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Município de Sério/RS 

Edital de Pregão Presencial nº 14/2021 

Tipo de julgamento: menor preço global 

Abertura: 04/08/2021 -  09:00 horas 

 
 

Município de Sério- RS. 
Este documento esteve 
afixado no Quadro Mural no 
período de:  
 
___/07/2021 a ___/08/2021 
 

Sadir Capoani 
Assinatura do Responsável 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÉRIO/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que no dia 04 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS,  na sala de 

Reuniões da Prefeitura de Sério, localizada na Rua 17 de novembro, 1075, Sério, RS, reunir-se-ão o 

pregoeiro e a equipe de apoio,  com a finalidade de receberem propostas e documentos de habilitação, 

objetivando a contratação de empresa especializada para Aquisição de solução de vídeo monitoramento 

de vias públicas municipais. Esta licitação será processada nos termos da Lei Federal nº. 10.520 de 17-07-

2002 e do Decreto Municipal nº. 1201/2016, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93. 

01 – OBJETO 

1.1 – Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e serviços necessários 

para o vídeo monitoramento de vias públicas compatível com sistemas de análises e inteligência, pontos 

de coleta de imagens com fornecimento de materiais, softwares e serviços de instalação de todos os 

equipamentos. É parte deste objeto a construção de uma rede óptica dedicada para comunicação do 

sistema de segurança pública do município de Sério com o objetivo final de permitir o controle e a 

segurança das vias públicas municipais. 

  1.1.1 – O objeto a ser ofertado deve atender as especificações constantes do Termo de 

referência Anexo VIII (Projeto de Vídeo Monitoramento Urbano), que faz parte deste edital, inclusive no 

que se refere as características técnicas dos equipamentos a serem ofertados 

                          1.2 – Valor máximo de contratação R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) compreendendo 

material e serviços de instalação e configuração conforme Termo de referência Anexo VIII (Projeto de 

Vídeo Monitoramento Urbano). 

                          1.3 – Faz parte do objeto garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação 

(equipamentos) e instalação, contemplando todos os custos, deslocamento, pessoal, estadia, serviços de 

retirada e instalação dos equipamentos bem como a troca do equipamento ou peça que por ventura 

apresentarem defeitos de funcionamento. 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

                          2.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado deste certame, exceto consórcio, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

2.2 - Para participação no certame, o licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste 

edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, 
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lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a 

seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE SÉRIO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SÉRIO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

2.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sobre 

falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, bem 

como aqueles relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. 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. 

3.2 A documentação referente ao Credenciamento (modelo Anexo II), Declaração de 

Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (modelo Anexo III), Declaração de Enquadramento 

de ME ou EPP, (para as licitantes interessadas, conforme Lei Complementar 123/2006, conforme modelo 

– Anexo V), devem ser apresentadas fora dos envelopes, acompanhadas de documento de identidade. 

3.3 A identificação do representante legal ou de seu procurador constituído será realizada, 

exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade e procuração, respectivamente. 

3.4. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser 

apresentada fora dos envelopes. 

                          3.4.1 - Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 
credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, declaração de enquadramento com ME ou EPP,  ou qualquer outro documento referente à 
fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro do envelope de “Proposta” ou de “Habilitação”, 
poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a novo 
lacramento do envelope. 

3.5. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
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a) se representada diretamente por meio de dirigente, proprietário, sócio ou 

assemelhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade 

comercial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 

no caso de sociedade civil; 

 a.4) 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.5) registro comercial, se empresa individual. 

b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) 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.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante 

(com firma reconhecida), 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.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Em ambos os casos (b.1 e b.2) os licitantes deverão apresentar 

declaração em conformidade com o Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação, 

como condição indispensável para a participação na presente licitação, conforme disposto no 

inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002. 

3.6 - A falta do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou 

inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder 

pelo licitante durante os trabalhos. 

3.7 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
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3.8 - O CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO ATÉ AS 09:00 HORAS DO DIA 

04 DE AGOSTO DE 2021, ANTES DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS. 

3.9 - O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar os poderes do 

Credenciamento e/ou Procuração caso necessário. 

3.10 - Importante: para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 

referente ao certame. 

3.11 - O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a 

permissão do Pregoeiro. 

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 nºs 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, as quais deverão: 

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame, exigidos na Cláusula 3, deste Edital; 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1 - As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 01, com validade mínima 

de 60 (sessenta) dias. A proposta deverá, preferencialmente, ser apresentada em folhas timbradas da 

empresa, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa; ser redigida em 

linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, na forma do modelo do Anexo I e deverá conter: 

a) razão social da empresa; 

b) descrição completa dos equipamentos/serviços ofertados; 

                         c) a proposta deverá conter preço unitário e total de cada item e preço global do 

objeto (preço fechado, certo e total), compreendendo material e serviços de instalação e configuração, 

conforme descrito no Anexo VIII deste edital, expressos em reais, com 2 (duas) casas decimais após a 

virgula. 

5.2 - As despesas com terceiros serão de responsabilidade da licitante. 

5.3 - Validade mínima da proposta de 60 dias. 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
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6.1 - 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 subsequentes, até a proclamação da 

vencedora. 

6.2 - 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. 

6.3 - No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances verbais, a partir do autor 

da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor, até a proclamação 

da vencedora. 

6.4. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.5 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.6 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado 

para efeito de ordenação das propostas. 

6.7 - 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. 

6.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.9 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 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. 

6.10 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço global, desde que a proposta tenha sido 

apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.11 - 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; 
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c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis. 

                        e) que não atender as especificações técnicas constantes do termo de referência Anexo 

VIII (Projeto de Vídeo Monitoramento Urbano) que faz parte integrante deste edital. 

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. 

6.12 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 

6.13 - 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. 

6.14 - A sessão pública poderá ser suspensa, caso o Pregoeiro achar necessário, por 

tempo indeterminado. 

6.15 - 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. 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1 - Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos: 

7.1.1 - 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. 
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e) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos 

referidos no item 7.1.1, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto 

no item 3 deste edital 

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante; 

b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débito 

Relativos a Tributos Federais e Contribuições Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante e Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa- Lei 12.440/2011. 

7.1.3 – QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

a) Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, com firma reconhecida, comprovando que a empresa licitante 

executou satisfatoriamente serviço compatível e pertinente em características e quantidades com o objeto 

da licitação (entende-se por pertinente e compatível o serviço que apresente quantidade superior ao do 

presente certame, ou inferior em, no máximo 50% do número solicitado). 

b) Prova da empresa ter à disposição profissional engenheiro com inscrição no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) vigente ou técnico com inscrição no CFT (Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais), vigente, apresentando o comprovante do registro com habilitação para 

execução dos serviços necessários, e cópias da CTPS, se for funcionário; contrato social ou documento 

equivalente, caso o profissional seja sócio ou proprietário da empresa; contrato de prestação de serviços, 

ou, declaração assinada pelo profissional e representante legal da empresa comprometendo-se a firmar 

contrato de prestação de serviços entre si, se a empresa for vencedora da licitação. Este profissional 

deverá acompanhar o projeto e a implantação da solução, além disso será responsável pela elaboração do 

projeto executivo, detalhado na seção 1.0 (PROJETO EXECUTIVO) do Termo de Referência, e deverá 

acompanhar a implantação da solução. Este profissional deve estar à disposição, para ser o responsável 

técnico. 

