EDITAL Nº 175/ 2018, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
PREGÃO PRESENCIAL 58/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS.
O Município de Ivoti/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede Av.
Presidente Lucena, nº 3527, Centro, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a
modalidade de Pregão Presencial, tipo “Menor Preço global, tendo por finalidade
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO,
NO
MUNICÍPIO
DE
IVOTI/RS,
COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, conforme as
necessidades do Contratante, para os fins e nos termos das condições elencadas neste
Edital. Em conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pela Lei
Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. O pregoeiro designado pela
Portaria de n° 3/2018, de 03 de janeiro de 2018, receberá propostas em atendimento ao
item deste edital, e logo em seguida dará abertura a sessão pública de julgamento das
propostas e documentação apresentadas, que serão realizadas de acordo com os
procedimentos das Leis acima referidas, do Decreto Municipal n.º 136/2013, de
04.10.2013 e as demais regras deste Edital. Os documentos de habilitação e as propostas
de preços serão recebidos e abertos em sessão pública a ser realizada conforme abaixo
indicado:
HORÁRIO: 9h. DATA: 10.10.2018. LOCAL: Prefeitura Municipal de Ivoti, sito a Av.
Presidente Lucena, n° 3527, Bairro Centro, Ivoti/RS.
1.DO OBJETO
A presente Licitação visa receber propostas para contratação de empresa especializada
para implantação do sistema de videomonitoramento no município de Ivoti, com
fornecimento de equipamentos, materiais necessários na instalação, treinamento de
operadores, e respectiva mão de obra especializada para a instalação, de acordo com as
condições, especificações e quantidades constantes do Termo de Referência VII.
2. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
2.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade.
2.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.4 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
2.3. Será permitida a participação no certame o licitante que não se fizer presente na
sessão
do pregão, hipótese em que deverão ser observadas as seguintes circunstâncias:

2.3.1. Os envelopes referentes à licitação deverão ser entregues previamente à sessão
junto ao Departamento de Licitações do Município, durante o horário de expediente
externo do referido Departamento.
2.3.2. Além dos envelopes contendo a Proposta e Documentação para Habilitação, o
licitante deverá apresentar, fora dos mesmos, os documentos exigidos para
credenciamento no item 2.4, exceto os referidos nas alíneas “b” a “b.3, sob pena de não
abertura da proposta.
2.3.3. O não comparecimento à sessão do Pregão retira do licitante o direito alegar
prejuízo por não lhe ser aberto a oportunidade de ofertar lances, bem como o direito de
recorrer das decisões do pregoeiro.
2.4. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia da Carteira de Identidade do dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado;
a.2) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.3) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade
comercial ou de sociedade por ações;
a.4) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no
caso de sociedade civil;
a.5) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais
atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País;
a.6) registro comercial, se empresa individual;
a.7) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
a.8) declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
a.9)declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios).
b) se representada por procurador, além dos documentos exigidos na alínea “a” do item
anterior, deverá apresentar:
b.1) cópia da Carteira de Identidade do procurador;
b.2) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante
reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código
Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes
para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes
para dar lance(s) em licitação pública; ou
b.3) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da
empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
2.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à
licitação.

2.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 8.15 á 8.18 e 6.3,
deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,
Certidão expedida pela Junta Comercial, ou Declaração assinada pelo Representante
Legal da empresa conjuntamente com o Contador, de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.6.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até
o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios
previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da
Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes,
no momento do credenciamento, Certidão expedida pela Junta Comercial, ou
Declaração assinada pelo Representante Legal da empresa conjuntamente com o
Contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 2 deste
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de
n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 58/2018
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
AO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 58/2018
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, com a análise dos
documentos exigid os no item 2.4.
5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta)
dias, deverá ser apresentada datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser
redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real), estabelecendo o valor global
da licitação, discriminando o valor de cada item, devendo indicar obrigatoriamente a

marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados, conforme Modelo de Proposta,
Anexo II e Termo de Referência, Anexo VII.
c) No referido preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com
transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.
d) Declaração de validade da proposta não inferior a sessenta (60) dias, a contar da data
de recebimento dos envelopes;
5.2 – Juntamente com a proposta a empresa licitante deverá apresentar catálogos dos
produtos (servidor, switches, tvs, ar condicionado, câmeras, softwares e estação de
trabalho). Os catálogos deverão ser expedidos pelo site dos fabricantes, de modo a
comprovar todas as exigências técnicas mínimas descritas no Termo de Referência.
5.3. Será cancelada a proposta que mesmo após a etapa de lances, apresentar valor
global superior ao valor orçado pelo Município (R$ 306.012,84).
5.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver,
também em eventual contratação.
5.5. Somente poderão formular ofertas e lances verbais e praticar os demais atos do
certame os licitantes que tenham efetuado seu credenciamento junto ao Pregoeiro.
6. DA HABILITAÇÃO:
6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
6.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02;
6.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) declaração da empresa licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública (União, Estados e Municípios).
6.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos
referidos no item 6.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do
credenciamento, previsto item 2 deste edital.
6.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) Certidões Negativas que comprovem a regularidade perante a: Fazenda Federal,
Seguridade Social (INSS), e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da
União;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do
domicílio ou sede da licitante;

d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pela Justiça do Trabalho.
f) Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede da
licitante, com data de emissão não superior a noventa dias.
6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)Prova de registro ou inscrição e comprovação de regularidade da licitante, compatível
com o objeto licitado, e de seus responsáveis técnicos na entidade profissional
competente (CREA). Se a licitante e/ou responsáveis técnicos forem de outro estado
deverão ser apresentados os registros vistados pelo CREA/RS conforme artigos 1º e 3°
da Resolução n° 413 do CONFEA.
b)A empresa licitante deverá comprovar através de, no mínimo, 1 certidão de acervo
técnico seguida de atestado de capacidade técnico, vinculados entre si, com selo de
identificação de entidade competente(CREA), fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com registro em nome dos profissionais técnicos de nível superior e
técnico (engenheiro e eletrotécnico), de que já executaram projetos com as mesmas
características deste objeto.
c)A empresa licitante deverá comprovar através de Atestado(s) Técnico(s), fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, de que já executou serviços de solução de
softwares com as mesmas características deste objeto. O documento deverá vir
acompanhado de atestado de capacidade técnica, possuindo selo de autenticação
expedido por entidade competente CREA.
d)Comprovação de fornecimento, instalação com configuração de solução de
videomonitoramento (CFTV) Comprovação de que já instalou solução de
videomonitoramento analítico com as mesmas características do objeto;
e)Comprovação de fornecimento, de serviços de manutenção, e/ou garantia, para a
solução de câmeras tipo móveis e fixas de no mínimo 50% do percentual a ser instalado.
f)Comprovação de fornecimento com elaboração de Projeto Executivo e As Built;
g)Indicação do responsável técnico. A empresa licitante deverá comprovar que possui,
através de emissão de certidão de registro de pessoa física dos profissionais: engenheiro
eletrônico, engenheiro eletricista ou de telecomunicações, técnicos de nível médio com
formação em eletrotécnica e redes.
h)A licitante deverá comprovar vínculo com todos os profissionais indicados, sendo
aceito da seguinte forma: CTPS, Contrato de Prestação de Serviços, devidamente regidos
pela legislação civil, autenticados, ou ainda, se sócio, através de Ato Constitutivo e/ou
Contrato Social.
i)Documento comprobatório de que a empresa possui em seu quadro, profissional(is)
com certificação, expedida por fabricantes das soluções ofertadas como: câmeras, e
Softwares em geral;
j) A comprovação de vínculo dos profissionais indicados se dará: através de cópia
reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de
sócio da empresa, através da cópia reprográfica autenticada do Ato Constitutivo e/ou
Contrato Social ou ter contrato de prestação de serviços, obrigatoriamente comprovado
por meio de documentação pertinente a condição, registrada em cartório, no qual
estejam fixados suas atribuições e salários. Os profissionais deverão fazer parte do
quadro técnico devidamente registrado no CREA da empresa licitante.
k) Comprovação de que a empresa possui em seu quadro de responsáveis técnicos,
profissional(s) de nível superior e/ou técnico em segurança no trabalho. Esta

comprovação se dará com a apresentação da Carteira de Trabalho ou Certificado de
Conclusão do Curso, com a apresentação do registro de cadastro junto ao Ministério de
Trabalho.
l)A empresa licitante deverá comprovar, através de declaração, de que possui
profissionais aptos a prestar assistência técnica das soluções de câmera, switches,
servidores, devidamente firmada por responsável com reconhecimento legal.
m)Atestado de Vistoria/Visita Técnica. A empresa licitante deverá realizar
vistoria/visita técnica, nos pontos de captura, tomando conhecimento de toda
peculiaridade da solução proposta. O atestado de visita, será fornecido, após a realização
de vistoria, expedida pelo município. A vistoria deverá ser agendada por telefone, em
até 2 dias úteis antes a abertura das propostas, devendo ser realizada através do
responsável técnico de nível superior indicado pela empresa, emitido e assinado por
representante do Município de Ivoti.
n)Alvará de funcionamento, expedido pelo Grupamento de Supervisão, Vigilância e
Guarda, da Brigada Militar (GSVG).
6.1.5 - Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
registrado na Junta Comercial, devidamente assinado pelo responsável técnico e diretor
da empresa, com a apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário,
sendo que o Licitante deverá apresentar planilha, consubstanciado nestes documentos,
atendendo aos seguintes indicadores para verificação da situação financeira da empresa:
Índice de Liquidez Geral (LG)
Índice de Liquidez Corrente – (LC)
Índice de Solvência Geral – (SG)
LG = AC + ARLP Igual ou superior a 1,0
PC + PNC
LC = AC Igual ou superior a 1,0
PC
SG = AT Igual ou superior a 1,0
PC + PNC
AC = Ativo Circulante.
RLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante.
PNC = Passivo Não Circulante
6.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos no
item 6.1.3, letras “a”, “b”, “c” “d” “e”, deste edital, terá sua habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco(5) dias
úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

6.2.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
6.2.2. O benefício de que trata o item 6.2 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
6.2.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2, implicará na
inabilitação do licitante.
6.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante
retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do
envelope.
7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
7.1. O julgamento das propostas será realizado em função do MENOR PREÇO
GLOBAL, classificando-se em primeiro lugar aquela que estiver de acordo com as
especificações do Edital e ofertar o menor preço.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
subseqüentes, até a proclamação da vencedora.
8.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer
novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas
propostas escritas.
8.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta
classificada de maior valor, até a proclamação da vencedora.
8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.
8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 8.3 e 8.4.
8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 14 deste edital.
8.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que
será considerado para efeito de ordenação das propostas.
8.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo
o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta
tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível
com o preço de mercado.
8.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 5;
b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexeqüíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a
proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
8.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas
no edital.
8.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos.
8.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de
licitações deste Município, conforme subitem 18.5 deste edital.
8.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.
9. DOS RECURSOS
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias, para apresentação das razões de
recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do
prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o
ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou
fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10. DOS PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO
10.1. O sistema de videomonitoramento deverá estar em pleno funcionamento em até 90
dias após a emissão da ordem de início. As atividades devem seguir as etapas pré
estabelecidas no cronograma abaixo:
- Apresentação de projeto executivo: 20 dias;
- Implantação do sistema: 60 dias;
- Treinamento e acompanhamento: 10 dias;
10.2. O sistema deverá ser entregue de forma funcional e ativo, com todos os itens
necessários a seu pleno funcionamento;
10.3. A vigência do contrato será de doze (12) meses, a contar da data da expedição da
Ordem de Ínico dos Serviços.
11. DO PAGAMENTO
11.1.O pagamento será efetuado no prazo de até trinta (30) dias após a entrega dos
objetos licitados, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com a
aprovação do Gabinete, correndo a despesa no Gabinete – Convênio FPE 941/2018 e
recursos próprios – dotações.
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00.00.00 – Materiais de Consumo
4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
11.2. O pagamento será efetuado através de depósito bancário de titularidade do
licitante.
11.3 – A empresa vencedora deve entregar junto com a Nota Fiscal, as guias de
recolhimento de impostos, o número da conta para depósito, as Certidões de
regularidades perante a Previdência Social, FGTS, Certidão Municipal.
11.4 – Por ocasião do pagamento, deverá ser feita a retenção do INSS prevista na
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, a qual será de 11% (onze por cento), caso não seja
cooperativa., relativo aos serviços de instalação.
12. DO PREÇO
12.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
proposta.
12.2. Deverá ser informado preço global da licitação, discriminando o valor de cada item,
em conformidade com o ANEXO VII e ANEXO II, deste Edital.
12.3. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), qualquer despesa
acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
13. SANÇÕES E PENALIDADES
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts.
86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes
circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no
inciso III, no que couber;

II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III.
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse público.
b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do respectivo contratado.
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos;
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá
a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licitações:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita
praticada.
14. DO TREINAMENTO

14.1. Após instalação e configuração, deverá ser ministrado em local definido pela
contratante(Prédio da Brigada Militar do município), treinamento dos operadores para a
solução instalada, compreendendo os seguintes conteúdos:
Operação do sistema, comandos básicos de controle, mosaicos, visualização em tela
cheia, busca de imagens, extração das imagens;
14.1. O treinamento deverá ser realizado com carga horária dividida em dois módulos de
4 horas, a serem definidos pela contratante;
1.4.2. Deverá ser fornecido material didático, com apostilas, cadernos e canetas e deverá
ser feito o treinamento através de recursos visuais, como Datashow;
14.3. Deverá ser feito acompanhamento dos operadores na prática por pelo menos 3 dias
após o treinamento, no caso de dúvidas de operação.
15 . DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DAS INSTALAÇÕES
15.1. Garantia dos equipamentos do sistema de monitoramento CFTV-IP
15.1.1 Todas os equipamentos ofertados deverão possuir garantia de fábrica de 12
meses.
15.1.2. Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do fabricante dos
equipamentos e softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de
dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos e softwares
especificados, além de permitir downloads de quaisquer atualizações de software ou
documentação dos produtos.
15.2 Garantia de Instalação do sistema de monitoramento CFTV-IP
15.2.1 Os serviços de instalação, configuração e funcionamento do sistema
(independentemente da garantia do fabricante) deverão ter garantia de 6 meses.
16.ACORDOS DE NÍVEL DE ATENDIMENTO TÉCNICO – MANUTENÇÃO
CORRETIVA
16.1. Para realização dos serviços de suporte e manutenção corretiva, deverão ser
respeitados o acordo de tempo e as especificações de atendimentos.
-Atendimento: 5x8 (dia x horas) em horário comercial;
- Prazos:
- Atendimento remoto: 4 horas;
- Atendimento presencial: 24 horas;
16.2. Durante o período de garantia a CONTRATADA ficará responsável por retirar e
encaminhar a assistência técnica autorizada os equipamentos que apresentarem
problemas técnicos. Estarão excluídos os casos de danos causados por terceiros, tal como
acidentes de trânsito que danifiquem o ponto de coleta de dados e intempéries.
16.3 A proponente deverá disponibilizar sistema de abertura e controle de chamados
dispondo de atendimento telefônico para suporte técnico (De segunda-feira a sexta-feira,
em horário comercial).
17 - DO PROJETO EXECUTIVO:
17.1. Deverá ser fornecido o projeto executivo de implantação do sistema de
monitoramento de acordo com as seguintes especificações:
a) Diagrama Topológico da solução de CFTV;

