Segurança Armada e/ou Eletrônica



Objetivos

Ampliação do nível de segurança como garantia de livre
exercício da magistratura e funcionamento geral do Poder
Judiciário, através de serviços de segurança de Vigilância
Armada e Eletrônica.



Justificativa

Visando manter a segurança dos bens e valores do Poder
Judiciário do Estado do Tocantins, bem como, dos servidores e
público em geral. Os serviços serão executados por profissionais
para atuarem nas áreas de vigilância patrimonial integrada. Em
decorrência da restrição orçamentária, a vigilância eletrônica foi
incluída em complemento a vigilância armada, para que seja
viabilizada

sua

contratação

dentro

da

sua

disponibilidade

orçamentária. Os serviços integrados de segurança patrimonial
serão obrigatoriamente por vigilância armada e eletrônica, de
forma a garantir a responsabilidade integral pela segurança dos
bens. Os serviços executados nos imóveis ocorrem de forma
integrada e sincronizada entre vigilância armada e eletrônica, de
forma que a gravação com monitoramento auxilia a vigilância
armada, que é insuficiente para visualizar todos os pontos e
eventos

que

ocorrem

nas

áreas

citadas.

Diante

destas

condições, trata-se de "Vigilância Integrada" o que impossibilita
sua dissociação, porque as atividades ocorrem no mesmo local,
ao mesmo tempo e em tempos distintos, impossibilitando a
execução dos serviços descritos, por empresas distintas. Dentre
as atividades do prestador do serviço, existe aquela que vincula
o acionamento dos circuitos de eletrônica no momento em que
os servidores deixam o imóvel, bem como, quando chegam para

o início das atividades. Isto exige que a Contratada mantenha
em cada posto de atividades o vigilante para executar esta
tarefa ao final e início de seu turno. Tecnicamente, o sistema é
consistente e eficiente nas ações de segurança e preservação do
patrimônio, uma vez que a complementação do monitoramento
permite uma ação rápida e imediata nos casos de ocorrências.
Isto, se torna inviável, se estes serviços forem executados por
empresas distintas.



Entregas

Alarmes
Cerca Elétrica ou Eletrônica
Circuito fechado de TV



Gráfico