7.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de 

expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis; 
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7.1.3 – DEMAIS DOCUMENTOS: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo “A” do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Anexo IV); 

                         b) Declaração que não há nenhum impedimento de licitar ou contratar com a administração 

pública, especialmente quanto ao previsto nos artigos 87 e 88 da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores 

alterações; 

                         c) Atestado de visita técnica nas dependências do Contratante, a fim de conhecimento das 

características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam causar interferência no 

trabalho, questionamentos e solicitações técnicas para a elaboração da proposta. A visita deverá ser em 

até 2 (dois) úteis anteriores ao certame, agendada com a Secretaria da Administração, e o Atestado 

deverá estar assinado pelo representante legal da empresa. 

                         7.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou 

qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente ou ainda por servidor da Prefeitura 

Municipal de Sério a vista dos originais. 

7.3 - 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. 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, 

assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para 

que seja obtido preço melhor. 

8.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a 

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 - Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos 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 
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razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, 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 – DO FORNECEIMENTO DOS SERVIÇOS 

                          10.1 - A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em conformidade e nas quantidades 

descritas no Projeto de Vídeo Monitoramento Urbano Anexo VIII deste edital. 

                      10.2 – - Não será aceito na entrega, produto de marca e modelo diferente daquela 
constante na proposta vencedora. 
                      10.3 – Qualquer serviço/equipamento em desconformidade com o solicitado no Projeto 
de Vídeo Monitoramento Urbano deverá ser substituído imediatamente, sem custos adicionais ao 
contratante. 

10.2 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

10.3 -A Administração nomeará comissão responsável pelo acompanhamento dos 

serviços para verificar a sua qualidade. 

11 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a finalização da obra, 

mediante apresentação de nota fiscal, termo de recebimento definitivo assinado pela Comissão de 

acompanhamento dos serviços, bem como a apresentação das guias de FGTS e INSS.  

11.2 – Para fins de pagamento a licitante vencedor deverá apresentar número de 

conta bancária em nome da empresa, não será realizado pagamentos para pessoa física. 

11.2 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias:  

Rubricas : 36 e 360 

Projeto/atividade: 1061 – Estruturação de segurança pública             

Categoria: 3.4.4.90.52 – Equipamento e material permanente 

Recurso: 01 – Livre, 2131 Emenda parlamentar 

12 - DO CONTRATO 

            12.1 -  Esgotados todos os prazos recursais, o Município, no prazo de até 60 (sessenta) 

dias, contados da data de entrega dos envelopes, convocará a vencedora para assinar o contrato, que 

deverá firmar a contratação no prazo instituído no subitem 12.2 deste edital, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
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                        12.2 - A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para a assinatura do 

contrato, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Município. 

                         12.3 -  O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data de sua assinatura e 

vigerá pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, inciso II, da Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

                         12.4 -  Se dentro do prazo a convocada não assinar o contrato, o Município convocará as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do mesmo, em igual prazo. 

                       12.5 -  O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste Certame (Anexo 

VI). 

                          12.6 - . Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora 

deverá protocolar na Prefeitura a solicitação, no máximo, 30 (trinta) dias consecutivos antes do 

encerramento do prazo contratual. 

13 - DAS PENALIDADES: 

13.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de até 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor da proposta; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de até 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
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h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

13.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

13.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito pelo e-mail 

compras1@serio.rs.gov.br, ao Município de Sério, setor de Licitações, preferencialmente, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

14.2 - 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. 

14.3 - 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 subsequente ao ora fixado. 

14.4 - Para agilizar os trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

14.5 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 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. 

14.6 - 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. 

14.7 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

14.8 - 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). 
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14.9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Lajeado/RS, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja.  

14.10 - São anexos deste Edital: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO III - MODELO DE PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO 

ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, CONSTITUIÇÃO. 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME E EPP. 

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO. 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE 
ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO DE VIDEO MONITORAMENTO 

URBANO) 

 

                            O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição dos interessados no 

Departamento de Licitações junto a Prefeitura Municipal. 

 

Sério, 19 de julho de 2021. 

 

 

 

SIDINEI MOISÉS DE FREITAS 

Prefeito 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2021 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº 14/2021, aceitando 

todas as disposições consignadas no Edital, inclusive no que diz respeito às obrigações, conforme abaixo: 

Nome da empresa:  ____________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade:___________________ CNPJ/MF N°: ______________________________ 

Fone: _________________     E-mail:   __________________________________ 

Nome da pessoa para contato: _____________________________________ 

Conta Bancária/Agência: ____________________________________________ 

ITEM EQUIPAMENTO/SERVIÇOS QUANTIDADE 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1.0 Projeto Executivo 1   

2.0 As Built 1   

3.1.2 Rack outdoor 6U 8   

3.1.3 Nobreak 600va para Rack outdoor 8   

3.1.4 Infraestrutura 8   

3.1.5 Suporte para câmera fixa 10   

3.1.6 Braço câmera PTZ 3   

3.1.7 Poste de concreto duplu “T” H 200 DAN 8   

3.1.8 Switch 8p Giga para rack outdoor 3   

3.2 (CT1) Câmera IP 2mp PTZ 30x zoom (Tipo 1) 3   

3.2 (CT2) Câmera IP 4mp Bullet varifocal motorizada (Tipo 2) 4   

3.2 (CT3) Câmera mini dome 4mp  (Tipo 3) 6   

3.3 Rack de piso 16U  1   

3.3.10 Switch 24p Giga gerenciável 1   

3.3.41 Nobreak 1400va (Sala de vídeo) 1   

3.3.81 Gravador de imagens (NVR) 1   

3.3.92 Visualizador de imagens (Viewer) 1   

3.3.103 Televisor LED 50” polegadas 4K 2   

3.3.116 Software de vídeo monitoramento VMS - 16ch 1   

3.4 Serviços de instalação e configuração 1   

4.0 
Rede óptica completa para atendimentos dos 
LINKS 01, 02 e 03 conforme detalhados neste 
projeto  

1 
  

 VALOR GLOBAL TOTAL R$ 

Prazo de entrega:  
Validade da Proposta: 

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas 

as características do objeto e exigências constantes no termo de referência (Projeto de Vídeo 

Monitoramento Urbano – Anexo VIII) deste edital. 

Local e data. 

Validade da proposta:_______________ 
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Data: ____/____/____ 

_________________________________ 

Assinatura e Carimbo c/ CNPJ 
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ANEXO  II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  14/2021 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Razão Social da Licitante).........., 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 Presencial, sob o nº  14/2021, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________, CNPJ/MF nº __________, bem como formular propostas e lances na etapa de 

lances, negociar a redução de preços, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 

Pregoeiro, firmar contrato em nome do outorgante, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do Outorgante, inclusive entrega/fornecimento do objeto. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

Local e data. 