b) Disposição dos equipamentos na central de vídeo monitoramento
c) Memorial Descritivo, contendo: descrição dos materiais a serem utilizados e suas
características, quantitativos e formas de execução.
17.2. Os projetos deverão ser apresentados no seguinte formato:
a) Plantas - As plantas deverão ser apresentadas em 02 (duas) cópias impressas em
formato A0 ou A1, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em extensão dwg.
b) Os detalhes, vistas e diagramas deverão ser apresentados em 02 (duas) cópias
impressas em formato A4 ou A3, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em extensão
.vsd, .dwg ou cdr.
c) Memorial Descritivo - Os memoriais descritivos deverão ser apresentados em 02
(duas) cópias impressas em formato A4, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em
extensão “.doc”.
17.3. Ao final da implementação do projeto deverá ser fornecido o projeto “As Built”
(como construído), o qual deverá representar todos os detalhes e possíveis modificações
efetuadas no processo da implantação. A apresentação deste deverá seguir os padrões
determinados para a apresentação do projeto executivo.
18.AS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
18.1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE:
a) Fornecer e colocar à disposição da(s) CONTRATADA(s) todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução do Contrato;
b) Notificar a(s) CONTRATADA(s), formal e tempestivamente, sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato;
c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores designados;
d) Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalização da execução
contratual;
e) Expedir Ordem de Início dos Serviços;
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação
assumidas;
c) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas no termo de
referencia;
d) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato.
e)A contratada deverá emitir a(s) ART(s) – Anotação de Responsabilidade Técnica, em
cumprimento a lei n° 6.496, de 07.12.1977 referente a projetos e execução dos serviços de
engenharia em questão após o recebimento da ordem de início em um prazo máximo de
até 15 dias.
f)) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, para a
realização dos serviços contratados;
g) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneração e contribuições da previdência social e outras;
h) ressarcir o Município por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionários ou prestadores de serviços;

i) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a
segurança e a qualidade dos serviços contratados;
j) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
k) comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
l) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
encaminhando elemento com funções legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;
m) observar os fatores de ordem legal no que se refere ao planejamento das medidas
preventivas a serem adotadas durante a execução dos serviços, no sentido de se evitar
acidentes de trabalho, e ou doenças ocupacionais.
n) manter o canteiro de obras permanentemente isolado e devidamente sinalizado, a fim
de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou
danos a pessoas ou à obra.
o) prever a comunicação aos usuários das áreas comuns do prédio, através de boletins
informativos utilizando placas metálicas, pintadas, com dizeres, símbolos, números, etc.
nas dimensões que forem necessárias, de forma a advertir os mesmos, do andamento dos
trabalhos, objetivando com isso não surpreendê-los quando da execução das atividades e
garantindo a segurança nos locais de circulação.
p) fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, conforme previsto na
NR-05 e NR-18, da portaria número 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos
demais dispositivos de segurança.
q) fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários
no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria
nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança
necessário dos responsáveis técnicos
r) A empresa deverá ter em seu quadro profissional com formação em saúde e segurança
do trabalho que ficará encarregado em planejar, executar e ficalizar o cumprimento de
normas e procedimentos relacionados a saúde e segurança do trabalho, bem como,
assinar devidas APR (Análise Preliminar de Risco) e PT(Permissão de Trabalho) para
cada etapa de atividade a ser exercida.
s) efetuar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização dos serviços;
t) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa,
denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em
requerer a exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante,
deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença
ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido
automaticamente.
20. DA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município

de Ivoti, setor de licitações, sito na Av. Presidente Lucena, nº 3527, Centro, ou pelo
telefone 51 – 3563.8800 ou fax 51 – 3563.1111, no horário compreendido entre as 12:00h e
18:00h, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada
para recebimento dos envelopes.
20.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de
licitações.
20.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subseqüente ao ora fixado.
20.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
20.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou,
funcionário do município ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação
da autenticidade de seus dados pela Administração.
20.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº
8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
20.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
20.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93).
20.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Ivoti para dirimir quaisquer litígios oriundos da
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.
20.10. Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio.
20.11. As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para o
contrato que deles decorrer.
20.12. As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão com base
nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de
direito da administração pública.
20.13. Os autos do processo desta licitação estarão com vista franqueada aos interessados
a partir da divulgação/intimação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do
procedimento.
20.14. Compõem ainda o presente edital:
Anexo I – Minuta do Contrato;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III– Modelo de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de Declaração do atendimento ao art. 7º da CF/1988;
Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
Anexo VI – Modelo de Declaração de Idoneidade.
Anexo VII – Termo de Referência

Prefeitura Municipal de Ivoti, aos vinte e sete(27) dias do mês de setembro de
2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Ciente e de acordo com o Edital

ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, NO MUNICÍPIO DE IVOTI/RS.
O MUNICÍPIO DE IVOTI, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na
Av. Presidente Lucena, 3527, em Ivoti/RS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 88.254.909/000117, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN,
ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa .......,
estabelecida na.... em ...., inscrita no CNPJ/MF sob nº....., representada por seu diretor(a),
Sr(a). ...., ora denominada simplesmente CONTRATADA, deliberam firmar o presente
Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas de Lei nº
8.666/93, com redação dada pela Lei nº 8.883/94, bem como ao Edital nº /2018 – Pregão
Presencial Nº /2018:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para implantação
do sistema de videomonitoramento no município de Ivoti, com fornecimento de
equipamentos, materiais necessários na instalação, treinamento de operadores, e
respectiva mão de obra especializada para a instalação, de acordo com as condições,
especificações e quantidades constantes do Termo de Referência em anexo, e conforme
segue abaixo.
Item
Descrição
Uni.
total
Valor global da Licitação
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATANTE pagará pela prestação dos serviços o valor total de R$ ....(...).
CLÁUSULA TERCEIRA:
A Contratada deverá fornecer o projeto executivo de implantação do sistema de
monitoramento de acordo com as seguintes especificações:
a) Diagrama Topológico da solução de CFTV;
b) Disposição dos equipamentos na central de vídeo monitoramento
c) Memorial Descritivo, contendo: descrição dos materiais a serem utilizados e suas
características, quantitativos e formas de execução.
Parágrafo Primeiro - Os projetos deverão ser apresentados no seguinte formato:
a) Plantas - As plantas deverão ser apresentadas em 02 (duas) cópias impressas em
formato A0 ou A1, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em extensão dwg.
b) Os detalhes, vistas e diagramas deverão ser apresentados em 02 (duas) cópias
impressas em formato A4 ou A3, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em extensão
.vsd, .dwg ou cdr.
c) Memorial Descritivo - Os memoriais descritivos deverão ser apresentados em 02
(duas) cópias impressas em formato A4, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em
extensão “.doc”.
Parágrafo Segundo - Ao final da implementação do projeto deverá ser fornecido o
projeto “As Built” (como construído), o qual deverá representar todos os detalhes e

possíveis modificações efetuadas no processo da implantação. A apresentação deste
deverá seguir os padrões determinados para a apresentação do projeto executivo.
CLÁUSULA QUARTA:
O pagamento será efetuado no prazo de até trinta (30) dias após a entrega dos objetos
licitados, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com a
aprovação do Gabinete, correndo a despesa no Gabinete – Convênio FPE 941/2018 e
recursos próprios – dotações.
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00.00.00 – Materiais de Consumo
4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado através de depósito bancário de
titularidade do licitante.
Parágrafo Segundo - A Contratada deve entregar junto com a Nota Fiscal, as guias de
recolhimento de impostos, o número da conta para depósito, as Certidões de
regularidades perante a Previdência Social, FGTS, Certidão Municipal.
Parágrafo Terceiro - Por ocasião do pagamento, deverá ser feita a retenção do INSS
prevista na Instrução Normativa RFB n° 971/2009, a qual será de 11% (onze por cento),
caso não seja cooperativa, relativo aos serviços de instalação.
CLÁUSULA QUINTA:
O prazo de vigência do Contrato será de 12(doze) meses, a contar da data da expedição
da Ordem de Início dos serviços.
Parágrafo Primeiro – O sistema de videomonitoramento deverá estar em pleno
funcionamento em até 90 dias após a emissão da ordem de início. As atividades devem
seguir as etapas pré estabelecidas no cronograma abaixo:
a)Apresentação de projeto executivo: 20 dias;
b)Implantação do sistema: 60 dias;
c) Treinamento e acompanhamento: 10 dias;
Parágrafo Segundo - O sistema deverá ser entregue de forma funcional e ativo, com
todos os itens necessários a seu pleno funcionamento.
CLÁUSULA SEXTA:
Após instalação e configuração, deverá ser ministrado em local definido pela
contratante(Prédio da Brigada Militar do município), treinamento dos operadores para a
solução instalada, compreendendo os seguintes conteúdos:
Operação do sistema, comandos básicos de controle, mosaicos, visualização em tela
cheia, busca de imagens, extração das imagens;
Parágrafo Primeiro - O treinamento deverá ser realizado com carga horária dividida em
dois módulos de 4 horas, a serem definidos pela contratante;
Parágrafo Segundo -Deverá ser fornecido material didático, com apostilas, cadernos e
canetas e deverá ser feito o treinamento através de recursos visuais, como Datashow;
Parágrafo Terceiro - Deverá ser feito acompanhamento dos operadores na prática por
pelo menos 3 dias após o treinamento, no caso de dúvidas de operação.
CLÁUSULA SÉTIMA:
Todas os equipamentos ofertados deverão possuir garantia de fábrica de 12 meses.

Parágrafo Primeiro - Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do
fabricante dos equipamentos e softwares. Esse acesso deve permitir consultas a
quaisquer bases de dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos e
softwares especificados, além de permitir downloads de quaisquer atualizações de
software ou documentação dos produtos.
Parágrafo Segundo - Os serviços de instalação, configuração e funcionamento do
sistema (independentemente da garantia do fabricante) deverão ter garantia de 6 meses.
CLÁUSULA OITAVA:
Para realização dos serviços de suporte e manutenção corretiva, deverão ser respeitados
o acordo de tempo e as especificações de atendimentos.
a)Atendimento: 5x8 (dia x horas) em horário comercial;
b) Prazos:
c)Atendimento remoto: 4 horas;
d) Atendimento presencial: 24 horas;
Parágrafo Primeiro - Durante o período de garantia a CONTRATADA ficará
responsável por retirar e encaminhar a assistência técnica autorizada os equipamentos
que apresentarem problemas técnicos. Estarão excluídos os casos de danos causados por
terceiros, tal como acidentes de trânsito que danifiquem o ponto de coleta de dados e
intempéries.
Parágrafo Segundo - A Contratada deverá disponibilizar sistema de abertura e controle
de chamados dispondo de atendimento telefônico para suporte técnico (De segundafeira a sexta-feira, em horário comercial).
CLÁUSULA NONA:
Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE:
18.1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE:
a) Fornecer e colocar à disposição da(s) CONTRATADA(s) todos os elementos e
informações que se fizerem necessários à execução do Contrato;
b) Notificar a(s) CONTRATADA(s), formal e tempestivamente, sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato;
c) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores designados;
d) Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/fiscalização da execução
contratual;
e) Expedir Ordem de Início dos Serviços;
CLÁUSULA DÉCIMA:
São obrigações da Contratante:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação
assumidas;
c) executar os serviços propostos dentro das condições estipuladas no termo de
referencia;
d) colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata
de eventuais problemas no decorrer do contrato.
e)A contratada deverá emitir a(s) ART(s) – Anotação de Responsabilidade Técnica, em
cumprimento a lei n° 6.496, de 07.12.1977 referente a projetos e execução dos serviços de

engenharia em questão após o recebimento da ordem de início em um prazo máximo de
até 15 dias.
f)) responsabilizar-se pela contratação de tantos funcionários, quantos necessários, para a
realização dos serviços contratados;
g) arcar com todas as despesas referentes à legislação social e trabalhista, tais como
indenizações, seguros de acidentes de trabalho, enfermidades, repouso semanal, FGTS,
remuneração e contribuições da previdência social e outras;
h) ressarcir o Município por eventuais danos causados a este ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus funcionários ou prestadores de serviços;
i) apresentar e colocar à disposição da Contratante soluções que mantenham a
segurança e a qualidade dos serviços contratados;
j) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;
k) comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
l) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços,
encaminhando elemento com funções legalmente registradas em sua carteira de
trabalho;
m) observar os fatores de ordem legal no que se refere ao planejamento das medidas
preventivas a serem adotadas durante a execução dos serviços, no sentido de se evitar
acidentes de trabalho, e ou doenças ocupacionais.
n) manter o canteiro de obras permanentemente isolado e devidamente sinalizado, a fim
de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou
danos a pessoas ou à obra.
o) prever a comunicação aos usuários das áreas comuns do prédio, através de boletins
informativos utilizando placas metálicas, pintadas, com dizeres, símbolos, números, etc.
nas dimensões que forem necessárias, de forma a advertir os mesmos, do andamento dos
trabalhos, objetivando com isso não surpreendê-los quando da execução das atividades e
garantindo a segurança nos locais de circulação.
p) fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, conforme previsto na
NR-05 e NR-18, da portaria número 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos
demais dispositivos de segurança.
q) fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários
no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria
nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança
necessário dos responsáveis técnicos
r) A empresa deverá ter em seu quadro profissional com formação em saúde e segurança
do trabalho que ficará encarregado em planejar, executar e ficalizar o cumprimento de
normas e procedimentos relacionados a saúde e segurança do trabalho, bem como,
assinar devidas APR (Análise Preliminar de Risco) e PT(Permissão de Trabalho) para
cada etapa de atividade a ser exercida.
s) efetuar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização dos serviços;
t) responsabilizar-se por eventuais reclamatórias trabalhistas, quaisquer encargos e/ou
ações judiciais de outra ordem, sendo que, se o Município for acionado judicialmente por
funcionários e/ou prestadores de serviços da empresa Licitante, fará sua defesa,

denunciando à lide a empresa a ser contratada, sendo que esta compromete-se em
requerer a exclusão da lide do Município e fazer a defesa, sendo que, se ao final de
qualquer demanda judicial, houver condenação do Município, a empresa Licitante,
deverá expressamente responsabiliza-se em pagar o débito determinado pela sentença
ou acórdão, mas se assim não o fizer, o contrato a ser firmado poderá ser rescindido
automaticamente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver;
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas;
c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita
do CONTRATANTE;
Parágrafo Único - No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a
CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes aos serviços efetivamente
realizados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts.
86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes
circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da
contratada.
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no
inciso III, no que couber;
II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora,
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20
dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III.
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula,
dependendo do dano causado ao interesse público.
b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do respectivo contratado.
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato;
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento
por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos;
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá
a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este
instrumento e pela lei de licitações:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita
praticada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
A fiscalização da execução dos serviços, objeto do contrato, ficará ao cargo do Município,
através dos responsáveis Sra. Denise Rodrigues da Silva e Luiz Fernando Rios Cuty.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
As dúvidas resultantes da interpretação do presente Contrato serão dirimidas em juízo,
ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti/RS.
E, para validade do que aqui contrataram, as partes assinam o presente em 2(duas) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos ....... dias do mês de .................. de 2018.
MARTIN CESAR KALKMANN
Contratante

Contratada

Fiscal do Contrato:
TESTEMUNHAS:

Ciente em :

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
Prefeitura Municipal de Ivoti
Av. Presidente Lucena, 3527 - Centro – Ivoti - RS.
Pregão Nº. ____/____, Abertura __ de ______ de ____ às __:__ horas.
Razão Social ___________________________________
Endereço ______________________________________
Telefone____________________Email__________________________________
CNPJ: ____________________________
Assunto: PROPOSTA
MD Pregoeiro
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para -----------------------------Item Descrição
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Un

Caixa hermetrica
Un
Câmeras do tipo bullet
Un.
Switch gerenciável 24 portas
Un
Servidor 45TB HD
Un.
SW digifort software de fabricação nacionalUn.
conforme artigo 3, inciso 1 da Lei número
8248 de 1991, artigo 5, inciso 2 do Decreto
Federal número 7.174 e paragrafo segundo
dos incisos 2 e 4 do artigo 3 da Lei 8666
Rack de piso 19" 44US rack do tipo
Un
gabinete fechado, metálico, de 19"
Patch panel 48 portas
Un
Patch cord 4m
Un.
Cabo UTP categoria 5
Mt
Cabo HDMI 10m
Un.
Mobiliário
Un.
Computador de estação básica de trabalho Un.
computador
para
sala
de
videomonitoramento
Televisor 42" FULL HD
Un
Licença de 50 câmeras
Un.
Video wall com prompot
Un.
No break 3 KVA
Un
Ar condicionado split 18.000 BTUS inverter Un
Ferragem e diversos
Un.
Serviço de instalação dos pontos
Vb
Serviço de instalação da sala de
Un.

