ANEXO II
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPAS A
SEREM
REALIZADAS

DESCRIÇÃO
Entrega de todos os equipamentos;
Fixação: Instalação dos equipamentos e materiais no TETO
(projetor) e PAREDE (tela de projeção e caixas de som), ficando
a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os acessórios
necessários para fixação em qualquer ambiente e qualquer tipo
de estrutura.
Instalação elétrica: Conexão dos equipamentos à rede de
elétrica, que inclui o fornecimento, passagem e conectorização de
cabos e fios.
Conexão dos equipamentos à malha de aterramento:
preferencialmente na caixa de equalização, que inclui o
fornecimento, passagem e conectorização de cabos e fios.
Lançamento dos cabos de áudio, HDMI e VGA: Os cabos
deverão ser entregues conectados aos projetores e caixas de
som, com a outra ponta disponível junto ao móvel principal do
ambiente (Ex.: Mesa do Professor/Sala de Aula; e Tribuna ou
Mesa/Auditório etc.).
Na inexistência de Caixa de Equalização, o equipamento poderá
ser conectado à malha de aterramento mais próxima.
Ajuste devido do Foco na Tela de Projeção, fixada na parede pela
CONTRATADA;
Implementação do Dispositivo de Antifurto, com efetivo uso.
Todos os assessórios (cadeados, correntes, cabos de aço etc.),
necessários ao efetivo uso do dispositivo, deverão ser fornecidos
pela CONTRATADA e estar inclusos no valor ofertado para a
solução.
Nas edificações que receberem mais de um equipamento,
havendo viabilidade técnica, todos poderão derivar do mesmo
circuito (um por pavilhão/andar), desde que o disjuntor esteja
dimensionado corretamente para a demanda de corrente.
Para cada Solução, deverá ser instalado, por conta da
CONTRATADA, um interruptor junto ao móvel principal do
ambiente (Ex.: Mesa do Professor/Sala de Aula; e Tribuna ou
Mesa/Auditório etc.).
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