_________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

(firma reconhecida da assinatura) 

 

__________________________ 

Nome do dirigente da empresa 

 

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, do documento 

exigido no subitem 3.3. letra "b.2", do edital. 
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ANEXO  III 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PLENO ATENDIMENTO 

REQUISITOS - HABILITAÇÃO 

 

(Razão Social da Licitante)..............., CNPJ nº ............., sediada ............ 

(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, conforme artigo 4º, inciso VII, da Lei  Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos de Habilitação e 

entrega dos envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido. Conhecer e aceitar as 

condições constantes neste Edital de Pregão Presencial nº. 14/2021 e seus Anexos 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a  presente. 

 

 

_______________, ______ de _____________ de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Diretor/Gerente ou equivalente 

(carimbo da empresa CNPJ) 

 

 

Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto com o Credenciamento. 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ART. 7º CONSTITUIÇÃO 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade 

de PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2021, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

___________________,em________de_______________de 2021. 

 

 

Razão Social: _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

nome completo e assinatura(s) dos(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os devidos e necessários fins, na qualidade de licitante do procedimento 

licitatório sob a modalidade Pregão Presencial nº 14/2021, que somos enquadrados na condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e/ou Cooperativa, conforme Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

________________, em________ de ___________________ de 2021. 

 

_____________________________________________________ 

   razão social da empresa,nome completo e assinatura(s) dos(s) representante(s) legal(is) 

 

 

Obs.: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, junto com o Credenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO ..../2021 PARA VIDEO MONITORAMENTO URBANO 
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PRIMEIRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÉRIO, pessoa jurídica 

de direito público, com sede à Rua 17 de Novembro, nº 1075, neste 

Município de SÉRIO, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ 

sob nº. 94.706.033/0001-03, neste ato representado pela Sr. Prefeito 

......, doravante denominado de CONTRATANTE. 

SEGUNDO CONTRATANTE..........  

Ajustam entre si e na melhor forma de direito, o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, 

objetivando contratação de empresa especializada para Aquisição de equipamentos e serviços 

necessários para o video monitoramento de vias públicas municipais, oriundo do Pregão Presencial 

14/2021, com fundamentação legal no processo licitatório, autorizado pelo Protocolo nº. 215/2021, com 

base na Lei 8.666/93 e suas alterações, e, observância das demais disposições desta Lei, preceitos do 

direito público, aplicando-se lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições 

de direito privado, com adoção das seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMERA: DO OBJETO. 

1.1 – Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e serviços necessários 

para o vídeo monitoramento de vias públicas compatível com sistemas de análises e inteligência, pontos 

de coleta de imagens com fornecimento de materiais, softwares, serviços de instalação de todos os 

equipamentos. É parte deste objeto a construção de uma rede óptica dedicada para comunicação do 

sistema de segurança pública do município de Sério com o objetivo final de permitir o controle e a 

segurança das vias públicas municipais. 

  1.1.1 – Tanto os equipamentos quanto os serviços ofertados deve atender as 

especificações constantes do Anexo VIII (Projeto de Vídeo Monitoramento),que faz parte integrante deste 

edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E PAGAMENTO. 

              2.1 - Em contrapartida à execução dos serviços prestados, o CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO, em moeda corrente nacional o valor total de  R$ ........ (.........), sendo que deste montante 
R$ ..... (.....), correspondem aos serviços e R$ ........ (.......), correspondem a material. 

Nos valores acima, já estão inclusas as despesas com locomoção, recursos humanos e materiais, 

encargos sociais, comerciais, previdenciários e trabalhistas, despesas de instalações e quaisquer outras 

despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações neste contrato assumidas. 

§ Primeiro: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a finalização da 

obra, mediante apresentação de nota fiscal, termo de recebimento definitivo assinado pela Comissão de 

acompanhamento dos serviços, bem como a apresentação das guias de FGTS e INSS.  

2.2 - O pagamento não isentará ao CONTRATADO e/ou seus profissionais técnicos das 

responsabilidades assumidas no presente Contrato. 

2.3 - A quitação não será aceita sob reserva ou condição, correndo por conta do CONTRATADO 

todas as eventuais despesas daí decorrentes. 

2.4 - Os preços do presente instrumento são fixos e não sofrerão qualquer tipo de reajuste; 
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2.5 - No ato do pagamento será retido o valor referente ao ISSQN (quando couber), conforme 

legislação municipal  

 2.6 - Para fins de pagamento o contratado deverá apresentar ao setor financeiro do 

município número de conta bancária em nome da empresa, não será realizado pagamentos para 

pessoa física. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO. 

3.1 - O presente instrumento de prestação de serviços terá prazo de validade de 12 (doze) meses 

a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos. 

               3.2 -   O prazo da elaboração do projeto executivo, detalhado na seção 1.0 deste termo de 
referência será de no máximo 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do contrato. 

               3.3 - O prazo para construção e implantação da rede de fibra óptica (Item 4.0 do Projeto de Vídeo 
Monitoramento Anexo VIII) e instalação de todos os pontos de vídeo monitoramento, equipamentos de 
captura e armazenamento de imagens será de até 60 (sessenta) dias corridos. 

               3.4 - A entrega do As Built, detalhado no item 2.0 (anexo VIII) deste termo de referência terá 
prazo de 120 (cento e vinte) dias após a emissão do contrato. 

3.5 - Qualquer atraso na execução do presente deverá ser devidamente justificado ao setor 

competente do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA: EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO,  ACEITAÇÃO  E GARANTIA. 

4.1 – Os equipamentos/serviços explicitados no objeto do presente instrumento deverão ser 

executados com zelo, probidade, eficiência e responsabilidade. 

             4.2 - A licitante vencedora deverá fornecer o objeto conforme descrição técnica e nas quantidades 

indicadas no Projeto de Vídeo Monitoramento Urbano Anexo VIII do edital. 

          4.3 - Não será aceito na entrega, produto de marca e modelo diferente daquela constante na 
proposta vencedora. 
           4.4-  Qualquer serviço/equipamento em desconformidade com o solicitado no Projeto de 
Vídeo Monitoramento Urbano deverá ser substituído imediatamente, sem custos adicionais ao 
contratante. 
            4.5 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
            4.6 -A Administração nomeará comissão responsável pelo acompanhamento dos serviços 
para verificar a sua qualidade. 

  4.7 – Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (equipamentos) e instalação, 

contemplando todos os custos deslocamento, serviços de retirada e instalação dos equipamentos bem 

como a troca do equipamento ou peça que por ventura apresentarem defeitos de funcionamento. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES. 

5.2 - Correrão por conta, responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequências 

decorrentes de imprudência, imperícia, ou negligência de seus empregados, prepostos ou profissionais 

técnicos, notadamente: 

5.2.1 - Imperfeição dos serviços; 

          5.2.2 - Furto, perda, deterioração ou avaria de materiais e equipamentos; 

5.2.3 - Acidentes de qualquer natureza ou materiais ou equipamentos,                                                                                                                                                                                             

empregados seus ou de terceiros, em decorrência da realização dos serviços. 
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  5.3 - O CONTRATADO assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as 

obrigações decorrentes da execução dos serviços, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou 

fiscal, inexistindo solidariedade do Município relativamente a esses encargos. 