Qtd Unit.
7
24
1
1
1

1
1
12
305
4
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1

Total

Marca
/modelo

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

monitoramento
Licença para windows server
Mouse óptico wireless
Teclado
Monitor led 19"
Onu bridge
Poe
Haste terra
Medição de energia
Postes em concreto cônico
Nobreak de 600VA; potencia nominal(VA)
6
Valor Global

Un. 1
Un 1
Un 1
Un
Un.
Un.
Un
Un.
Un.
Un

1
7
24
7
7
7
7

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação,
inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das
cláusulas da minuta do contrato em anexo;
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura
do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos
ou vantagens, e frete para o fornecimento do objeto do presente certame.
Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da
licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
Local e Data. __________________________________
Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa.

ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) __________, portador (a) da cédula de
identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada
pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº ___/_____, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.
_______________________
Nome e Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida)
Obs: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os
fins deste procedimento licitatório.
2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, da Cópia do
Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com últimas alterações;

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º DA CF/1988

..........................(nome da empresa).............., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ................................................, CI nº
.................., CPF nº ....................................., DECLARA, para fins do Pregão Presencial nº
___/____, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, atendendo o disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, bem como o inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

, .......... de ............................de .........

...........................................................................
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente)
Carimbo da empresa

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

....................(nome da empresa)..........., inscrita no CNPJ nº........ sediada em....(endereço
completo), DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do
artigo 4° da Lei n° 10.520/2002 e para fins do Pregão Presencial nº. ___/____, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Ivoti, .......... de ............................de........

...........................................................................
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente)
Carimbo da empresa

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

....................(nome da empresa)..........., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do
Pregão Presencial nº. ___/____, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar
com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/1993 e
alterações, bem como, comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos
documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade
jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Ivoti, .......... de ............................de........

...........................................................................
(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente)
Carimbo da empresa

ANEXO VII
Termo de Referência Videomonitoramento
Justificativa
O presente projeto tem por objetivo auxiliar na gestão da segurança dos munícipes por
meio de monitoramento de vídeo de vias públicas utilizando um sistema com cabos
óticos e câmeras de vídeo, estrategicamente posicionados em ruas e vias do Município.
Melhorar a segurança publica pela vigilância preventiva e diminuição dos tempos de
reação em caso de crimes contra a pessoa ou patrimônio nas áreas monitoradas;
Prover a cidade de Ivoti de um centro de segurança pública, seja relativa a crimes quanto
a catástrofes naturais ou decorrentes de outros fatores.
Dispor de gravação dos eventos de vídeo conforme pedido pela Portaria No 42 no
Estado do Rio Grande do Sul.
Implantação de vídeo nos pontos críticos de um sistema com câmeras de segurança para
os principais pontos na cidade.
Do Objeto
A presente licitação tem por objeto fornecer as informações técnicas genéricas sobre um
sistema de monitoramento de vídeo de vias públicas utilizando um sistema com cabos
óticos e câmeras de vídeo, estrategicamente posicionados em ruas e vias do Município.
Melhorar a segurança pública pela vigilância preventiva e diminuição dos tempos de
reação em caso de crimes contra a pessoa ou patrimônio nas áreas monitoradas;
Prover a cidade de Ivoti de um centro de segurança pública, seja relativa a crimes quanto
a catástrofes naturais ou decorrentes de outros fatores (Defesa Civil).
Dispor de gravação dos eventos de vídeo conforme pedido pela Portaria No 42 no
Estado do Rio Grande do Sul.
Objetivo Geral
Implantação de videomonitoramento nos pontos críticos da cidade por meio de um
sistema com câmeras de segurança.










Objetivos específicos
Possibilitar o uso de espaços públicos pelo cidadão com maior segurança;
Aperfeiçoar as ações de dissuasão, prevenção e investigação desenvolvidas pelos órgãos
de segurança pública;
Permitir a análise das dinâmicas de eventos, de pessoas e objetos;
Apoiar o planejamento e execução de ações operacionais;
Aumentar a sensação de segurança da população do município;
Disponibilizar equipamentos de alta tecnologia para a região.
Briefing
Instalação sistema de videomonitoramento IP, formado por 7 pontos de
monitoramento, onde cada ponto será composto por câmeras fixas de acordo com a
tabela quantitativa deste termo de referência. O projeto contempla a instalação de 24
câmeras no total e uma central de monitoramento visando o controle dos pontos de
monitoramento, conforme especificações deste Termo de Referência.





















Requisitos técnicos de habilitação
Tratando-se de serviços de engenharia a licitante deverá possuir a qualificação
mínima para estar habilitada a execução do objeto, seja na forma de capacitação para
comprovação de sua experiência, seja na garantia de requisitos mínimos para segurança
no trabalho, conforme descritos neste termo. Desta forma, a licitante deve atender as
especificações relacionadas abaixo, devendo comprovar cada item no momento da sua
habilitação, sendo eles:
Prova de registro ou inscrição e comprovação de regularidade da licitante, compatível
com o objeto licitado, e de seus responsáveis técnicos na entidade profissional
competente (CREA). Se a licitante e/ou responsáveis técnicos forem de outro estado
deverão ser apresentados os registros vistados pelo CREA/RS conforme artigos 1º e 3°
da Resolução n° 413 do CONFEA.
A empresa licitante deverá comprovar através de, no mínimo, 1 certidão de acervo
técnico seguida de atestado de capacidade técnico, vinculados entre si, com selo de
identificação de entidade competente(CREA), fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com registro em nome dos profissionais técnicos de nível superior e
técnico (engenheiro e eletrotécnico), de que já executaram projetos com as mesmas
características deste objeto.
A empresa licitante deverá comprovar através de Atestado(s) Técnico(s), fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, de que já executou serviços de solução de
softwares com as mesmas características deste objeto. O documento deverá vir
acompanhado de atestado de capacidade técnica, possuindo selo de autenticação
expedido por entidade competente CREA.
Comprovação de fornecimento, instalação com configuração de solução de
videomonitoramento (CFTV) Comprovação de que já instalou solução de
videomonitoramento analítico com as mesmas características do objeto;
Comprovação de fornecimento, de serviços de manutenção, e/ou garantia, para a
solução de câmeras tipo móveis e fixas de no mínimo 50% do percentual a ser instalado.
Comprovação de fornecimento com elaboração de Projeto Executivo e As Built;
Indicação do responsável técnico. A empresa licitante deverá comprovar possuir, através
de emissão de certidão de registro de pessoa física dos profissionais: engenheiro
eletrônico, engenheiro eletricista ou de telecomunicações, técnicos de nível médio com
formação em eletrotécnica e redes.
A licitante deverá comprovar vínculo com todos os profissionais indicados, sendo aceito
da seguinte forma: CTPS, Contrato de Prestação de Serviços, devidamente regidos pela
legislação civil, autenticados em cartório, ou ainda, se sócio, através de Ato Constitutivo
e/ou Contrato Social.
Documento comprobatório de que a empresa possui em seu quadro, profissional(is) com
certificação, expedida por fabricantes das soluções ofertadas como: câmeras, e Softwares
em geral;
A comprovação de vínculo dos profissionais indicados se dará: através de cópia
reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de
sócio da empresa, através da cópia reprográfica autenticada do Ato Constitutivo e/ou
Contrato Social ou ter contrato de prestação de serviços, obrigatoriamente comprovado
por meio de documentação pertinente a condição, registrada em cartório, no qual
estejam fixados suas atribuições e salários. Os profissionais deverão fazer parte do
quadro técnico devidamente registrado no CREA da empresa licitante.























Comprovação de que a empresa possui em seu quadro de responsáveis técnicos,
profissional(s) de nível superior e/ou técnico em segurança no trabalho. Esta
comprovação se dará com a apresentação da Carteira de Trabalho ou Certificado de
Conclusão do Curso, com a apresentação do registro de cadastro junto ao Ministério de
Trabalho.
A empresa licitante deverá apresentar catálogos dos produtos (servidor, switches, tvs, ar
condicionado, câmeras, softwares e estação de trabalho). Os catálogos deverão ser
expedidos pelo site dos fabricantes, de modo a comprovar todas as exigências técnicas
mínimas descritas neste projeto.
A empresa licitante deverá comprovar, através de declaração, de que possui
profissionais aptos a prestar assistência técnica das soluções de câmera, switches,
servidores, devidamente firmada por responsável com reconhecimento legal.
Atestado de Vistoria/Visita Técnica. A empresa licitante deverá realizar vistoria/visita
técnica, nos pontos de captura, tomando conhecimento de toda peculiaridade da solução
proposta. O atestado de visita, será fornecido, após a realização de vistoria, expedida
pelo município. A vistoria deverá ser agendada por telefone, em até 2 dias úteis antes a
abertura das propostas, devendo ser realizada através do responsável técnico de nível
superior indicado pela empresa, emitido e assinado por representante do Município de
Ivoti.
Alvará de funcionamento, expedido pelo Grupamento de Supervisão, Vigilância e
Guarda, da Brigada Militar (GSVG).
Premissas técnicas
Define as características mínimas para o fornecimento de equipamentos e serviços
de instalação e treinamento de todos os equipamentos e acessórios que compõe o
Sistema de CFTV-IP a serem instalados no município de Ivoti, através do presente
instrumento editalício, respeitando os padrões, normas nacionais, internacionais e testes
desenvolvidos nos mais conceituados laboratórios mundiais, atendendo padrões abertos
de interconexão e interoperabilidade dos sistemas.
O Termo de Referência é elaborado respeitando as normas da lei 8.666 que prevê o
princípio de isonomia e concorrência entre as empresas participantes. O descritivo
técnico dos equipamentos contemplados neste projeto é constante deste documento;
A vistoria é condição obrigatória para participação na licitação. A instalação e
configuração dos equipamentos devem prever todos os cenários possíveis para a
promoção da segurança, além da compatibilidade com a infraestrutura já instalada na
unidade local da Brigada Militar, que será utilizada para funcionamento do sistema. Para
isto se faz necessário a vistoria técnica, eximindo a contratante de custos adicionais
posteriores;
Em nenhum caso será admitido, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços
e de dificuldades técnicas não previstas, ficando a contratada sujeita as penalidades
previstas na lei;
O sistema deverá ser entregue de forma funcional e ativo, com todos os itens necessários
a seu pleno funcionamento;
A fiscalização dos serviços será feita sob orientação em paralelo a Contratada e o fiscal
do contrato, devendo as ocorrências havidas nas instalações ser apuradas em conjunto;
Para elaboração do Projeto do Sistema de CFTV-IP foram respeitadas premissas
importantes que visam estabelecer critérios mínimos de qualidade e funcionalidade dos
sistemas, garantindo que as imagens geradas e gravadas possibilitem o reconhecimento









facial, visualização de placas e detalhes dos veículos que acessem os locais onde serão
instalados os equipamentos, mantendo as imagens gravadas nos servidores pelo prazo
mínimo de 30 dias. O sistema deve ainda prever critérios satisfatórios de tráfego de
dados na rede de computadores, utilizando para isso protocolos e codificadores que
priorizem o tráfego de informações (quadros mais importantes ou variação de pixels),
efetivando maior desempenho no armazenamento de imagens;
As imagens deverão poder ser visualizadas em qualquer ponto de rede do sistema e
gravadas localmente nos locais definidos em projeto. Deve ser considerada a
objetividade na busca por eventos ocorridos, onde a pesquisa por eventos poderá ser
executada através de diferentes modalidades, por exemplo: movimento detectado em
uma determinada área, alarmes digitais, variação de pixels ou por marcadores prédefinidos, possibilitando a pré-visualização de miniaturas, tornando as buscas por
ocorrências mais assertivas e ágeis;
Os materiais de infraestrutura e acessórios instalados previamente nas unidades locais
de monitoramento e visualização - espelhamento (ponto de rede, ponto elétrico,
aterramento, entre outros), deverão ser verificados pela licitante em vistoria técnica
obrigatória, cabendo a mesma previamente analisar o quantitativo necessário para
adequação e correção da solução ofertada;
A solução de monitoramento e gravação deverá ser composta de hardware e software. A
solução contemplada neste projeto deverá ser composta por equipamentos de geração e
gravação das imagens. Os equipamentos de gravação das imagens serão responsáveis
por receber os pacotes de vídeo provenientes das câmeras IP, armazenando e
disponibilizando as informações quando forem solicitadas pelos usuários do sistema;
A adequação da infraestrutura necessária para acomodar o cabeamento lógico e elétrico
na central de monitoramento e nas centrais de visualização – espelhamento, deverá ser
executada com calhas metálicas tipo Dutotec, utilizando-se acessórios de mesmo padrão
para compor curvas, derivações, acomodação de equipamentos, etc.



Locais de instalação



Central de Videomonitoramento
A Central de Videomonitoramento será instalado no Prédio da Brigada Militar do
município, em sala segura para os equipamentos, e privativa, com acesso restrito.



Pontos de Videomonitoramento:
Foi projetado a instalação de 24 câmeras em 7 pontos de videomonitoramento, conforme
descrito a seguir:
PONTO RUA
CÂMERAS
AV.PRESIDENTE LUCENA COM A RUA ALFREDO
1
N.FROHLICH
4
2
AV.PRESIDENTE LUCENA COM A AV.CAPIVARA
3
3
AV.PRESIDENTE LUCENA COM A AV.BOM JARDIM
3
4
AV.CAPIVARA COM A RUA ALBINO CRISTIANO MULLER 3
5
AV.PRESIDENTE LUCENA COM A RUA JACOB SCHNECK
4
6
AV.PRESIDENTE LUCENA JUNTO A PRAÇA CONCÓRDIA 3

7

BR.116 COM A AV.BOM JARDIM

4

TOTAL DE CÂMERAS

24



Topologia
A topologia apresentada na Figura abaixo é um desenho ilustrativo com todos os itens e
possibilidades que a central de videomonitoramento pode compor. É uma solução que
deve ser implementada de acordo com a necessidade da Administração. É uma topologia
padrão que atende a solução prevista para o município.



Rede de comunicação externa
A rede de transmissão de dados a ser utilizada neste projeto será a rede de fibra
ótica existente no município. As interligações entre os pontos de monitoramento e as
centrais de monitoramento e espelhamento não estão contempladas neste projeto,
ficando a cargo do poder público municipal.



















