS0S-MB

2

Conversor de padrão de vídeo : SDI para HDMI, marca
Blackmagic, modelo Micro Converter - CONVCMIC/SH

1
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Switcher de vídeo: misturador de vídeo em tempo real,
com 2 entradas de vídeo HD-5DI, para acoplagem no Web
Presenter. Marca Blackmagic, modelo Teranex Mini - Smart
Panei CONVNTRM/YA/SMTPN

Fone de ouvido profissional : tipo circumaural, para melhor
isolamento do ruído externo, transdutor dinâmico com imã
de neodímio de 40 mm, resposta em frequência: 15 Hz a 22
kHz, sensibilidade de 96 dB. Fabricante: Audio-Technica,
modelo ATH-M30x. Fornecimento, instalação, teste.

1

Tripé: para câmera cinematográfica profissional. Marca Elmage, modelo EG03AA

1

Iluminador LED para estúdio. Marca E-lmage, modelo
1000A

2

Case: 19 polegadas para acondicionamento e transporte de
equipamentos

3

-=.
~

Processador digital de áudio {DSP): com duas portas de
conexão com dispositivos de áudio remotos (RAD), duas
portas para conexão com controladores remotos (DR), duas
entradas para microfone/Linha, 6 saídas de linha e 6 saídas
lógicas de controle de automação. Marca Rane, modelo
HAL-3 .
Caixa acústica: tipo "Line Array", em coluna, com 8
transdutores de 2" para operação em linhas de 70 e 100V
através de trafo interno e ainda em baixa impedância (8
ohms). Resposta em frequência de 80 Hz a 20 kHz com
variação de -10 dB. Potência máxima em 8 ohms de 100 W
RMS. Ângulo de cobertura (horizontal x vertical): 150º x 20º.
Sensibilidade axial de 89 dB SPL. Marca JBL, modelo CBT 50
LAl.
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Media player: reprodutor de mídia que reproduz mídias
Blu-Ray, DVD, CD e arquivos em USB e SD. Marca
DenonPro, modelo DN-500BDMKII

-

Amplificador de áudio: com potência de 100 W RMS em
carga com impedância de 50 ohms. Marca Sansara, modelo
SL-100.
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Computador de controle da transmissão: marca Apple
Computer, modelo MacBook Pro de 15 polegadas
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1

Os serviços foram executados sob a responsabilidade técnica do engenheiro
eletricista-eletrônica Fabio de Azevedo Montoro, CREA-DF nº 131 O.
Declaramos que os serviços fornecidos atenderam às especificações desta
instituição, que a Rhox cumpriu com as obrigações assumidas e que não há nada que a
desabone profissionalmente.

Brasília, 24 de Outubro de 2017
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Engenheiro
CREA-DF 2037
CPF 066.348.771- 8
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