5.4 - O CONTRATANTE obriga-se efetuar o pagamento dos valores ajustados segundo forma 

estabelecida neste contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS. 

6.1 - DO CONTRATADO: 

6.1.1 - Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais o 

CONTRATADO tenha concorrido; 

6.1.2 - Sem prejuízo de outras cominações, multas sobre o total atualizado do contrato: 

a) De 5% (cinco por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual 

ou norma da legislação pertinente; 

b) De 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos casos de inexecução total ou parcial 

dos serviços, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações, mora ou 

negligência dos serviços previstos no objeto deste Contrato. 

6.1.3 - Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade 

ou falta; 

6.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave; 

6.1.5 - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei; 

6.1.6 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério do 

CONTRATANTE, admitida sua reiteração. 

6.2 - DAS PENALIDADES DO CONTRATANTE: 

6.2.1 - No caso de atraso imotivado do pagamento do valor ajustado, o CONTRATANTE, sofrerá 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor impago. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E SEUS EFEITOS.  

7.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

7.1.1 - Por mútuo acordo entre as partes contratantes, havendo conveniência para o Município; 

7.1.2 - Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nas hipóteses de: 

a) - Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações contratuais; 

b) - Paralisação imotivada dos serviços, sem prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

c) - Subcontratação total ou parcial do objeto contratado sem prévia autorização do 

CONTRATANTE; 

d) - Razões de interesse público; 

e) - Judicialmente, nos termos da legislação processual; 

f) - Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência do CONTRATADO. 
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7.2 - Verificada a infração do Contrato, o CONTRATANTE notificará o CONTRATADO, por carta, 

telegrama ou judicialmente, para que purgue a mora, no prazo fixado, sem prejuízos de responder por 

perdas e danos resultantes dessa mora. 

7.3 - O CONTRATADO indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos, perdas e danos que 

a este vier a causar em decorrência da rescisão deste Contrato por inadimplemento de suas obrigações. 

7.4 - Uma vez rescindido o presente Contrato, e desde que ressarcido de todos os prejuízos, o 

CONTRATANTE poderá efetuar ao CONTRATADO o pagamento dos serviços corretamente executados. 

CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

8.1 - As despesas decorrentes desta licitação correm por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

Rubricas : 36 e 360 

Projeto/atividade: 1061 – Estruturação de segurança pública             

Categoria: 3.4.4.90.52 – Equipamento e material permanente 

Recurso: 01 – Livre, 2131 Emenda parlamentar 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS. 

9.1 - Ao CONTRATANTE é reservado o direito de aumentar ou suprimir o objeto do presente 

instrumento, se assim achar necessário, com base no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA: SUCESSÃO E FORO. 

  10.1 - As partes firmam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo identificadas, obrigando-se, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que 

ora ficou ajustado, elegendo para o mesmo o foro da Comarca de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, 

para a solução de todo e qualquer conflito dele decorrente. 

                                                                                   Sério, ....... de ....... de 2021. 

___________________________                    ____________________________ 

              Contratante                                                               Contratada 

 Testemunhas:________________________  ___________________________ 

                                               _______________________________ 

.................. 

OAB ............ 

Assessor Jurídico 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE 

 

 

A empresa (------------), Por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que 

não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos dos arts. 

87 e 88 da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações; 

. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Data: ...../___/2021 

                             _____________________________ 

                                Assinatura do Sócio/representante 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROJETO DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO 
1. DO OBJETO 

Aquisição de solução de vídeo monitoramento de vias públicas compatível com sistemas de 

análises e inteligência, pontos de coleta de imagens com fornecimento de materiais, softwares, serviços de 

instalação de todos os equipamentos que compõem a solução. É parte deste objeto a construção de uma 

rede óptica dedicada para comunicação do sistema de segurança pública do município de Sério com o 

objetivo final de permitir o controle e a segurança das vias públicas municipais.  

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Para atendimento a demanda de segurança pública, o Município de Sério, desenvolveu o presente 

projeto de vídeo monitoramento, baseado em tecnologias consolidadas e padronizadas, e que apresentem 

características de flexibilidade, simplicidade e mobilidade, proporcionando rapidez na implantação e custo 

de instalação e manutenção. Auxiliando no trabalho de investigação e repressão da criminalidade, o 

projeto contempla a contratação por aquisição de toda solução de monitoramento. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL 

Projeto de Vídeo Monitoramento Urbano com detalhamento da instalação, ativação, configuração, 

de todos os equipamentos e softwares do sistema de segurança por circuito fechado de televisão digital 

(CFTV), com o objetivo final de permitir o controle e a segurança do patrimônio da área urbana. 

É parte deste sistema de segurança o fornecimento e instalação de uma rede de fibras ópticas 

interligando todos os “Pontos de monitoramento” apresentados neste projeto. 

Os sistemas a serem fornecidos deverão ser previstos para regime de uso contínuo, 24 horas por 

dia e 365 dias por ano, devendo, portanto ser adequados a esta finalidade. 

As especificações dos sistemas estão divididas em 10 módulos distintos, relacionados e descritos a 

seguir: 

01) Projeto executivo; 

02) AS BUILT; 

03) Equipamentos; 

04) Rede lógica de dados e transmissão por fibra óptica 
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05) Qualificação técnica; 

06) Treinamento; 

07) Vistoria; 

08) Manutenção preventiva e corretiva; 

09) Planilha quantitativa 

10) Locais de instalação das câmeras; 

1.0 - PROJETO EXECUTIVO 

 A CONTRATADA deverá apresentar um projeto executivo de implantação do sistema de acordo 

com as seguintes especificações:   

1.1 - Diagrama topológico da solução de vídeo monitoramento; 

1.2 Definição precisa dos pontos de vídeo monitoramento, detalhado no item 10.0 (LOCAIS DE 

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS) do presente documento; 

1.3 Memorial descritivo, contendo: descrição dos materiais a serem utilizados, e suas características e 

quantitativos, e formas de execução. 

1.4 O projeto deverá ser apresentado no seguinte formato:   

1.5 Plantas - as plantas deverão ser apresentadas em formato digital (CD), em extensão dwg bem como 

os detalhes, vistas e diagramas. 

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”.  

1.6 O projeto executivo também deverá contemplar as informações referentes aos LINKS ÒPTICOS 

detalhando toda sua instalação nos 08 pontos de Vídeo Monitoramento informados neste Projeto. 

1.7 Deverá ser apresentado e aprovado por equipe designada pela CONTRATANTE, antes de sua 

execução.  

1.8 O mesmo deverá conter também toda a descrição da entrada elétrica, que deverá seguir a seguinte 

ordem: rede elétrica > disjuntor elétrico > DPS > nobreak > equipamentos. 

1.9 Também fará parte deste projeto o acompanhamento da instalação dos postes de concreto, de forma 

que: o posicionamento dos mesmos será de responsabilidade da CONTRATADA mesmo que não 

sejam fornecidos pela mesma. 

1.10 A CONTRATANTE, irá designar profissional capacitado para acompanhar o processo de 

instalação dos pontos e autorizar possíveis alterações no posicionamento, bem como viabilizar a 

comunicação entre as empresas e órgãos envolvidos no processo. 