Projeto executivo
Deverá ser fornecido o projeto executivo de implantação do sistema de
monitoramento de acordo com as seguintes especificações:
Diagrama Topológico da solução de CFTV;
Disposição dos equipamentos na central de vídeo monitoramento
Memorial Descritivo, contendo: descrição dos materiais a serem utilizados e suas
características, quantitativos e formas de execução.
Os projetos deverão ser apresentados no seguinte formato:
Plantas - As plantas deverão ser apresentadas em 02 (duas) cópias impressas em formato
A0 ou A1, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em extensão dwg.
Os detalhes, vistas e diagramas deverão ser apresentados em 02 (duas) cópias impressas
em formato A4 ou A3, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em extensão .vsd, .dwg ou
cdr.
Memorial Descritivo - Os memoriais descritivos deverão ser apresentados em 02 (duas)
cópias impressas em formato A4, e 01 (uma) cópia em meio digital (CD), em extensão
“.doc”.
Ao final da implementação do projeto deverá ser fornecido o projeto “As Built”
(como construído), o qual deverá representar todos os detalhes e possíveis modificações
efetuadas no processo da implantação. A apresentação deste deverá seguir os padrões
determinados para a apresentação do projeto executivo.
Prazos de implantação
O sistema de videomonitoramento deverá estar em pleno funcionamento em até
90 dias após a emissão da ordem de início. As atividades devem seguir as etapas pré
estabelecidas no cronograma:
Apresentação de projeto executivo: 20 dias;
Implantação do sistema: 60 dias;
Treinamento e acompanhamento: 10 dias;
Implantação
O escopo de implantação abrange:


















A elaboração de projeto executivo para o monitoramento eletrônico por câmeras, em vias
públicas, para o Município;
A instalação da solução de câmeras, servidor, softwares, estação de monitoramento,
nobreaks e demais materiais e equipamentos descritos neste Termo de Referência;
Finalizada a instalação a contratada deverá executar a vistoria de aceitação em
campo dos equipamentos ofertados, na presença de inspetores da Prefeitura Municipal.
A vistoria de aceitação em campo tem por finalidade aferir a montagem, características
operacionais de desempenho e qualidade da solução implementada e se constituirão dos
seguintes itens:
Padrão de instalação;
Equipamentos instalados;
Funcionamento do sistema.
Do Pagamento
O pagamento será efetuado no prazo de até trinta (30) dias após a entrega dos objetos
licitados, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, com a
aprovação do Gabinete, correndo a despesa no Gabinete – Convênio FPE 941/2018 e
recursos próprios – dotações.
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.30.00.00.00 – Materiais de Consumo
4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
O pagamento será efetuado através de depósito bancário de titularidade do licitante.
Serviços de instalação
Os serviços e mão de obra deverão ser executados nos níveis mais altos de
qualidade, possibilitando um perfeito acabamento como consta no presente termo de
referência e quantitativos de equipamentos. A contratada se obriga a executar
rigorosamente os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e
documentos, bem como os padrões de qualidade, resistência, e segurança estabelecidos
nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou na sua falta, pelas normas
usuais indicadas pela boa técnica.
A etapa de implantação será o momento da execução das atividades técnicas, ou
seja, quando a empresa contratada instala os equipamentos e dispositivos do sistema de
videomonitoramento e todos os recursos técnicos necessários que foram definidos e
organizados no termo de referência e edital.
A contratada deverá instalar e configurar todos os módulos da solução ofertada
dentro das premissas exigidas pela própria solução e que garantam seu perfeito
funcionamento e integração.
A contratada deverá emitir a(s) ART(s) – Anotação de Responsabilidade Técnica,
em cumprimento a lei n° 6.496, de 07.12.1977 referente a projetos e execução da obra de
engenharia em questão após o recebimento da ordem de início em um prazo máximo de
até 15 dias.
Todos os itens devem ser fornecidos instalados. Dentre as atividades de instalação
incluem-se:
Instalação dos pontos de monitoramento;
Instalação de caixa porta equipamentos, fontes, suportes e conexões;
Instalação de cabeamento estruturado Cat5E na central de monitoramento;
Programação de ativos de rede e dispositivos de captura de imagem;





Ativação total do sistema de videomonitoramento;
Relatório e projeto Asbuilt.
Treinamento



Segurança do trabalho
Quanto aos aspectos de segurança do trabalho, a contratada deverá observar os
fatores de ordem legal no que se refere ao planejamento das medidas preventivas a
serem adotadas durante a execução dos serviços, no sentido de se evitar acidentes leves
ou graves, e ou doenças ocupacionais. No momento da habilitação, a empresa licitante
deverá comprovar possuir em seu quadro de responsáveis técnicos, profissionais de
nível superior e/ou técnico em segurança no trabalho. O canteiro de obras deverá ser
mantido permanentemente isolado e devidamente sinalizado, a fim de evitar o acesso de
pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou danos a pessoas ou à
obra.
Deverá ser prevista a comunicação aos usuários das áreas comuns do prédio,
através de boletins informativos utilizando placas metálicas, pintadas, com dizeres,
símbolos, números, etc. nas dimensões que forem necessárias, de forma a advertir os
mesmos, do andamento dos trabalhos, objetivando com isso não surpreendê-los quando
da execução das atividades e garantindo a segurança nos locais de circulação.
Será de inteira responsabilidade da contratada o uso de equipamento de
segurança por parte de seus funcionários (EPI E EPC).



Equipamentos de proteção individual – EPI
Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual
necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos
serviços, conforme previsto na NR-05 e NR-18, da portaria número 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC
Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos
de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas dos
serviços, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessário dos responsáveis
técnicos.
A empresa deverá ter em seu quadro profissional com formação em saúde e segurança
do trabalho que ficará encarregado em planejar, executar e ficalizar o cumprimento de
normas e procedimentos relacionados a saúde e segurança do trabalho, bem como,
assinar devidas APR (Análise Preliminar de Risco) e PT(Permissão de Trabalho) para
cada etapa de atividade a ser exercida.
A fiscalização da contratante poderá a qualquer momento, solicitar a paralisação
dos serviços, pela não utilização dos EPI´s adequados ou pelo uso indevido dos mesmos.





Treinamento
Após instalação e configuração, deverá ser ministrado em local definido pela
contratante (Prédio da Brigada Militar do município), treinamento dos operadores para a
solução instalada, compreendendo os seguintes conteúdos:
Operação do sistema, comandos básicos de controle, mosaicos, visualização em tela
cheia, busca de imagens, extração das imagens;






O treinamento deverá ser realizado com carga horária dividida em dois módulos de 4
horas cada, a serem definidos pela contratante;
Deverá ser fornecido material didático, com apostilas, cadernos e canetas;
Deverá ser feito o treinamento através de recursos visuais, como Datashow;
Deverá ser feito acompanhamento dos operadores na prática por pelo menos 3 dias após
o treinamento, no caso de dúvidas de operação.




Garantia e assistência técnica dos equipamentos e das instalações
Garantia dos equipamentos do sistema de monitoramento CFTV-IP
Todas os equipamentos ofertados deverão possuir garantia de fábrica de no 12
meses.
Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do fabricante dos
equipamentos e softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de
dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos e softwares
especificados, além de permitir downloads de quaisquer atualizações de software ou
documentação dos produtos.



Garantia de Instalação do sistema de monitoramento CFTV-IP
Os serviços de instalação, configuração e funcionamento do sistema
(independentemente da garantia do fabricante) deverão ter garantia de 06 (seis) meses.



Acordos de nível de atendimento técnico – manutenção corretiva
Para realização dos serviços de suporte e manutenção corretiva, deverão ser
respeitados o acordo de tempo e as especificações de atendimentos.
Atendimento: 5x8 (dia x horas) em horário comercial;
Prazos:
Atendimento remoto: 4 horas;
Atendimento presencial: 24 horas;
Durante o período de garantia a CONTRATADA ficará responsável por retirar e
encaminhar à assistência técnica autorizada os equipamentos que apresentarem
problemas técnicos. Estarão excluídos os casos de danos causados por terceiros, tais
como acidentes de trânsito e intempéries que danifiquem o ponto de coleta de dados.








Gestão de atendimentos
A proponente deverá disponibilizar sistema de abertura e controle de chamados
dispondo de atendimento telefônico para suporte técnico (De segunda-feira a sexta-feira,
em horário comercial).
Prova de conceito
Decorridos os prazos recursais, a licitante classificada em primeiro lugar deverá
disponibilizar, no prazo máximo de dois dias úteis contados da solicitação da
CONTRATANTE, um ambiente de referência para testes, onde será verificada a
conformidade da solução com as especificações básicas constantes do Termo de
Referência. Neste ambiente de referência, deverão ser demonstrados os pontos de
videomonitoramento de acordo com as especificações das câmeras solicitadas e demais
itens que compõem a solução. As câmeras deverão ser apresentadas operando na
solução de software de videomonitoramento ofertada.

O Ambiente de Referência para Testes deverá ser disponibilizado em local a ser definido
pela LICITANTE, que esteja operando com a mesma solução proposta pela LICITANTE
e estas operações sejam pertinentes e compatíveis com o propósito primário que é
segurança pública. Ainda, a LICITANTE poderá montar um ambiente de testes em local
por ela determinado, para demonstração e testes da solução proposta, desde que atenda
as especificações constantes neste item.
Se os testes funcionais não forem aprovados, ou se o licitante desatender ao prazo
especificado será examinado a oferta da segunda licitante habilitada, que será convocada
e submetida aos mesmos testes funcionais da solução, observando a ordem de
classificação estabelecida, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.


Tabela resumo quantitativo dos elementos integrantes do projeto/ Modelo de proposta
comercial.
A tabela abaixo apresenta as quantidades que deverão ser fornecidas pela
contratada para a implementação do sistema. É indicado que a tabela abaixo, seja
apresentado no modelo de proposta comercial, devendo indicar obrigatoriamente a
marca e modelo dos equipamentos e materiais ofertados.
Item Descrição
Un
1
Caixa hermetrica
Un
2
Câmeras do tipo bullet
Un.
3
Switch gerenciável 24 portas
Un
4
Servidor 45TB HD
Un.
5
SW digifort software de fabricação nacionalUn.
conforme artigo 3, inciso 1 da Lei número
8248 de 1991, artigo 5, inciso 2 do Decreto
Federal número 7.174 e paragrafo segundo
dos incisos 2 e 4 do artigo 3 da Lei 8666
6
Rack de piso 19" 44US rack do tipo
Un
gabinete fechado, metálico, de 19"
7
Patch panel 48 portas
Un
8
Patch cord 4m
Un.
9
Cabo UTP categoria 5
Mt
10 Cabo HDMI 10m
Un.
11 Mobiliário
Un.
12 Computador de estação básica de trabalho Un.
computador
para
sala
de
videomonitoramento
13 Televisor 42" FULL HD
Un
14 Licença de 50 câmeras
Un.
15 Video wall com prompot
Un.
16 No break 3 KVA
Un
17 Ar condicionado split 18.000 BTUS inverter Un
18 Ferragem e diversos
Un.
19 Serviço de instalação dos pontos
Vb
20 Serviço de instalação da sala de
Un.

Qtd
7
24
1
1
1

Unit.
Total
R$ 690,00 R$ 4.830,00
R$ 3.380,00 R$ 81.120,00
R$ 800,00 R$ 800,00
R$ 45.900,00 R$ 45.900,00
R$ 6.300,00 R$ 6.300,00

1

R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

1
12
170
4
1
1

R$ 749,00 R$ 749,00
R$ 29,00 R$ 348,00
R$
2,39 R$ 406,30
R$ 47,00 R$ 188,00
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 4.200,00 R$ 4.200,00

4
1
1
1
1
1
1
1

R$ 1.800,00 R$ 7.200,00
R$ 32.000,00 R$ 32.000,00
R$ 4.900,00 R$ 4.900,00
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
R$ 4.585,84 R$ 4.585,84
R$ 10.500,00 R$ 10.500,00
R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

monitoramento
Licença para windows server
Mouse óptico wireless
Teclado
Monitor led 19"
Onu bridge
Poe
Haste terra
Medição de energia
Postes em concreto cônico
Nobreak de 600VA; potencia nominal(VA)
6
Valor Global

Un. 1
Un 1
Un 1

R$ 11.000,00 R$ 11.000,00
R$ 100,00 R$ 100,00
R$ 160,00 R$ 160,00

Un
Un.
Un.
Un
Un.
Un.
Un

R$ 1.069,70 R$ 1.069,70
R$ 780,00 R$ 5.460,00
R$ 254,00 R$ 6.096,00
R$ 570,00 R$ 3.990,00
R$ 880,00 R$ 6.160,00
R$ 2.100,00 R$ 14.700,00
R$ 550,00 R$ 3.850,00

1
7
24
7
7
7
7

R$ 306.012,84



Especificações técnicas mínimas obrigatórias:



Suporte Metálico Fixo Para Câmera Bullet







Haste em tubo de aço 2”, parede 2 mm;
Chapa de apoio com espessura 1,5mm, com dobra em “U”;
Chapa de fixação ao poste, espessura de 1/8”, corte para cinta metálica e furação para
parafusos;
Zincagem a fogo
Pintura eletrostática (Epóxi).



Caixa Externa Videomonitoramento




Caixa metálica de uso externo para fixação em poste com as seguintes características:
Suporte para fixação em poste com engate rápido integrante da caixa e 2 abraçadeiras
galvanizadas para fixação;
Dimensões de 620 x 580 x 285 mm;
Formatação de estrutura única em chapa metálica com espessura de 1,5 mm, com
cantoneiras fixadas em soldas continua, para maior rigidez do painel;
Porta de abertura lateral e 2 fechaduras com proteção de vedação em borrachas;
Espaço para acomodação de nobreak;
Pintura epóxi de alta qualidade com revestimento hidrofóbico repelindo líquidos;
Interior da unidade com duas prateleiras fixas (espaçamento de 22cm), no qual se forma
três andares, que possibilita a divisão e identificação de cada estágio de controle da
unidade;
saída de ar superior com cooler;
3 entradas inferiores de 25mm de diâmetro, para chegada dos cabos da rede de energia
elétrica e demais dispositivos;
01 trilho DIN para fixação de disjuntores de protetores no seu segundo estágio.
Switch Borda



Switch POE para conexão de Câmeras IP com as seguintes características:
5 portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte à PoE/PoE+;




















Fornecimento de até 28 W por porta PoE e 52 W de potência máxima total;
Transmissão de dados e PoE por até 200 metros;
Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação;
QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p);
Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x);
Padrões Ethernet 10/100 Mbps e Power Over Ethernet;
Fonte de alimentação bivolt automático





Nobreack Ponto De Monitoramento
Equipamento utilizado para prover energia às câmeras em caso de falta da alimentação
elétrica, com as seguintes características:
Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor
Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal
Gabinete antichama metálico com pintura epóxi
Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva
Função mute para silenciar alarmes sonoros
6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais.
Forma de onda semisenoidal
Circuito desmagnetizador
Função DC Start
Função TRUE RMS
Tensão de entrada nominal 120V/ 220V
Tensão de saída nominal bivolt (120V/ 220V) configurável internamente.
Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado
Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída
Sinalização visual através de leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak
(rede elétrica, bateria e carga)
Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos.