 

2.0 - AS BUILT 

2.1 Ao final da instalação deverão ser fornecidos o projeto As Built (como construído), que representará 

todos os detalhes e possíveis modificações feitas no processo da implantação, consubstanciando os 
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dados levantados e os resultados do trabalho técnico e especializadas executadas durante a implantação. 

Todos os requisitos e informações relevantes para o correto funcionamento da solução deverão ser 

registrados no relatório. O relatório e seus anexos deverão ser entregues à contratante em 3 (vias) 

originais impressos e em arquivo digital. 

 

 

 

 

 

O relatório deverá conter ainda: 

 

2.2 Fotografias dos itens instalados, incluindo as estruturas auxiliares, públicas ou privadas, que foram 

aproveitadas para instalação de itens; 

2.3 Endereço dos locais onde foi instalado cada ponto, com registro das coordenadas geográficas (latitude 

e longitude) aferidas por instrumento de GPS (Global Positioning System). 

2.4 A especificação e as informações proprietárias das estruturas prediais ou edificadas aproveitadas para 

alocação dos equipamentos; 

2.5 Registro da altura do ponto de instalação das câmeras;  

2.6 Planta ou mapa identificando o local de cada item e subitem implantado; 

2.7 Licenças perpétuas de todos os softwares que compõem a soluções. 

 

 

3.0 EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos que compõem a solução estão segmentados em: 

3.1 Ponto de vídeo monitoramento; 

3.2 Equipamentos de captação de imagem; 

3.3 Equipamentos e softwares de armazenamento e monitoramento de imagem sala NOC; 

 

3.1 - PONTO DE VÍDEO MONITORAMENTO 

3.1.1 O kit de instalação do ponto de monitoramento é o listado a seguir: 

● Rack outdoor e seus acessórios, detalhado na seção: 3.1.2; 

● No-break para ponto de vídeo monitoramento, detalhado na seção 3.1.3; 
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● Padrão de infraestrutura para cabos e SPDA, detalhados na seção 3.1.4; 

● Suporte para câmeras fixas, utilizadas sempre que houver câmeras FIXAS definidas para o ponto 

(detalhada na seção 3.1.5); 

● Braços metálicos para câmeras PTZ, utilizadas sempre que houver câmeras PTZ definidas para o 

ponto (detalhadas na seção 3.1.6); 

● Poste de concreto para ponto de vídeo monitoramento (detalhada na seção 3.1.7); 

● Switch “Tipo 1” 08 portas para Ponto de Videomonitoramento (detalhada na seção 3.1.8); 

 

3.1.2 - RACK OUTDOOR 

A caixa porta equipamentos deverá ser no padrão 19” polegadas,  metálica com pintura 

eletrostática a pó, cor bege ou cinza, chave e fecho rápido com miolo para porta, medidas iguais ou 

superiores a 372x400x570mm, capacidade de carga mínima de 60kg, suporte para poste em aço, porta 

com abertura de 130°, placa de montagem removível, grau de proteção IP 54 e IK10. Deverá possuir 02un. 

de box para duto de 25mm ou 3/4 para entrada de infraestrutura e cabos. O rack deve acompanhar cintas 

BAP para fixação em poste suportando tração de até 60kg.  

Observação 1: É de responsabilidade da CONTRATADA que TODOS os equipamentos possam ser 

acomodados de forma segura e com espaçamento adequado no rack outdoor. É indispensável 

identificação de número do ponto no rack outdoor de forma a ficar visível a uma distância de 10 metros do 

poste; 

Observação 2: Devem fazer parte do item 3.1.2 infraestrutura mínima de Sealtube com alma metálica 

para acomodação dos cabos lógicos e elétricos na saída do rack bem como os conectores “box” de saída 

da caixa. 

Observação 3: Deve fazer parte do item 3.1.2 o fornecimento e instalação de DPS (Dispositivo Protetor de 

Surtos) 1P 20ka curva C DIN que será ligado á entrada de energia através de um Disjuntor 1P 10A 3ka 

curva C DIN . Ambos instalados dentro do Rack Outdoor em trilho DIN conforme exigência da 

concessionária de energia local. 

 

3.1.3 - NOBREAK PARA PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO 

Este equipamento tem por finalidade garantir a disponibilidade de alimentação do ponto no caso 

de falta de energia elétrica da concessionária e deverá atender no mínimo os seguintes requisitos: 

● Ter potência nominal mínima em regime contínuo de 600VA; 

● Ter tensão de entrada 220V, saída deve ser bivolt 

● Admitir variação na tensão de entrada: +/- 15%; 

● Deverá ter configuração de entrada bivolt; 
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● Deverá ter tensão nominal de saída 110V; 

● Deverá admitir variação na tensão de saída: +/- 5%; 

● Apresentar forma de onda na saída semisenoidal (PWM); 

● Deverá ter baterias chumbo ácido, selada, de 1x7Ah/12V interna; 

● Ter mínimo de 06 tomadas de saída na parte traseira; 

● Deverá operar em temperatura, no mínimo, entre: 0°C a 40°C; 

● Ter proteção contra subtensão e sobretensão na entrada; 

● Função auto start, auto religamento pós término de carga autônoma; 

● Deverá gerar aviso de necessidade de troca de bateria. 

Observação 1: O Município de Sério, deverá solicitar a concessionária de energia a ligação de 01 

(um) ponto elétrico para cada Ponto de Video Monitoramento do presente projeto. Este ponto ficará 

disponível para a CONTRATADA executar a instalação dos equipamentos.  

3.1.4 - PADRÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CABOS E SPDA 

● A tubulação de entrada de cabos lógicos e elétricos deve ser amarrada e dotada de curva 

de 90° graus na ponta. A fixação do eletroduto no poste deve ser feita com a fita de aço 

inox e a tubulação de telecomunicações de entrada deve ser 1” ou 3/4 com eletroduto. 

● Deverá existir tubulação para a proteção do cabo que sai da caixa hermética até a câmera 

fixada no suporte ou em duto corrugado flexível com proteção e reforço metálico interno 

(SEALTUBE); 

● Para cabos de aterramento que exigem ligações maiores de 1,5 metros deve ser 

considerado aplicação de barra de eletroduto de 3/4 ou 1”; 

● A CONTRATADA deve considerar a instalação de SPDA (Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas). O SPDA deve ser composto por: 

A) Captor para interceptar descargas atmosféricas 

B) Condutor de descida em cabo de cobre nu de 6mm 

C) Haste para suporte do Captor 

D) Barra de aterramento 

E) Balde de aterramento  

● O meio condutor deverá estar dentro do eletroduto de descida, que deve estar 

devidamente preso ao poste de concreto com cintas de inox com total segurança; 

 

3.1.5 -  SUPORTE FIXO DE CÂMERA FIXA 

Para a instalação de câmera fixa no poste, é necessário suporte para sustentação e fixação. Esse 

suporte deve ser: 
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● Suporte retangular metálico de alumínio injetado; 

● Tamanho mínimo de 126 mm X 125 mm X 55mm;  

● Pintura epóxi na cor branca com proteção UV; 

● Tampa de alumínio com marcações e furações para fixação das câmeras de acordo com 

marca e modelos suportados; 

● “Suporte deve possuir 02 entradas entrada para tubulações 3/4”  

● Anel emborrachado para proteção e vedação do chicote da câmera; 

● Índice de proteção IP55 e Anti vandalismo IK10 

● Por questões de encaixe e melhor compatibilidade de instalação o suporte deve ser da 

mesma marca da câmera ofertada; 

● Todos os parafusos e materiais que ficarem expostos devem ser galvanizados, a fim de 

minimizar os efeitos de corrosão. 

Observação 1): O suporte deve acomodar o patch cord da câmera bem como seus conectores de forma a 

organizar e facilitar a instalação e manutenção do sistema em área externa. 

 

3.1.6 - BRAÇO METÁLICO PARA CÂMERA PTZ 

Para a instalação de câmera PTZ, é necessário um braço metálico longo, que dará possibilidade 

da câmera PTZ atuar em várias direções. O braço deverá ser fixado ao poste de concreto de forma segura 

e com possibilidade de ajuste de direção horizontal. 

● Suporte metálico tubular galvanizado a fogo; 

● Tamanho mínimo de 2,8 metros; 

● Pintura epóxi na cor branco gelo; 

● Tubo mínimo de 3" de diâmetro com parede mínima de 2,65 mm; 

● Deve possuir mecanismo com propósito de regular altura e direcionamento horizontal da 

câmera; 

● O braço deverá ter um suporte de fixação no poste que tenha capacidade de portar o peso do 

braço bem como da câmara fixa a ele sem nenhum risco de queda do mesmo; 

● O suporte do braço deverá ser cintado ao poste com mínimo 02 cintas BAP 3 com capacidade 

de suportar toda a carga; 

● Todos os parafusos e materiais que ficarem expostos devem ser galvanizados, a fim de 

minimizar os efeitos de corrosão. 

Observação 1: Qualquer problema causado pela má instalação ou má qualidade do braço são de inteira 

responsabilidade da empresa CONTRATADA, devendo ela se assegurar de todos os detalhes necessários 

para fixação segura de todos os equipamentos. 
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3.1.7 – POSTE DE CONCRETO 

Os postes de concreto previstos neste projeto são destinados exclusivamente ao uso para sistema 

de segurança eletrônica. E não poderão ser reaproveitados ou utilizados pela concessionária de energia 

ou por qualquer outro serviço compartilhado. 

● Poste de concreto armado DUPLO T H de 9mts 

● Carga nominal 200 DAN 

 

Observação 1: A CONTRATADA ficará responsável pelo plantio dos postes nos locais pré-

determinados em projeto, respeitando as normas vigentes para estas instalações; 

A base do poste deverá ser devidamente enterrada em no mínimo 1,5mts de profundidade; 

Deverá também ser respeitado o prumo correto para fixação dos postes. Postes que apresentarem 

instabilidade ou que estiverem fora de prumo deverão ser retirados e reinstalados de forma correta; 

A CONTRATANTE irá designar profissional para acompanhar o plantio de postes e fiscalizar a correta 

instalação; 

 

3.1.8 – SWITCH “TIPO 1” 08 PORTAS PARA PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO 

Para possibilitar que um mesmo Ponto de Vídeo monitoramento possa conceber mais câmeras, é 

necessária a aplicação de um Switch de pelo menos 08 portas com as seguintes características: 

● 08 portas RJ45 de autonegociação 10/100/1000gbps 

● Auto MDI/MDI-X 

● Controle de Fluxo IEEE 802.3 fornece transferência de dados confiável 

● Caixa de plástico, de uso em mesa ou de montagem na parede  

● Sistema Plug and Play, não precisa configurar 

● Fan less, sem ruído 

● Fonte de alimentação externa incluída no produto 

● Capacidade de Comutação 16 Gbps 

● Taxa de Encaminhamento de Pacotes 11.9 Mpps 

● Tabela de Endereços MAC 4K 

● Memória de Buffer de Pacote 1.5 Mb 

● Jumbo Frame 16 KB 

● Certificação CE, FCC, RoHS 
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3.2 – EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS 

Atendendo às premissas de qualidade definidas neste projeto, as câmeras são de 

fundamental importância para o resultado satisfatório do sistema de vídeo monitoramento.  

A alta qualidade de imagem é indispensável para se obter informações precisas, e assim auxiliar a 

tomada de decisões dos órgãos de Segurança Pública. Também é importante a interoperalidade do 

sistema, por isso é indispensável que as câmeras sejam totalmente homologados e integrados via 

API/SDK junto a ferramenta de software proposta, permitindo a utilização completa dos recursos entre 

as ferramentas. Abaixo as especificações mínimas para aquisição destes equipamentos, que estão 

divididos em 03 modelos distintos para este projeto: 

 

Câmera “TIPO 1” – Câmera Speed Dome IP 2mpx 30x Zoom 

Câmera “TIPO 2” – Câmera Bullet 4mp Lente motorizada 2,8~12mm 

Câmera “TIPO 3” – Câmera Mini Dome 4mp Lente fixa 

 CÂMERA “TIPO 1”: 

3.2.1 A câmera speed dome 30x  IR deve incorporar um sensor CMOS de varredura progressiva de 2 

megapixels, o tamanho do sensor da câmera deve ser superior a 1 / 2,8 ", a resolução máxima 

deve ser superior a 1920 × 1080 pixels. 

3.2.2 A câmera deve fornecer zoom óptico X30 e foco automático, a faixa de zoom da lente deve ser 

superior a 4,5 ~ 135 mm. 

3.2.3 A câmera deve fornecer obturador automático / manual, o alcance do obturador deve ser superior 

a 1 ~ 1/100000 s. 

3.2.4 A câmera deve fornecer Smart IR, e o alcance de IR deve ser de até 150 m. 

3.2.5 A câmera deve fornecer um requisito mínimo de luz de 0,001 Lux em F1.5 no modo colorido. 

3.2.6 A câmera deve fornecer filtro de corte de infravermelho com interruptor magnético para aplicação 

diurna e noturna 

3.2.7 A câmera deve fornecer 120 dB WDR 

3.2.8 Deve fornecer Desembacamento Digital. 

3.2.9 A câmera deve produzir no máx. 30 quadros por segundo a 2MP (1920 * 1080) com Ultra265, 

H.265, H.264 ou MJPEG 

3.2.10 A câmera deve fornecer três streaming ao mesmo tempo para vários aplicativos de Internet ou 

Intranet 

3.2.11 A câmera deve possuir recurso HLC 

3.2.12 Deve possuir até 8 opções em menu OSDs para configurações 

3.2.13 Fornecer até 24 áreas para máscara de privacidade 
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3.2.14 Compressão de áudio G.711 

3.2.15 integração compatível com ONVIF e API de integração; 