Câmera de Videomonitoramento




















Câmera com resolução de 2 megapixels e alta definição de imagens, para sistemas de
monitoramento e vigilância por vídeo IP, do tipo bullet com as seguintes características:
• Instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web;
• Resolução 2 megapixels;
30fps no stream principal;
• Lente de no mínimo 2,8mm;
• Infravermelho inteligente com alcance de 50 metros;
• Grau de proteção IP67;
• Suporte a PoE;
• Função WDR de no mínimo 120dB;
• Suporte ao padrão mundial da indústria de vídeo vigilância para interconexão entre
câmeras IPs e sistemas de gravação e gerenciamento de vídeo independente da marca
(ONVIF);
• Sensor de imagem de no mínimo 1/3”, com sistema progressive scan CMOS’;
• Iluminação mínima de 0.008 Lux em modo colorido sem iluminador infravermelho, e 0
lux em modo preto e branco com iluminador infravermelho;







• Compressão de vídeo H.265 ou superior;
• Realizar a gravação local em SD de até 128GB;
• Análise de vídeo embarcadas no equipamento:
Abandono de bagagem
Detecção de face
Cruzamento de linha virtual
Detecção de intrusão
As análises deverão operar de forma integrada ao software de videomonitoramento
• Resolução de imagem de 1920 x 1080 pixels;



Servidor De Videomonitoramento
Servidor de rede dimensionado para suportar com segurança a operação de software de
monitoramento e armazenamento de imagens, com as seguintes características:
Processador de 8 núcleos, compatível com extensões de 64 bits, frequência interna
mínima de 2.1 GHz, desenvolvido para uso em servidores.
Gabinete servidor e placa mãe fabricadas pelo mesmo fabricante
Fabricante registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface
Fórum
Capacidade instalada de 32GB de memória RAM
Possibilitando a expansão de memória RAM até 1TB
Funcionalidade ECC (Error Checking & Correct ion – Checagem e Correção de Erros).
Suportar a instalação de no mínimo 8 discos simultâneos Hot Swap.
(2) discos sólidos de 120Gb configuráveis em RAID 1.
5 (cinco) discos de 8TB cada, configuráveis em RAID 5.
Suporta RAID 0, 1, 5, 6, 50 e 60 por hardware.
A controladora do sistema de armazenamento é capaz de identificar falhas nos discos e
refazer o array automaticamente quando for inserido novo disco.
2 (duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet interfaces de rede Ethernet 10/100/1000
Mbps padrão RJ-45, com auto negociação e chaveamento automático entre half e fullduplex.
4 portas USB 2.0.
1 Saída de vídeo.
2 (duas) fontes de alimentação redundantes para suportar a utilização na capacidade
máxima dos equipamentos para operação em rede elétrica com fase, fase e terra, 220
VAC, 60Hz.
Servidores do tipo rack.
Gabinete em padrão 19”, de forma nativa e acompanhado dos kits de instalação.
Fornecido com Software Windows Server 2016 licenciado, onde o fabricante deverá
constar na Windows Server Catalog.
Fornecido com software antivírus licenciado.



Software De Videomonitoramento
























Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV baseado em redes
TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de câmeras IP ou analógicas
conectadas por servidores de vídeo ou codificadores, bem como gravar as imagens para
posterior pesquisa e recuperação seletiva, com as seguintes características:

Deverá ser fornecido com licenças para 50 câmeras;
Trabalhar com câmeras IP e câmeras analógicas simultaneamente desde que estejam
conectadas à rede TCP/IP diretamente ou através de um Vídeo Server (Servidor de
Vídeo TCP/IP).
O Sistema deverá ser baseado na arquitetura cliente/servidor que permite que o servidor
realize as gravações e gerenciamento das câmeras e os clientes (Não deverá haver limite
de clientes) monitore as câmeras. As funções de gravação e monitoramento poderão
eventualmente estar no mesmo equipamento PC/servidor.
Permitir operações simultâneas como gravação, reprodução de vídeo, configuração do
sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens,
monitoramento do servidor e diversas outras tarefas, sendo que a execução de uma
tarefa não poderá afetar na execução da outra.
Suportar gravação e monitoramento de imagens em Motion-JPEG, MPEG-4, H.263 H.264
e H.265.
Possibilitar a decodificação de vídeo (H.264 e H.265) via QuickSync através da placa de
vídeo de processadores Intel.
Possuir sistema de Multi-Streaming, permitindo que a gravação seja realizada em uma
determinada configuração de vídeo e o monitoramento seja feito com outra
configuração, através de Perfis de Vídeo. (Ex: Gravação em 4CIF com 7FPS e
Monitoramento em 1CIF com 15FPS).
Estar preparado para trabalhar com dois ou mais processadores, dividindo as tarefas do
software em ambos processadores a fim de aumentar o desempenho do sistema.
Permitir utilizar qualquer resolução de imagem (Mesmo acima de 1280x1024).
Importante ressaltar que resolução de imagem aqui informada se refere à resolução da
imagem gerada pela câmera e não resolução de vídeo do computador.
Possuir teclado virtual no Cliente de Monitoramento, facilitando a operação do sistema
quando um teclado físico não estiver presente.
Possuir recurso de Filtro de IP, liberando acesso ao servidor apenas aos IPs autorizados.
Possibilitar a autenticação dos usuários do sistema por biometria, evitando-se, desta
maneira, acessos internos e externos indevidos.
Possuir compatibilidade com Caracteres Unicode.
Trabalhar com sistema de licenciamento por câmeras, permitindo a expansão do sistema
com licenças adicionais.
Permitir que, nas atualizações de upgrades, os clientes de monitoramento sejam
atualizados automaticamente quando o servidor for atualizado, sem a necessidade de
reinstalação dos clientes, tornando esses, totalmente compatíveis com o servidor.
Possuir arquitetura de servidores Mestre e Escravo, permitindo que o sistema
compartilhe uma mesma base de usuários com todos os servidores, facilitando a
administração do sistema, quando o mestre cair os escravos assumem as configurações
do mestre.
Suportar no mínimo 10 fabricantes de câmeras IP incluindo a ofertada para este
processo.
Suportar vídeos e áudio de câmeras ONVIF.
O software deverá ter suporte a protocolos TCP-IP e UDP (Unicast e Multicast).
O software deverá permitir a distribuição de vídeos através de um sistema de multicast
por demanda.

O sistema deverá permitir que e-mails enviados por SMTP possam utilizar-se de
servidores com autenticação SSL.
Possuir um gerenciador de serviços automático onde são apresentados os status de cada
serviço disponível no sistema.
Suportar áudio bidirecional e unidirecional sincronizado com vídeo, ao vivo, gravado e
setorizado.
O sistema deverá permitir suporte completo para dewarping de lentes panomórficas 360
graus com controles de visualização em quad, áreas virtuais e PTZ virtual, tanto nas
imagens ao vivo como nas imagens gravadas.
Possuir um servidor RTSP de mídia integrado que poderá ser utilizado para fornecer
mídia para qualquer player que suporte o protocolo RTSP, além de poder ser utilizado
também para enviar mídia para servidores de broadcast como Wowza.
Permitir que o servidor RTSP de mídia possa ser integrado com sistemas de terceiros.
O Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de vídeo: H.264, H.265, MPEG4 e
Motion JPEG.
O Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de áudio: PCM, G.711, G.726 e
AAC.
O Servidor RTSP deverá suportar envio de mídia em TCP e por UDP.
Possuir módulo de gerenciamento de banco de dados onde o administrador poderá
efetuar um backup do banco de dados do sistema, restaurar esse banco e reparar um
arquivo corrompido.
O software deverá ter um sistema seguro de acesso através de usuário e senha, acesso ao
AD (Active Directory Windows), restringindo por data e hora e o computador que
poderá ser acessado e confirmação por biometria.
Permitir o bloqueio e a expiração de contas de usuários importados do Active Directory.
O software deverá desconectar o operador quando o seu horário de login no sistema for
finalizado, ex: O operador tem autorização para operar o sistema das 08:00hs as 18:00hs,
findo este horário o sistema automaticamente fará o logout do operador.
Estar integrado nativamente com DVR’s dos seguintes fabricantes: Intelbras, Samsung.
LG, Dahua, Dynacolor, HDL, Hikivision, Pelco, Bosch, LuxVision e Venetian.
Permitir capturar câmeras analógicas de DVR´s integrados ao sistema e visualizá-las nos
mesmos mosaicos utilizados pelas câmeras Ip´s, em conjunto ou separadas.
Possuir matriz que permite criar e salvar diferentes mosaicos personalizados para
visualização no cliente de monitoramento. Estes mosaicos são diferentes dos prédefinidos que acompanham os sistemas de CFTV.
Possuir a facilidade de bookmark para marcação rápida de eventos.
Possibilitar, dentro do bookmark, a escolha de títulos, cores, data inicial, data final e
observações dos eventos.
Permitir a pesquisa e reprodução do vídeo, através do bookmark, que são apresentados
na linha do tempo.
Permitir a criação automática de bookmark quando houver uma detecção de movimento.
Permitir a criação automática de um bookmark, sempre que um evento ocorrer.
Possibilitar a gravação de borda (Edge recording).
Ser compatível com protocolos ONVIF V1.02 ou superior e ONVIF Profile S.
Deve estar integrado nativamente com os softwares CMS de fabricantes de vídeo wall,
tais como Barco e Mauell.

Senhas de acesso a dispositivos de alarmes e de computadores cliente de monitoramento
devem ser armazenadas com criptografia.
Suportar o protocolo SNMP para envio de TRAPs para notificar a ocorrência de algum
evento do sistema.
Suportar IPv4 e IPv6.
Permitir cadastrar automaticamente dispositivos multicanal como DVR’s, NVR’s e
câmeras com múltiplas lentes.
Possibilitar, ao cadastrar uma nova câmera, acionar, dentro do próprio cadastro, o
preview imediato das imagens para garantia do funcionamento do dispositivo.
Operar com servidores e estações de monitoramento em 32bit e 64 bit.
Permitir o cadastramento de comandos auxiliares de câmeras que possuam essa função,
para facilitar o acesso a algumas funções específicas dessas câmeras.
Permitir a exclusão simultânea de múltiplos objetos selecionados em uma lista de objetos
do sistema, como câmeras, usuários, dispositivos de I/o, mapas e outros.
No cadastro de equipamentos, permitir o cadastramento do nome do fabricante e
modelo do dispositivo para facilitar a pesquisa dos mesmos, tendo a possibilidade de
informar apenas parte do nome.
Gravação:
Suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 FPS por câmera.
Suportar gravação de N câmeras por servidor, sendo que o limite máximo de câmeras
deve ser de acordo com a capacidade de disco e de processamento do servidor. O
Software não deverá ter limite de câmeras por Servidor.
Suportar gravação por detecção de movimento e Eventos (Sendo estes, Eventos Manuais
ou Alarmes Externos).
O sensor de movimento para gravação deverá permitir que sejam selecionadas ilimitadas
áreas sensíveis ou não, ao movimento.
Permitir gravação de Banco de Dados redundante, permitindo que o segundo Servidor
assuma os controles no caso de queda do primeiro, sem intervenção humana. (Failover).
Permitir a configuração de Faiover 1 para 1, 1 para N e N para N.
Permitir a configuração de Failback, onde quando o servidor principal retornar suas
operações, automaticamente as operações do sistema voltam a ser processadas pelo
servidor principal sem intervenção humana.
Suportar agendamento de gravação por hora e dia da semana, sendo que o agendamento
deve permitir a que o administrador especifique para cada faixa de hora o modo de
gravação das imagens (Sempre Gravar, Por Movimento, Por Evento, Por Movimento e
Evento) de cada câmera.
Possuir recurso para aumentar a taxa de quadros da gravação se reconhecer movimento
nas imagens. (Ex: Gravação padrão em 4FPS, se reconhecer movimento, gravar em 15FPS
e quando parar o movimento, voltar a gravação para 4FPS).
Possuir sistema de certificado digital que cria uma assinatura digital para cada foto
gravada, garantindo a autenticidade da imagem.
Possuir sistema de gravação que não tenha limite de gravação diário, ou seja, deve
suportar mais de 600.000 imagens por dia, por câmera sem a necessidade de mover as
gravações para outro disco ou outra pasta de gravação.
Permitir a visualização simultânea das gravações de mais de uma câmera, através de
mosaicos, permitindo assim a reprodução de várias câmeras ao mesmo tempo, durante
um mesmo período de tempo, facilitando a consulta e análise das imagens gravadas.

Trabalhar com gravação no formado JPEG, MPEG-4, H.263, H.264 e H.265
Possuir controle de buffer para pré e pós-alarme.
Possuir sistema de arquivamento de imagens e áudio.
Possuir sistema avançado para gerenciamento de disco, onde o sistema deve alocar
automaticamente a quantidade de espaço em disco necessário para a gravação de cada
câmera, baseando-se em uma especificação de número de dias ou horas que o usuário
deseja manter as gravações. O sistema de gerenciamento de disco também deve oferecer
um sistema de cotas de disco, sendo que o administrador poderá limitar uma quantidade
de disco que deseja utilizar, compartilhando essa cota com todas as câmeras.
Permitir que o usuário possa configurar um diretório para o backup das configurações
do sistema e a quantidade de dias que deseja manter os arquivos de backup.
Permitir a reprodução das imagens que foram armazenadas através do processo de
backup com o próprio reprodutor de imagens do sistema.
Permitir a gravação automática de imagens em SD-Card quando uma falha na rede
ocorrer.
Permitir que imagens gravadas em SD-Card, possam ser baixadas automaticamente na
ocorrência de qualquer evento programado ou não e com opção de resoluções
diferenciadas, podendo ser via rede ou wi-fi.
Permitir que toda vez que uma gravação em borda for transferida para o servidor
principal, seja criado um bookmark automático para uma identificação clara na linha do
tempo , diferenciando assim as gravações originais das gravações baixadas dos SdCards.
Possibilitar o log de atividades da gravação de borda (Edge Recording).
Permitir a impressão de uma ou de várias imagens recuperadas ou mesmo relatórios e
que estes, opcionalmente, possuam um código de originalidade impresso com código de
barras para comparações futuras. Estas imagens e ou relatórios impressos deverão ser
armazenadas no servidor de imagens com possibilidades de consultas e novas
impressões através desses códigos. Este código deverá ser único e gerado
automaticamente pelo sistema.
Permitir a criação de um servidor de mídia com a finalidade de disponibilizar imagens
para a internet sem que os acessos sejam feitos no servidor principal. Essas imagens
devem ser disponibilizadas via Relay para evitar duplicidade de conexão com as
câmeras.
Permite capturar tela, teclado e mouse de qualquer computador Windows existente na
rede e gravar suas telas no mesmo storage de CFTV para posterior pesquisa.
Permite a gravação das telas de computadores em Mjpeg, Mpeg4 ou H.264.
Permite escolher quantos frames por segundo deseja-se gravar as telas dos
computadores.
Permite zoom digital e PTZ virtual sobre as imagens capturadas ao vivo e gravadas, dos
computadores da rede.
Permite a operação remota dos computadores capturados na rede.
Permitir a gravação de áudio nos formatos: PCM, G.711, G.726 e AAC.
Permitir a gravação de imagens geradas por lentes panomórficas 360 graus.
Permitir a gravação de metadados com informação de detecção de movimento ou
gravação de evento para possibilitar a fácil identificação, na linha de tempo, de
movimento ou evento gravado através de uma linha especial com cores identificando o
movimento ou evento.

Permitir a gravação de áudio apenas quando houver movimento em câmeras que
estejam cadastradas gravações por movimento, para manter a sincronia das trilhas de
áudio e vídeo.
Monitoramento ao Vivo:
Suportar monitoramento ao vivo de ilimitadas câmeras por cliente com diversos estilos
de tela, oferecendo no mínimo sete formatos padrões de tela.
Suportar a criação de novos formatos de tela para monitoramento.
Permitir o funcionamento via Matriz Virtual completa, através de uma lista de monitores
definidos para este fim, podendo o operador escolher o monitor desejado e enviar
seqüência ilimitada de imagens, mapas e mosaicos, juntamente com todas suas
configurações como: (Perfil de mídia, posição de zoom, posição da lente 360, filtro de
imagens e deteção de movimento), operados por joystick, teclado e mouse.
Permitir o controle de Matriz Virtual através de SDK/API para criação de macros e
scripts em outras linguagens.
Possibilitar que o operador, ao enviar um objeto para a Matriz Virtual, possa escolher a
posição do objeto, em um quadrante do mosaico atual desejado em exibição no monitor
de destino.
Possuir sistema de sequenciamento de câmeras, onde o sistema troca automaticamente
um grupo de câmeras em tela por um outro grupo de câmeras ou câmera em um tempo
específico para cada grupo ou câmera, permitindo também a troca manual no
sequenciamento através de botões de avançar e voltar.
Possuir mosaico automatizado de modo que o sistema deverá ajustar o formato de
visualização da tela automaticamente, dependendo do número de câmeras em tela.
Permitir que os usuários criem mosaicos públicos que poderão ser compartilhados com
todos os usuários do sistema.
Permitir que os mosaicos de monitoramento sejam atualizados dinamicamente em
tempo real quando criados, atualizados ou apagados em todos os clientes de
monitoramento, sem a necessidade de reconexão com o servidor.
Permitir que o usuário faça um filtro dos objetos da lista de objetos constantes na tela do
cliente de monitoramento. O filtro é aplicado a todos os objetos da lista, procurando por
nome e descrição do objeto.
Permitir aumentar a taxa de quadros de uma determinada câmera no monitoramento,
quando selecionada (Ex: Monitoramento normal em 4FPS, se o usuário selecionar a
câmera, aumentar para 30FPS, quando o usuário deselecionar a câmera, sua taxa de
quadros deve retornar para 4FPS).
Possuir sistema de perfil de usuários, de forma que de qualquer lugar que o usuário se
conectar ele tenha o seu perfil de posicionamento das câmeras.
Possuir detecção de movimento em tempo real no monitoramento ao vivo, independente
da câmera possuir ou não essa função. Esta função deverá fazer com que o movimento
seja marcado com uma cor específica (Padrão Verde) na tela.
Permitir que o usuário que esteja visualizando remotamente as imagens tenha a
possibilidade de realizar uma gravação local de emergência, gravando assim as imagens
que estão sendo monitoradas, em seu disco local.
No monitoramento ao vivo, o sistema deve permitir que seja feito zoom (Digital) de
diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital realizado.
Possuir sistema de zoom com tratamento bilinear para evitar que a imagem fique
quadriculada.

Possibilitar a visualização de câmeras de vários servidores (Pode ser vários locais
diferentes) em uma mesma tela.
Possibilitar a criação de diversos mosaicos de monitoramento cada qual com
configuração independente de posicionamento de câmeras.
Suportar dois ou mais monitores de vídeo por estação cliente para o monitoramento ao
vivo.
Possuir duplo clique em uma câmera para selecioná-la e maximizá-la (Tela Cheia Cliente
de Monitoramento).
Possibilitar a opção de remover câmera da tela, através do seu menu popup.
Possibilitar informações das câmeras como resolução da imagem, Frames por segundo
"FPS", Taxa de Transferência e Decoder.
Deve ser identificado automaticamente na tela do cliente de monitoramento, o status de
funcionamento das câmeras através de diferentes ícones da lista de objetos, ex: câmera
gravando por movimento, por evento, por evento e movimento, parada, em
funcionamento, etc..
Possuir recurso de privacidade das câmeras. Com este recurso de modo de privacidade,
o administrador poderá determinar uma lista de usuários que perderão o acesso à
câmera quando o operador ativar o modo de privacidade pelo cliente de monitoramento.
Este recurso é muito útil quando as câmeras de uma instalação estiverem disponíveis
externamente, com isto, o operador poderá bloquear temporariamente o acesso externo à
câmera no momento que desejar.
Permitir limitar o acesso simultâneo de câmeras. Com esta opção, o administrador
poderá limitar a quantidade de câmeras simultâneas que um usuário ou grupo de
usuários poderá visualizar simultaneamente por estação de trabalho.
Permitir que o usuário, no cliente de monitoramento, configure o modo de exibição dos
nomes e dos objetos nas listas de objetos do sistema. O usuário poderá escolher entre
exibir apenas o nome dos objetos, apenas a descrição ou ambos no formato "Nome
(Descrição)".
Permitir o monitoramento do áudio ao vivo e setorizado, onde o operador poderá
escolher a câmera desejada ou um grupo de câmeras que receberão ao mesmo tempo o
áudio desejado, utilizando-se de microfones e alto-falantes.
Permitir que o áudio seja transmitido de forma ininterrupta sem a necessidade de ficar
apertando e segurando qualquer botão.
Permitir o monitoramento das imagens geradas pelas lentes panomórficas de 360 graus
ao vivo ou gravadas com controles em quad, áreas virtuais e PTZ virtual.
Possuir Mapa Sinótico para monitoramento ao vivo com os seguintes recursos:
Exibir informações sobre os dispositivos, tais como câmeras, sensores e relês,
informando através de indicadores visuais o status do dispositivo.
Permitir criar um único mapa com diversos objetos de múltiplos servidores.
Permitir abrir as câmeras clicando diretamente no seu ícone do mapa.
Permitir abrir outro mapa através de um link, tornando-o assim um mapa de níveis.
Permitir acionamento de comando através dos indicadores visuais (tal como abrir porta,
ligar luz, disparar sirene)
Permitir que ao passar o mouse sobre uma câmera no mapa sinótico, possa se ter um
preview das imagens ao vivo junto com as informações das câmeras.
Permitir imagens JPEG, WMF, BMP, GIF e PNG.

Permitir importar imagens estáticas de mapas do Google Maps e adicionar sensores tais
como câmeras, sensores e relês, informando através de indicadores visuais o status do
dispositivo.
Permitir posicionar as câmeras em mapas do Google Maps e ajustar automaticamente
suas coordenadas (latitude e longitude),
Permitir a visualização em tempo real do status dos eventos de alarmes associados ao
mapa , provocando a animação do ícone para alertar o operador.
Permitir que o sistema informa automaticamente se a câmera está ou não em operação.
Controle de Pan / Tilt / Zoom:
Possuir controle para câmeras PTZ e mais de 64 presets por câmera (O número de
Presets depende da câmera).
Possuir interface de joystick para controle das câmeras PTZ, sendo que deverá aceitar
controles de joystick de mercado com entrada USB e não proprietários.
Possuir joystick visual, onde o usuário clica na imagem e arrasta o mouse para a direção
que ele deseja que a câmera se mova. Também deve suportar o zoom através da roda do
mouse.
Possuir joystick visual com controle de zoom através de botões.
Possuir bloqueio de PTZ por prioridade, ou seja, permitir a configuração de uma pessoa
responsável pelo monitoramento, que quando necessitar utilizar o recurso de PTZ terá
prioridade no manuseio, quando qualquer outra pessoa estiver manuseando a câmera, a
sua movimentação é pausada para que o responsável com maior prioridade obtenha o
controle no momento.
Possuir sistema de Vigilância PTZ, onde o sistema seguirá uma lista de presets para o
posicionamento da câmera, alternando entre os presets no tempo específico para cada
preset. O sistema de Vigilância PTZ também deverá permitir criar diversos esquemas de
vigilância, com o devido agendamento dos esquemas baseando-se em dia e hora do dia.
O Sistema de PTZ deverá permitir controle sobre Foco, Íris, Auto-Foco e Auto-Íris além
de também permitir controle do PTZ Absoluto e Relativo das câmeras com estas
funcionalidades.
Possuir suporte nativo para o protocolo de câmeras analógicas.
Possuir PTZ Virtual para câmeras fixas e móveis.
Permitir que a vigilância PTZ possa ser configurada para executar automaticamente
através de agendamento ou manualmente pelo cliente de monitoramento e mesa
operadora homologada, permitindo que o operador ative, desative e troque a vigilância.
Permitir que no esquema de vigilância PTZ possa ser aplicado um número, além do
nome. O número será utilizado para chamar o esquema através de uma mesa
controladora homologada.
Possibilitar que o operador identifique qual a pessoa que se utilizou do bloqueio de PTZ.
Permitir especificar direitos de controle de PTZ individualmente para cada usuário e
desta maneira cada câmera poderá ter direitos de controle de PTZ para diferentes
usuários e grupos de usuários.
Permitir informar o registro do último usuário que movimentou uma câmera pelo PTZ.
Possibilitar adicionar múltiplos presets simultaneamente a um perfil de vigilância PTZ.
Reprodução, pesquisa e exportação de vídeo:
Permitir um usuário selecionar um monitor padrão para abrir o Reprodutor de Mídia.
(Multi Monitor)

O sistema de reprodução de imagens deve ser baseado por recuperação utilizando uma
faixa de data e hora, especificados pelo usuário.
Permitir a reprodução sincronizada de diversas câmeras simultâneas.
Permitir, em um único cliente de monitoramento, a reprodução de vídeos de ilimitadas
câmeras ao mesmo tempo.
Permitir exportação de vídeo sincronizada de diversas câmeras simultâneas
Permitir o processo de exportação e reprodução de vídeo simultaneamente
Possuir linha de tempo das imagens gravadas que deve mostrar os pontos onde existem
gravação e/ou movimento, bem como permitir a seleção do horário corrente através da
linha de tempo
Possuir sistema de desentrelaçamento de imagens para a reprodução de vídeo
Na reprodução de vídeo, o sistema deve permitir que seja feito zoom (Digital) de
diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital realizado, cada
qual com independência de controle sobre a imagem principal, podendo ser impresso ou
salvo em arquivos JPG).
Possibilitar Pesquisa por Movimento nas imagens gravadas, recuperando um vídeo com
movimento apenas nas áreas selecionadas da imagem.
Possibilita a abertura do Media Player modo não modal, o que permite que o usuário
continue trabalhando com o cliente enquanto o player está aberto.
Exportar para meio removível o vídeo gravado nos formatos AVI e CD de Ocorrência,
que no segundo caso, deverá acompanhar um reprodutor de vídeo nativo do sistema,
possibilitando anexar o nome e a descrição da câmera.
O sistema deverá, na exportação e pesquisa de movimento em vídeos gravados, exibir o
tempo restante para o término da operação.
Possibilitar imprimir uma determinada foto da reprodução de vídeo com um descritivo,
data e hora do ocorrido.
Vídeos exportados em AVI e imagens em JPEG deverão conter marca d'água com nome
da câmera, data e hora,
Possibilitar a reprodução instantânea de vídeos a partir de eventos.
O software deverá ter a capacidade de limitar, dentro das políticas de usuário e grupos
de usuários, a reprodução e exportação de vídeos, impedindo que uma reprodução ou
exportação por mais de X minutos (configurável) possa ser feita.
Permitir adicionar marca d’água por usuário para identificação de propriedade de
imagem. Com este recurso, o administrador poderá adicionar uma marca d´água por
usuário que será adicionada nas imagens ao vivo e reprodução de vídeo. Esta marca
d´água tem o objetivo de identificar o proprietário das imagens quando as imagens do
sistema forem fornecidas para usuários externos.
Permitir adicionar marca d´água de texto em imagens exportadas. Esta opção permite
que o operador adicione um texto nas imagens exportadas como prova de propriedade e
origem das imagens.
Permitir que na pesquisa de eventos pelo cliente de monitoramento, a reprodução de
vídeo das câmeras ligadas ao evento possam reproduzir o vídeo das câmeras associadas
com aquele evento, emitidos através do popup de alarmes.
O software deverá permitir na reprodução, acelerar o vídeo em: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x,
128x, 256x e 512x.

O software deverá permitir que a reprodução de vídeo seja realizada com recursos de
multi-thread, aumentando significativamente a performance para reprodução de
câmeras simultâneas, especialmente em megapixel.
O reprodutor de vídeo deverá redimensionar as imagens de acordo com a configuração
do cliente de monitoramento, tais como centralizar, redimensionar para ocupar todo o
espaço e redimensionar mantendo a proporção original da imagem.
Permitir a reprodução de áudio e vídeo sincronizado no formato proprietário e em AVI.
Possibilitar a reprodução das imagens gravadas através de lentes panomórficas de 360
graus, fornecendo alguns controles como visualização em quad, visualização de áreas
virtuais e PTZ virtual.
Permitir que o usuário possa escolha o intervalo que deseja pular (X minutos) para frente
ou para trás no vídeo gravado, facilitando assim a análise do vídeo gravado.
Permitir o redimensionamento de vídeo na exportação em AVI para garantir melhor
compatibilidade com os codecs existentes.
Permitir avançar e retroceder o vídeo frame a frame.
Permite avançar e retroceder o vídeo ao próximo bookmark.
Permite pesquisas pelo código de originalidade, de uma imagem gerada em um
relatório.
A exportação de mídia deverá ser auditorada, permitindo futura pesquisa no banco de
auditoria tais como: período exportado, diretório onde o arquivo foi exportado, tamanho
total da exportação, etc..
Na exportação de vídeo, possibilitar que nome da empresa e dados do operador sejam
preenchidos automaticamente pelo sistema , gravando-os na mídia exportada.
Permitir o playback de eventos no exato momento em que ele aconteceu e disponibilizar
as imagens até uma hora antes do ocorrido.
Possibilitar a pesquisa de movimento acelerada através de frames chaves.
Exportação de vídeo deverá ser feito com senha de proteção e criptografia para evitar
acessos indevidos.
No reprodutor de Mídia permitir a pesquisa por miniaturas exibindo uma miniatura de
diferentes horários da gravação, permitindo a localização rápida de uma cena desejada.
Possibilidade de gerar miniaturas baseadas em fatia de tempo onde o sistema exibirá as
miniaturas com intervalo de tempo fixo ou por bookmark onde o sistema exibirá uma
miniatura para cada bookmark da câmera. O sistema ainda deverá permitir a escolha
personalizada do intervalo de tempo e o tamanho / quantidade de miniaturas em tela.
Ao clicar em uma miniatura o vídeo deverá ser sincronizado com o horário da miniatura
para rápida visualização do evento.
O sistema deverá permitir a pesquisa por miniaturas em vídeo exportados no formato
nativo.
Permitir a pesquisa por nome de objeto para a devida reprodução.
Permitir exportar para meio removível o vídeo gravado nos formatos AVI, ASF, H.264,
JPEG, PNG, PDF, BITMAP, WMF, GIF, TIFF, MJPEG, MPEG1, MPEG2, MP4.
Deve permitir exportar snapshot em JPEG, PNG, Bitmap, WMF e GIF de vídeos ao vivo e
gravados.
Permitir a utilização dos codecs XviD MPEG-4 e X264 para exportação em AVI.
Permitir, na reprodução do vídeo, atualizar instantaneamente as imagens na linha do
tempo e poder usar o mouse para arrastar e soltar com a finalidade de acelerar o vídeo.

Permitir a reprodução de imagens das câmeras associadas com as configurações de
analíticos e LPR
Alertas e Eventos:
O sistema deverá ter um completo gerenciamento de alarmes e eventos, sendo que ele
deve reconhecer alarme de qualquer dispositivo com contato seco que esteja ligado nas
câmeras ou servidores de vídeo. Este gerenciamento de alarmes deve contemplar as
seguintes funcionalidades:
Na ocorrência de um alarme externo (Qualquer sensor de alarme conectado nas câmeras
ou servidores de vídeo) o sistema deverá tomar ações pró-ativas para alertar os
operadores, sendo que o sistema deve fornecer a possibilidade de: Enviar um E-mail
e/ou SMS para um grupo de pessoas alertando sobre o ocorrido, abrir em telas do tipo
Popup imagens de câmeras, mapas, analíticos, LPR, Emitir sons de alarme, Enviar
Mensagens Instantâneas ao operador através de telas do tipo Popup, Posicionar câmeras
com Movimento (PTZ) em Presets definidos e Acionar saídas de alarmes das câmeras
onde nestas saídas podem estar conectadas sirenes. Todas estas ações de alarme devem
ser configuradas independentemente para cada câmera e todas devem ter um
agendamento de operação, sendo que apenas serão chamadas se o agendamento
permitir.
O Sistema deverá tomar ações pró-ativas na detecção de movimento das câmeras em
horários pré-definidos, ou seja, se em determinado horário que não pode haver
movimento em determinada câmera o sistema reconhecer um movimento, então este
deverá ter a possibilidade de tomar todas as ações de alarme descritas anteriormente
(Enviar E-Mail / SMS, Abrir imagens das câmeras em Popups, Emitor Sons de Alarme,
Enviar Mensagens Instantâneas ao operador, Posicionar câmeras PTZ em determinados
pontos pré-definidos e Acionar saídas de alarme das câmeras e/ou servidores de vídeo).
O Sistema também deverá ter a possibilidade de tomar estas mesmas ações pró-ativas
caso a câmera ou servidor de vídeo venha a ficar fora de funcionamento e / ou ocorrer
algum erro na gravação das imagens.
O Sistema deverá fornecer ações de alarme manual, onde o operador poderá através de
um clique em uma lista de ações, disparar as ações pró-ativas.
O Sistema deverá fornecer um agendamento de reconhecimento de alarmes externos por
câmera, ou seja, ter a possibilidade de reconhecer os alarmes apenas em horários
específicos.
O Sistema deverá ter a capacidade de gravar as imagens na ocorrência de um evento e
também fornecer um agendamento de transmissão de imagens onde forneça a
possibilidade de transmitir as imagens apenas na ocorrência de um alarme.
O Sistema deve permitir que o acionamento do alarme de uma câmera possa iniciar a
gravação e/ou transmissão de imagens de quaisquer outras câmeras.
O Sistema deverá ter diversos sons de alarme (Mínimo de 15) para que os operadores
possam diferenciar cada alarme através de um som diferente.
O Sistema deverá ter eventos de alarme direcionados apenas para Usuários ou Grupos
de Usuários específicos.
O Sistema deverá permitir o agendamento de um ou mais eventos para que eles ocorram
em qualquer dia do mês e ano desejado.