3.2.16 Deve possuir redução ou eliminação de faixas WDR causadas pela iluminação interna 

3.2.17 Capacidade de reduzir ou eliminar a mancha de objetos em movimento 

3.2.18 Capacidade de fornecer a função de “senha forte”, a câmera não pode efetuar o login com uma 

senha fraca sem aviso ao usuário final 

3.2.19 Capacidade de filtragem de endereço IP de rede, a câmera não pode fazer o login de usuários em 

lista negra 

3.2.20 Funções inteligentes como detecção de comportamento sobre intrusão, linha cruzada, 

rastreamento automático, detecção de movimento e ligação mestre-escravo 

3.2.21 Detecção de áudio anormal 

3.2.22 Detecção de rosto e contagem de pessoas 

3.2.23 Alarme de área de intrusão e movimento de objeto em área não autorizada 

3.2.24 01 interface para cartão Micro SD (até 256 GB) 

3.2.25 01 entrada de áudio e 1 saída de áudio 

3.2.26 01 entrada de alarme e 1 saída de alarme 

3.2.27 Interface Ethernet RJ45 10M / 100M Base-TX 

3.2.28 A câmera deve ser alimentada diretamente usando AC24V ± 25%, DC24V ± 25% e POE, o 

consumo de energia deve ser inferior a 60W 

3.2.29 Temperatura de trabalho da câmera deve suportar pelo menos -40 ℃ ~ 65 ℃. 

3.2.30 Câmera com índice de proteção IP66 

 

CÂMERA “TIPO 2”: 

 

3.2.31  Câmera Bullet IR com sensor CMOS de varredura progressiva de 4.0 megapixels, o tamanho do 

sensor da câmera deve ser superior a 1/3 ", a resolução máxima deve ser superior a 2592 × 1520 

pixels. 

3.2.32 A câmera deve fornecer zoom x4 motorizado, a faixa de zoom da lente deve ser superior a 2,8 ~ 

12 mm. 

3.2.33 Fornecer obturador automático / manual, o alcance do obturador deve ser superior a 1 ~ 1/100000 

s. 

3.2.34 Possuir Smart IR, e o alcance de IR deve ser de até 30 m. 

3.2.35 Requisito mínimo de iluminação de 0,005 Lux em F1.4 no modo colorido. 

3.2.36 Filtro de corte de infravermelho com interruptor magnético para aplicação diurna e noturna 

3.2.37 True WDR de 120 dB 

3.2.38 A câmera deve fornecer Desembacamento Digital. 
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3.2.39 Reprodução mínima de 20 quadros por segundo a 4MP com Ultra265, H.265, H.264 ou MJPEG. 

3.2.40 Possuir três streamings simultâneos de vídeo para vários aplicativos de Internet ou Intranet 

3.2.41 Possibilidade de aspecto 9:16 Modo Corredor e Região de interesse. 

3.2.42 Possuir recurso HLC. 

3.2.43 Possuir um mínimo de 8 opções em menu OSDs. 

3.2.44 Capacidade de até 8 áreas para máscara de privacidade. 

3.2.45 Compressão de áudio G.711 e áudio bidirecional. 

3.2.46 Integração compatível com ONVIF e API. 

3.2.47 Ter pelo menos 256 MB de RAM. 

3.2.48 Redução ou eliminação de faixas WDR causadas pela iluminação interna. 

3.2.49 Redução ou eliminação da mancha de objetos em movimento. 

3.2.50 Capacidade de fornecer a função de “senha forte”, a câmera não pode efetuar o login com uma 

senha fraca sem aviso ao usuário final 

3.2.51 Capacidade de filtragem de endereço IP de rede, a câmera não pode fazer o login de usuários em 

lista negra 

3.2.52 Funções inteligentes como detecção de comportamento sobre intrusão, linha cruzada, 

rastreamento automático, detecção de movimento e ligação mestre-escravo 

3.2.53 Detecção de áudio anormal 

3.2.54 Detecção de rosto e contagem de pessoas 

3.2.55 Alarme de área de intrusão e movimento de objeto em área não autorizada 

3.2.56 Possuir detecção de desfoque 

3.2.57 Detecção de mudança de cena. 

3.2.58 01 interface para cartão Micro SD (até 256 GB) 

3.2.59 01 entrada de áudio e 1 saída de áudio 

3.2.60 01 entrada de alarme e 1 saída de alarme 

3.2.61 Interface Ethernet RJ45 10M / 100M Base-TX 

3.2.62 A câmera deve ser alimentada diretamente usando DC12V ± 25%, e POE 

3.2.63 Temperatura de trabalho da câmera deve suportar pelo menos -35 ℃ ~ 60 ℃. 

3.2.64 Possuir índice de proteção mínimo IP67 e anti-vandalismo IK10. 

 

 

CÂMERA “TIPO 3”: 

 

3.2.65 Câmera mini dome  IR deve incorporar um sensor CMOS de varredura progressiva de 4 

megapixels, o tamanho do sensor da câmera deve ser superior a 1/3 ", a resolução máxima deve 

ser superior a 2592 × 1520 pixels. 

3.2.66 Possuir zoom óptico de 4X e foco automático, a lente deve ser de 2,8 mm com abertura mínima de 
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104º 

3.2.67 Obturador automático / manual, o alcance do obturador deve ser superior a 1 ~ 1/100000 s. 

3.2.68 Possuir Smart IR, e o alcance de IR deve ser de até 30 m. 

3.2.69 Requisito mínimo de luz de 0,03 Lux a F2,0 no modo colorido. 

3.2.70 Filtro de corte de infravermelho com interruptor magnético para aplicação diurna e noturna 

3.2.71 True WDR de 120 dB 

3.2.72 Possuir desembacamento Digital. 

3.2.73 Produzir max. 20 quadros por segundo a 4MP (2592 * 1520) com Ultra 265, H.265, H.264 ou 

MJPEG. 

3.2.74 Possuir mínimo de três streamings de vídeo simultâneos para vários aplicativos de Internet ou 

Intranet 

3.2.75 Aspecto 9:16 modo corredor e Região de interesse. 

3.2.76 Possuir recurso de vídeo HLC. 

3.2.77 Fornecer até 8 opções de menu OSDs. 

3.2.78 Possuir no mínimo 8 áreas para máscara de privacidade. 

3.2.79 Compressão de áudio G.711. 

3.2.80 Integração compatível com ONVIF e API. 

3.2.81 Redução ou eliminação de faixas WDR causadas pela iluminação interna. 

3.2.82 A câmera deve reduzir ou eliminar a mancha de objetos em movimento. 

3.2.83 Capacidade de fornecer a função de “senha forte”, a câmera não pode efetuar o login com uma 

senha fraca sem aviso ao usuário final 

3.2.84 Capacidade de filtragem de endereço IP de rede, a câmera não pode fazer o login de usuários em 

lista negra 

3.2.85 Funções inteligentes como detecção de comportamento sobre intrusão, linha cruzada, 

rastreamento automático, detecção de movimento  

3.2.86 Detecção de áudio anormal 

3.2.87 Detecção de rosto e contagem de pessoas 

3.2.88 Alarme de área de intrusão e movimento de objeto em área não autorizada 

3.2.89 Possuir detecção de desfoque 

3.2.90 Detecção de mudança de cena. 

3.2.91 01 interface para cartão Micro SD (até 256 GB) 