O software deverá permitir o recebimento de notificação de detecção de movimento de
câmeras através de chamadas HTTP. Com isso, a detecção de movimento poderá ser
processada diretamente pelas câmeras, diminuindo o uso de processador do servidor.
O software deverá permitir utilizar um perfil de vídeo alternativo para detecção de
movimento no servidor. Com este recurso, a utilização de processador para detecção de
movimento no servidor cairá drasticamente, aumentando significativamente a
quantidade de câmeras que um servidor poderá processar.
Permitir pesquisar no banco de dados de eventos, através do tipo de evento, filtro por
datas, objetos e outros, as ocorrências internas e externas ao software, relacionadas aos
alarmes do sistema.
Permitir que no sistema de análise de imagens, os objetos que estiverem alarmados por
alguma regra de analítico tenham o seu contorno alterado para uma determinada cor,
por exemplo vermelho. O usuário ainda deverá ter a opção de apenas exibir os objetos
alarmados.
Na ocorrência de qualquer evento, o sistema deverá permitir anexar qualquer imagem
de qualquer câmera para que esta possa ser enviada via e-mail.
Deverá ter integração dom pelo menos 3 (três) fabricantes de módulos de I/O ethernet
com contato seco para possibilitar o tratamento de eventos como: abrir e fechar portas,
portões, ligar e desligar motores, acender e apagar luzes, tocar sirenes, etc...
Permitir o agendamento personalizados de dias (Feriados, fins de semana, datas
importantes).
Permitir a configuração de agendamentos independentes para cada evento de entrada de
alarme (câmeras e dispositivos de I/O).
Permitir que no próprio POP-UP de alarmes e eventos, possa ser reproduzido o vídeo do
acontecido imediatamente, com a informação do servidor que gerou tal alarme.
Permitir evento de detecção de áudio caso o nível esteja acima ou abaixo de um limite
especificado por um tempo determinado.
Permitir gerar evento de falha de comunicação se o dispositivo permanecer fora de
funcionamento por mais de X segundos. O sistema ainda deve permitir a opção de
continuar gerando o evento a cada X segundos enquanto o dispositivo estiver off-line.
Permitir o fechamento automático do pop-up de alarmes em um tempo determinado
pelo administrador do sistema.
Permitir o cancelamento automático do fechamento da tela de pop-up no caso de
movimentação pelo operador.
Permitir limitar a quantidade de janelas de pop-ups abertas simultaneamente e quando o
limite for atingido a janela mais antiga será fechada automaticamente.
Permitir criar uma fila de pop-up de alarmes que podem ser definidos em um único
monitor ou em vários monitores, podendo ser arrastados de uma tela para outra.
Permitir que ao arrastar um pop-up de uma tela para outra esse seja retirado da fila de
alarmes e não seja excluído automaticamente, possibilitando assim seu tratamento
diferenciado.
Permitir estipular um valor máximo de pop-ups por monitor.
Possuir botão de reprodução rápida nos pop-ups para agilizar os eventos de câmeras,
LPR e analíticos.
O pop-up de alarme deverá fornecer o horário local do servidor e do cliente de
monitoramento.

Os pop-ups de alarmes deverão ter a opção de não serem abertos novamente no caso de
ocorrer o mesmo evento.
Possuir evento de restauração de conexão de câmeras e dispositivos de I/Os.
Permitir que registre o tempo total que o equipamento ficou fora de funcionamento e
que esses registros possam ser pesquisados na lista de eventos.
Permitir que sejam extraídos relatórios das falhas dos equipamentos.
Permitir extração de múltiplos relatórios com configuração de filtros individuais.
Permite que usuário autorizado receba todos os controles para operação do sistema.
Permitir personalizar as janelas de alarme e organizá-las em um monitor no Cliente de
Monitoramento.
Permitir eventos de timer e possibilitar cancelá-lo antes que o evento ocorra.
Permitir enviar um e-mail na ocorrência de qualquer evento anexando um arquivo script
que ao executá-lo abrirá o cliente de monitoramento e reproduzir automaticamente o
vídeo das câmeras selecionadas.
Possibilitar enviar e-mails com alertas de eventos de analíticos, anexando a foto com os
metadados do objeto do ambiente invadido.
Administração:
Possuir recurso para envio automático por e-mail de relatórios do servidor, contendo
informações como status das gravações e últimos acessos ao servidor.
O sistema deve possuir ferramenta de configurações globais de câmeras, onde o
administrador pode aplicar a mesma configuração para um grupo de câmeras ao mesmo
tempo, facilitando assim a sua administração.
Possuir controle de usuário e senha com direitos diferenciados para cada usuário.
Possuir integração com o Active directory da Microsoft, facilitando assim, a integração
com usuários cadastrados no sistema.
Possuir grupo de usuários que permite a aplicação das mesmas configurações de
permissão para todos os usuários pertencentes ao grupo. Um usuário poderá fazer parte
de mais de um grupo, recebendo as permissões referentes a todos os grupos de que fizer
parte.
Possuir calculadora de disco para calcular o espaço em disco necessário para gravação
baseando-se em dados como Resolução, Quadros por Segundo, Tempo Desejado para
Armazenar e Estimativa de Detecção de Movimento.
Trabalhar com conceito de grupos de alerta onde na ocorrência de um determinado
evento, apenas o grupo configurado para receber o alerta deve ser notificado.
Possuir log de eventos do sistema que deverá registrar todas as atividades dos usuários
bem como as atividades do próprio sistema.
Possuir servidor web embutido no sistema para monitoramento ao vivo e reprodução de
vídeo remoto.
Possuir suporte a HTTPS e SSL.
Fornecer ferramenta de monitoramento de desempenho do servidor através de gráficos
históricos com informações como: Consumo de processador, Consumo de memória,
Usuários conectados, Tráfego de Entrada em KB/s e Tráfego de Saída em KB/s.
Permitir que as modificações em objetos do sistema como câmera, mapa, configurações
de analítico, configurações de LPR e estilos de tela sejam refletidos automaticamente no
cliente de monitoramento, sem a necessidade de atualizar o cliente, assim quando uma
câmera é adicionada ou alterada, o cliente de monitoramento já recebe as alterações
automaticamente.

Possibilitar que, as fontes dos títulos das câmeras na tela de monitoramento, possam ser
alteradas em seu formato tamanho, modelo e cores.
Permitir configurar diretório padrão para exportação de mídia e fotos de tela do cliente
de monitoramento. Através desta configuração, as exportações de mídia ou fotos de tela
utilizarão, por padrão, o caminho definido nas configurações do cliente de
monitoramento.
Os clientes de administração e monitoramento devem localizar automaticamente todos
os servidores de gravação de vídeo disponíveis na rede local.
O software deverá permitir a busca automática de câmeras na rede através de protocolo
UPnP.
Permitir a localização automática de câmeras que utilizam protocolo ONVIF.
O software deverá possuir um sistema auditoria de ações de usuários e conexões ao
servidor que permitirá pesquisar as atividades dos usuários no sistema.
O software deverá possibilitar a exportação de registros de auditoria e os registros de
pesquisas de eventos para um arquivo .CSV.
O sistema deverá fornecer o tempo de desconexão de cada câmera.
O sistema deverá garantir que o acesso aos logs de eventos seja feito somente pelo
administrador do sistema ou por usuário por ele autorizado.
O software deverá possuir limite de acesso simultâneos de um mesmo usuário. Este
recurso deverá limitar a quantidade de logins simultâneos que um determinado usuário
ou grupo de usuário pode realizar no sistema.
Possibilitar a exportação de relatórios e gráficos do sistema nos formatos PDF, CSV, TXT,
RTF, XLS e HTML.
Possibilitar a troca do logotipo dos relatórios para logotipos próprios dos usuários.
No cadastro de câmeras, possibilitar que o usuário possa escolher as colunas desejadas
para melhor identificação, tais como: nome, descrição, firmware, porta, endereço,
usuário, se está ativa ou não, etc..
Permitir a importação de qualquer objeto de outros servidores com a finalidade de
agilizar a configuração de um novo servidor. Permitir a importação de câmeras,
dispositivos de alarmes, usuários, configurações de analíticos e LPR.
Permitir que todas as telas de cadastros de objetos do cliente de administração do
sistema, possam ser exportadas em tela e com isso possa o administrador gerar relatórios
com as informações desejadas.
Permitir pesquisas por data e hora inicial e final, palavra exata ou parte da palavra no
sistema de auditoria.
Permitir que ao clicar duas vezes sobre um registro de auditoria, este possa ser
expandido mostrando todos os seus detalhes.
Permitir enviar via e-mail, relatórios sobre o funcionamento do servidor.
Permitir bloquear acesso ao sistema após x tentativas de senha inválida.
Permitir bloquear totalmente o acesso do operador para qualquer operação a não ser
visualização ao vivo.
A Estação de monitoramento deverá em todo o tempo, fornecer o nome do operador a
ela conectado.
Permitir a configuração de buffer de áudio com a finalidade de oferecer uma reprodução
contínua e limpa.
O sistema deve oferecer a opção de corte de imagens (CROP) com a finalidade de
selecionar uma área da imagem que deseja manter visível para os usuários.

Possuir um sumário com gráficos de uso de disco ligados ao servidor de gravação.
Permitir a impressão de uma imagem feita em zoom digital das câmeras de
monitoramento.
Permitir configurar buffer de vídeo para câmeras fixas e PTZ com a finalidade de
aumentar a fluidez na visualização da imagem.
Possuir snapshot rápido através de atalhos utilizando as teclas do teclado de
monitoramento.
Permitir em um mosaico exposto na tela de monitoramento com diversas câmeras, que
ao clicar em uma dessas câmeras e ampliá-la em tela cheia, que o sistema desative as
imagens que ficaram por trás a fim de economizar banda e processamento.
Permitir a execução em sistemas com resolução de fonte maior que 96DPI.
Ao enviar um objeto para a Matriz Virtual o sistema deverá exibir o nome dos objetos
que estão sendo exibidos atualmente no monitor selecionado da matriz.
Deve permitir ativar e desativar mapas.
Permitir a alteração dos dados de conexão (Endereço, Autenticação e Timeout) de
múltiplas câmeras simultaneamente.
Possibilitar extrair relatório periódico de funcionamento do servidor com a quantidade
de dias gravados e estimativa de gravação de cada câmera do sistema.
Permitir pesquisar dispositivos através de filtro de Ips.
Acesso via Browser:
O sistema deve ser desenhado para possibilitar acesso remoto, permitindo o acesso às
imagens ao vivo e à reprodução de vídeo remotamente através de um servidor WEB
integrado ou do cliente do sistema.
O sistema de monitoramento via web browser deve permitir que o usuário visualize as
câmeras através de mosaicos, criados previamente.
Acesso Dispositivo Móvel:
Possuir visualização das imagens via celular ou por qualquer dispositivo móvel
compatível com Android Armset ou superior e IOS.
Permitir conectar-se com múltiplos servidores.
Permitir visualização de câmeras individualmente.
Permitir salvar Screenshot (Foto) da imagem no dispositivo móvel.
Permitir visualização da imagem em tela cheia e em mosaicos.
Permitir controle de PTZ.
Permitir usar Preset.
Permitir configuração da visualização por Resolução, Qualidade da imagem e Frames
por Segungo (FPS).
Possuir status de Banda Consumida em KBytes.
Permitir ativação de alarmes (Ligar uma lâmpada, acionar uma sirene, abrir e fechar um
portão e etc).
Permitir utilizar a câmera de seu celular integrado ao sistema, como se fosse uma câmera
do sistema, possibilitando transmitir as imagens ao vivo via 3G, 4G ou wi-fi, diretamente
para a central de monitoramento e que essas possam ser gravadas automaticamente no
sistema de CFTV.
Ter a possibilidade de gerar um perfil de mídia exclusivo para dispositivos móveis, com
a finalidade de criar uma configuração diferente, visando uma menor utilização de
banda de transmissão, para estes dispositivos.

Permitir operação via matriz virtual possibilitando transmitir a imagem de uma câmera
dentro de um mosaico diretamente para o vídeo-wall.
Permite exportar fotos e vídeo gravado para whatsapp.
Outros Recursos:
Possuir recurso de máscara de privacidade com possibilidades de embaçamento (Inibe
determinadas áreas da tela para que seja ocultado algum detalhe da imagem para o
operador) para câmeras fixas.
Possuir filtros para controle da imagem (Blur, Gaussian Blur, Sharpen, Emboss, Flip,
Flop, Grayscale e Invert) por câmera (Reprodução de vídeo e Monitoramento ao Vivo)
com configurações pré definidas.
Possuir controle sobre as tonalidades de imagem (Vermelho, Verde, Azul, Contraste,
Brilho e Nível de cor) por câmera (Reprodução de Vídeo e Monitoramento ao Vivo) com
configurações pré definidas.
Possuir interfaces amigáveis para o operador e o administrador. As interfaces de
monitoramento e administração devem ser programas diferentes, sendo que o sistema de
monitoramento deverá ter uma interface voltada ao operador, e esta deve ser bem
intuitiva e simples para um usuário leigo operar e a interface de administração deverá
fornecer uma visão completa do sistema, através de uma lista do tipo Tree-View muito
utilizada por sistemas de administração.
Deverá permitir a integração com qualquer sistema de mercado, entre eles controle de
acesso, proteção perimetral, vídeo-porteiro eletrônico, Psim, e outros, através do
fornecimento das API’s.
Deverá ser fornecido sem custos, dentro da versão adquirida, todas as atualizações,
sejam por correção de eventuais problemas ou novas facilidades implementadas. EX: O
cliente adquiriu a versão 6.0 e receberá gratuitamente todas as alterações dentro dessa
versão.


Infraestrutura De Rede Lógica
A infraestrutura de rede lógica prevê instalação de dois pontos de rede para estação de
monitoramento atendendo a especificações de redes fast ethernet em frequências de até
100 MHz com uma taxa de 100 Mbps conforme norma EIA/TIA-568-B e rack padrão
servidor para acomodação da central de processamento de videomonitoramento
conforme descritos a seguir:
















Rack Servidor 44U
Rack de Servidor com estrutura monobloco ou modular.
Acomodação de equipamentos de TI de padrão 19″;
Porta frontal com visor de acrílico fumê;
Portas laterais e fundo com fecho rápido tipo fenda;
Planos de fixação reguláveis, furação padrão americano.
Passagem de cabos destacável na parte inferior traseira.
Laterais e fundo removíveis.
Porta com fechadura Universal.
Aletas de ventilação nas laterais.
Pés niveladores;
Capacidade de carga estática: 450 Kg.
Altura útil de 40U e profundidade interna útil de 922mm;
1 Bandeja fixa padrão 19" com 4 pontos de fixação;
























2 réguas elétricas com 8 tomadas 10A e cabo de alimentação padrão ABNT.
2 guias de cabo horizontais 1U
Patch Panel 24 Portas Cat.5e
Padrão 19” atendendo a norma ANSI/TIA/EIA-310D;
24 conectores RJ45 conexão frontal;
Organizador de cabo traseiro;
Terminação IDC110/LSA+;
Unidade de altura 1U;
Profundidade 34mm;
Temperatura de operação -20 a 60°C.
UL94 para os materiais plásticos e aço SAE para o corpo do produto
RJ45 Bronze fosforoso com50 µin de ouroe100µin de níquel
IDC 110 Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado
Produzido de acordo com a normativa RoHS.
Compatível com normas ISO/IEC 11801; ANSI/TIA/EIA 568.C2; NBR 14565
Patch Cord Cat.5e
Cabos de manobra utilizados para conexão dos pontos de rede do Patch Panel ao switch
e da estação de trabalho ao ponto de rede atendendo às seguintes características:
Comprimento: 1,5m
Capa externa em PVC retardante a chama,
Condutor de cobre nu multifilar isolado por polietileno termoplástico de alta densidade,
reunidos formando o núcleo de 4 pares.
Diâmetro nominal 24AWG;
Atende às normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC
60332-3, FCC parte 68, Diretiva RoHS e ABNT NBR 14565.





Conectores:
Policarbonato de alto impacto transparente retardante a chama UL94-V0.
Boot injetado com protetor da trava do plug.
Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 0 no



Cabo UTP Cat.5e









U/UTP;
RoHS Compliant;
Capa PVC: CMX
4 pares trançados 24 AWG;
Composto por condutores de cobre nú, isolados em polietileno termoplástico de alta
densidade;
Compatível com as normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, UL 444, ABNT NBR
14565, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705
Conector Keystone






Atende aos limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D.
Entrada de cabos para ambos os lados ou traseiro.
Atende aos padrões de crimpagem T568A ou T568B.
Identificação da marca e categoria no produto.
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Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama;
Montado em placa de circuito impresso.
Material das Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54m de
níquel e 1,27m de ouro.
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores
de 22 a 24 AWG.
Capa traseira de proteção já fornecida com o conector.
Terminação IDC 110 ou LSA+



Switch 24 Portas Gerenciável























Switch Fast Ethernet (10/100 Mbps) gerenciável atendendo às seguintes especificações:
Frequência do buffer de no mínimo - 470 MHz
Memória SDRAM DDR de no mínimo - 512 Mbit
Memória Flash - 64 Mbit
24 Portas RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
4 Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps)
2 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps)
1 Portas console
LEDs indicativos – Alimentação, Link/atividade por porta, Indicação de velocidade de
conexão
Alimentação 100-240 VAC, 50/60 Hz
Fonte de alimentação interna
Potência máxima de consumo 11,9W
Temperatura de operação - 0 °C a 40 °C
Umidade de operação - 10% a 90% (sem condensação)
Padrões IEEE - IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q , 802.1x, 802.1d,
802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad.
Central De Videomonitoramento
Foi projetada uma central de monitoramento completa, a qual se localizará na sede da
Brigada Militar do município. Para esta foi considerada toda a infraestrutura necessária.
Haverá uma bancada para acomodar os operadores, com sua respectiva estação de
trabalho e monitores para visualização de imagens, conforme descrito a seguir:



Mobiliário
1 Mesa auxiliar com medidas mínimas de 1200x600x740mm, tampo 25 mm com borda
em fita PVC, estrutura metálica com calha removível e sapatas niveladoras.
1 Gaveteiro fixo em 15 mm, com corrediças metálicas e chave múltipla, 2 gavetas e
medidas de 390 x 440 x 240 mm
1 Suporte para CPU medidas 250x455x670mm com tampo 25mm com borda em fita 2
mm, restante do móvel em 15 mm e base com rodízios.
1 Cadeira executiva na cor preta, com braços e base com rodízios.



Estação De Trabalho
















Estação de trabalho utilizada pelo operador de videomonitoramento para gerenciamento
do sistema e visualização de imagens, com as seguintes características:
Processador de 4 núcleos com no mínimo clock de 3.6Ghz
Software de Sistema operacional Windows 10 Professional licenciado
Software de Antivírus licenciado para no mínimo 3 anos
Memória cache do processador de no mínimo 8 MB e TDP máximo de 65W
Memória RAM - 8GB de no mínimo DDR3
Disco de dados de no mínimo 1 x 1TB SATA
Rede - 1 X 10/100/1000Mbps
USB - 4 Portas USB 3.0 e 4 Portas USB 2.0
Entrada e Saída de áudio
Slots De Expansão - 1 x PCIe 2.0 x16
Fonte chaveada 650w reais ATX
1 Conjunto de teclado em Português e mouse sem fio;
2 monitores LED 19,5” (49cm) – Formato: 16:9 com resolução 1366x768 (HD).
Placa De Vídeo- Placa de vídeo de alta performance, dimensionada para controle de
visualização de imagens em até 4 telas com as seguintes características:
Memória da GPU: 4 GB GDDR5
Interface de Memória: 128-bit
Largura de Banda da Memória: Até 82 GB/s
Cores: 16M
Interface do Sistema: PCI Express 3.0 x16
Consumo máximo: 47 W
Conexões: 4x mDP 1.4
Conexões Simultâneas: 4 diretas, 4 DP 1.4 Multi-Stream
Resoluções de Display: 4x 4096x2160 @ 60Hz | 4x 5120x2880 @60Hz



Monitores De Videomonitoramento




























Para a visualização de imagens foram projetadas 4 telas ultrafinas Full HD, as quais
serão conectadas à estação de trabalho através de cabos HDMI, com as seguintes
características:
Visor: LED Full HD
Medida diagonal da tela: 108 cm
Medida diagonal da tela: 43 polegadas
Resolução de imagem :1920 x 1080p
Proporções da imagem: 4:3/16:9
Brilho: 280 cd/m²
Número de conexões: 3 HDMI / 2 USB
Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4,
Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2), WAV
Formatos de reprodução de imagem: JPEG, BMP, PNG
Alimentação: AC 110-220V +/Consumo de energia no modo de espera: < 0,5
Vídeo Wall

O sistema de visualização deverá ser projetado e fabricado para operação continua, 24
horas por dia.
O sistema deverá incluir hardware, software e os recursos necessários de modo a
permitir a visualização e operação do sistema.
O painel de visualização deverá ser operado através de um gerenciador gráfico com
características técnicas necessárias a atender a demanda de operações exigidas e deverá
ser construída em plataforma robusta na mais recente versão de mercado.
Ele deve ter no mínimo 4 saídas HDMI e controlar 4 televisores.
Um Controlador de imagens compatível (em sua versão estável mais recente) em
execução industrial, com ferramentas de software, interface (s) para rede com protocolo
TCP/IP. O controlador deverá permitir transformar um conjunto de telas numa única
tela logica de alta resolução para a configuração requerida. Conter saídas gráficas na
resolução compatível com número de TVs.
O processador de imagens deverá funcionar como gateway entre o ambiente da rede e as
TVs, transformando o conjunto em uma única tela logica. Além disto, o gerenciador deve
disponibilizar todos os recursos do ambiente Windows, podendo-se abrir várias janelas
com informações provenientes de outros aplicativos, bem como de imagens provenientes
das entradas de vídeo.
Cabos, conectores, sistemas de fixação e estruturas mecânicas, revestimento da estrutura
para completa montagem e instalação do sistema, nos padrões e normas vigentes.


Nobreak 3kva









Este equipamento tem por finalidade garantir a disponibilidade da estrutura do Rack
NGC no caso de falta de energia elétrica da concessionaria, possibilitando o
desligamento seguro do sistema.
Características Gerais
POTÊNCIA (VA/W): 3000VA 2000W
TOMADAS: 8
BATERIAS: 7Ah Seladas
EXP. BATERIA: Opcional
TENSÃO BATERIA: 36V
CARGA TÍPICA: 10 Micros
DIMENSÕES APROX.mm/Kg: 490x192x236 36Kg



Ar-Condicionado










Ar Condicionado Split 18.000 Btus Frio com as seguintes característica:
Temperatura Mínima - 17 Grau(s)
Vazão Máxima de Ar - 800 m³/hora
Quantidade de Velocidades - 4
Frequência - 60 Hertz
Capacidade de Refrigeração - 18.000 BTUs
Direção do Ar - Horizontal
Funções do Ar Condicionado – Resfria, Ventilar, Desumidifica
Gás Refrigerante - R-410A



Rede Elétrica Rack Servidor
Será instalado um alimentador monofásico de 4 mm2 composto de condutores fase e
neutro, com origem no Centro de Distribuição (CD) existente. Esse circuito será
terminado em um CD não-estabilizado (CDNE) a ser instalado próximo ao armário de
telecomunicações (Rack).
No CD-NE, haverá um disjuntor monofásico de 25A. Desse disjuntor e do condutor
neutro do circuito alimentador deve originar-se um novo circuito com condutores de 4
mm2 destinado a alimentar o No Break de 3 kVA ao lado do rack. A saída do No Break
será ligada a um novo circuito, com condutores fase e neutro de 4 mm2, que será ligado
ao CD estabilizado.
No CD-E, haverá um disjuntor geral de 25A ligado a dois disjuntores de 16A. Destes, por
fim, partirão os circuitos terminais destinados a alimentar os equipamentos presentes no
Rack. Cada um desses circuitos deverá ser constituído por três condutores (fase, neutro e
terra) de 2,5 mm2. Os condutores neutros desses circuitos serão ligados, no CD-E, ao
neutro (4 mm2) do circuito de saída do No Break.



Rede Elétrica Estação De Monitoramento
No CD-E, haverá um disjuntor de 16A, destes partirá um circuito destinado a alimentar a
estação de trabalho e os monitores de videomonitoramento. Este circuitos será
constituído por três condutores (fase, neutro e terra) de 2,5 mm2. Os condutores neutros
desses circuitos serão ligados, no CD-E, ao neutro (4 mm2) do circuito de saída do No
Break.



Canaletas e Eletrodutos
Para as instalações aparentes de cabeamento de rede, vídeo e instalações elétricas serão
utilizadas canaletas em alumínio na cor branca e caixas porta equipamentos em PVC na
mesma cor.
Para instalação do sistema de aterramento será utilizado eletroduto PVC preto.



Sistema De Aterramento Sala de Videomonitoramento
Será instalado um sistema de aterramento composto de três hastes de aço cobreado de
diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m cada. Elas serão enterradas perpendicularmente
ao solo e dispostas de modo a que as ligações entre elas formem um triângulo equilátero
de lado 2,4m. Uma delas, a mais próxima da sala, será colocada em uma caixa de
inspeção.
As ligações entre as hastes serão feitas com um cabo de cobre nu de 25 mm2, enterrado a
uma profundidade mínima de 40 cm, conectado a cada uma delas através de solda
exotérmica.
A haste presente na caixa de inspeção será conectada um outro condutor de 10 mm2, que
ligara o sistema de aterramento ao CDNE.
Postes
Construção em concreto cônico;
Altura de 7,30 m;
Resistência de 200 DAN;

290 mm na base e 150 mm no topo;
Instalado com base de concreto.
Mouse Óptico
Mouse ótico wireless compatível com Microsoft ou LOGITECH,
resolução por hardware de 400 DPI com transmissor com conector minidin/
USB.
Teclado
Teclado padrão brasileiro ABNT2, com teclas não apagáveis pelo uso continuo, mínimo
de duas posições para regulagem de altura, com conector mini-din/USB, vida útil
mínima de 20 milhões de toques.
Monitor Led
O monitor para a estação de trabalho do operador deve ter o tamanho mínimo de 19”,
ser da tecnologia Led com contraste de 5.000.000:1, com no mínimo resolução HD.
Deve possuir conexão por USB e HDMI. A tensão de trabalho deve suportar 110V e
220V, com frequência de 60 Hz. O consumo não deve ser maior que 25 W.
Cabo HDMI
O cabo HDMI que será utilizado para interligar o Vídeo Wall com os televisores, deverá
ter no mínimo 10 metros de comprimento. Deve ser no
minimo HDMI 1.4.
Licença
Licença Microsoft Windows Server Standart 2012 R2 64bits;
Licença para 50 câmeras.
Vídeo Wall
O sistema de visualização deverá ser projetado e fabricado para operação continua, 24
horas por dia.
O sistema deverá incluir hardware, software e os recursos necessários de modo a
permitir a visualização e operação do sistema.
O painel de visualização deverá ser operado através de um gerenciador gráfico com
características técnicas necessárias a atender a demanda de operações exigidas e deverá
ser construída em plataforma robusta na mais recente versão de mercado.
Ele deve ter no mínimo 4 saídas HDMI e controlar 4 televisores.
Um Controlador de imagens compatível (em sua versão estável mais recente) em
execução industrial, com ferramentas de software, interface (s) para rede com protocolo
TCP/IP. O controlador deverá permitir transformar um conjunto de telas numa única
tela logica de alta resolução para a configuração requerida. Conter saídas gráficas na
resolução compatível com número de TVs.
O processador de imagens deverá funcionar como gateway entre o ambiente da rede e as
TVs, transformando o conjunto em uma única tela logica. Além disto, o gerenciador deve
disponibilizar todos os recursos do ambiente Windows, podendo-se abrir várias janelas
com informações provenientes de outros aplicativos, bem como de imagens provenientes
das entradas de vídeo.

Cabos, conectores, sistemas de fixação e estruturas mecânicas, revestimento da estrutura
para completa montagem e instalação do sistema, nos padrões e normas vigentes.
Estruturação de Rede Elétrica para o NGC
Deve ser instalado um alimentador monofásico de 4 mm2 composto de condutores fase e
neutro, com origem no Centro de Distribuição (CD) existente. Esse circuito deve ser
terminado em um CD não-estabilizado (CDNE) a ser instalado próximo ao armário de
telecomunicações (Rack).
Para a passagem desse circuito, deve ser utilizada a tubulação existente no prédio, que
termina em caixas de tomadas no local da sala indicado na planta.
No CD-NE, deve haver um disjuntor monofásico de 25A. Desse disjuntor e do condutor
neutro do circuito alimentador deve originar-se um novo circuito com condutores de 4
mm2 destinado a alimentar o No Break de
3,5 kVA ao lado do rack. A saída do No Break, deve ser ligado um novo circuito, com
condutores fase e neutro de 4 mm2, que será ligado ao CD estabilizado.
No CD-E, deve haver um disjuntor geral de 25A ligado a três disjuntores de 16A. Destes,
por fim, partirão os circuitos terminais destinados a alimentar os equipamentos
presentes no Rack. Cada um desses circuitos deve ser constituído por três condutores
(fase, neutro e terra) de 2,5 mm2. Os condutores neutros desses circuitos devem ser
ligados, no CD-E, ao neutro (4 mm2) do circuito de saída do No Break.
Toda a passagem dos condutores, onde que for aparente, deve-se utilizar dutos do tipo
Dutotec, anti-chamas e na cor branca/bege.
Aterramento Para o NGC
Deve ser instalado um sistema de aterramento composto de três hastes de aço cobreado
de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m cada. Elas devem ser enterradas
perpendicularmente ao solo e dispostas de modo a que as ligações entre elas formem um
triangulo equilátero de lado 2,4m. Uma delas, a mais próxima da sala, deve ser colocada
em uma caixa de inspeção.
As ligações entre as hastes devem ser feitas com um cabo de cobre nu de 25 mm2,
enterrado a uma profundidade mínima de 40 cm, conectado a cada uma delas através de
solda exotérmica.
A haste presente na caixa de inspeção, deve também ser conectado um outro condutor
de 10 mm2, que ligara o sistema de aterramento ao CDNE.
Ferragem e Diversos
Materiais diversos de ferragem necessários à instalação do projeto.
Materiais elétricos diversos
Materiais elétricos diversos necessários à instalação do projeto.