3.2.92 01 entrada de áudio e 1 saída de áudio 

3.2.93 Interface Ethernet RJ45 10M / 100M Base-TX 

3.2.94 A câmera deve ser alimentada diretamente usando DC12V ± 25%, ou POE 

3.2.95 Temperatura de operação da câmera deve suportar pelo menos -35 ℃ ~ 60 ℃. 

3.2.96 Possuir índice de proteção mínimo IP67 e anti-vandalismo IK10. 

3.2.97 Suporte para fixação com ajuste de 3 eixos 
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3.3 – RACK DE PISO INDOOR 16U’s PARA ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA 

NOC 

 Para armazenar gravadores de imagens, switches e demais equipamentos necessários para o 

vídeo monitoramento, necessita aquisição de um rack de piso de 16U’s com porta de vidro, chave, calha 

de tomadas elétricas e 2 bandejas fixas com as seguintes especificações: 

3.3.1 Espaço útil 16U’s 

3.3.2 Modelo de fixaçã 

3.3.3 Altura mínima de 860mm 

3.3.4 Largura mínima de 585mm 

3.3.5 Profundidade de 660mm 

3.3.6 Profundidade útil de 485mm 

3.3.7 02 bandejas fixas de 400mm 19” 04 fixações 

3.3.8 Calha elétrica 1U injetada de 10 tomadas 20A 

3.3.9 50un. de Porca/gaiolas para fixação dos equipamentos no rack 

Observação 1: Faz parte desta construção o fornecimento de infraestrutura mínima por 

eletroduto PVC cinza de 1” polegada para chegada e distribuição dos cabos lógicos dos equipamentos 

bem como dos cabos HDMI até os locais de fixação dos televisores. 

Observação 2: O local de instalação dos itens 3.3 a 3.3.116 será na sala NOC da Brigada Militar de 

Sério, na qual o endereço e maiores detalhes serão fornecidos á contratada a partir da assinatura do 

contrato de fornecimento. 

 

 

3.3.10 – SWITCH “TIPO 2” 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL L2   

 

3.3.10 Deve possuir no mínimo 24 portas gigabit ethernet 10/100/1000 base-t com conectores rj-45; 

3.3.11 Deve possuir no mínimo 2 portas (podendo ser combo) mini-gbic (sfp) para instalação de módulos 

ópticos (sfp), 1000basesx e 1000baselx com conectores lc; 

3.3.12 Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em rack de 19" ocupando no 

máximo duas unidade de rack (máximo 2Us);   

3.3.13 Possuir fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 100v a 240v e em 

frequências de 50/60 hz; 

3.3.14 Deve possuir capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 9,5 mpps.; deve possuir capacidade 

de comutação de no mínimo 12,8 gbps;   
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3.3.15 Tabela de endereços mac com capacidade para no mínimo 1000 endereços mac; 

3.3.16 Deve suportar jumbo frames; 

3.3.17 Possibilitar a adição de entradas estáticas à tabela de endereços mac do switch; 

3.3.18 Deve possibilitar a adição de filtros de endereços mac;   

3.3.19 Deve implementar espelhamento de porta de forma que o tráfego de um grupo de portas possa ser 

espelhado em outra para fins;  

3.3.20 Deve suportar pelo menos 1024 vlans ativas segundo o protocolo ieee 802.1q;  

3.3.21 Possuir no mínimo 4 filas para priorização de tráfego por porta; 

3.3.22 Deve implementar o protocolo spanningtree;  

3.3.23 Deve implementar o protocolo rapidspanningtree (802.1w); 

3.3.24 Deve implementar o protocolo multiplespanningtree (802.1s); 

3.3.25 Deve implementar acls, baseadas em critérios das camadas 2/3/4; 

3.3.26 Implementar funcionalidade que permita a execução de acls em um determinado horário do dia 

(time-basedacls); 

3.3.27 Deve suportar agregação de links segundo o padrão ieee 802.3ad (lacp); 

3.3.28 Deve suportar agregação de links estáticos; 

3.3.29 Deve implementar network login através do padrão ieee 802.1x; 

3.3.30 Deve possuir proteção contra ataques DOS;  

3.3.31 Deve implementar proteção arp;  

3.3.32 Deve suportar gerenciamento snmp, v1, v2c e v3; 

3.3.33 Deve suportar envio de notificações através de mensagens do tipo trap e inform;  

3.3.34 Deve suportar gerenciamento rmon implementando no mínimo 4 grupos;  

3.3.35 Deve suportar o envio de logs a um servidor remoto (syslog); 

3.3.36 Implementar protocolo ntp ou sntp; 

3.3.37 Deve implementar dhcpsnooping; 

3.3.38 Deve suportar configuração através de sshv2;  

3.3.39 Deve suportar configuração através de https/ssl; 

3.3.40 Deve permitir a configuração através de porta console. 

Observações 1: Deve ser considerado junto com este ítem os Patch Cords necessários 

para ligação do Gravador e da estação de visualização de imagens 

 

3.3.41 –  NOBREAK SEMI-SENOIDAL 1400VA 

 

3.3.42 Nobreak Microprocessado; 

3.3.43 Deve possuir potência nomimal 1400va / 840W; 

3.3.44 Deve possuir 02un. de baterias 17Ah Seladas 
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3.3.45 Tensão de baterias 24v 

3.3.46 Possuir 08 tomadas de 10A na parte traseira; 

3.3.47 Quatro estágios de regulação; 

3.3.48 Forma de onda semi-senoidal; 

3.3.49 Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento; 

3.3.50 Tecnologia de montagem SMD que garante alta confiabilidade ao nobreak; 

3.3.51 Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados; 

3.3.52 Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica – DC Start com bateria carregada; 

3.3.53 Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida 

útil; 

3.3.54 Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental; 

3.3.55 Porta-fusível de proteção de entrada AC; 

3.3.56 Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída; 

3.3.57 Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada (47Hz- 

63Hz); 

3.3.58 Circuito desmagnetizador; 

3.3.59 Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão; 

3.3.60 Gabinete metálico com pintura epóxi; 

3.3.61 Gabinete anti-chama; 

3.3.62 Painel frontal com plástico ABS alto impacto; 

3.3.63 Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento; 

3.3.64 Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede , 

incluindo potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha de rede; 

3.3.65 Alarme visual e auditivo de potência excessiva; 

3.3.66 Indicação visual de consumo de carga; 

3.3.67 Gerenciamento de bateria que sinaliza quando a bateria precisa ser substituída; 

3.3.68 Desligamento por carga mínima; 

3.3.69 Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação; 

3.3.70 Função Mute – pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha; 

3.3.71 Oito tomadas de saída, dispensando extensões adicionais; 

3.3.72 Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; 

3.3.73 Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; 

3.3.74 Proteção contra descarga profunda de bateria; 

3.3.75 Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de 

descargas atmosféricas; 

3.3.76 Tensão de entrada nominal 120V/220V automático; 

3.3.77 Tensão de saída nominal padrão 120V; 
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3.3.78 Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do nobreak; 

3.3.79 Comunicação USB opcional; 

3.3.80 Permitir que o Nobreak se auto desligue, após descarga total da bateria ou se permanecer em 

modo inversor com carga mínima durante um período determinado. Se o Nobreak sofrer um auto 

desligamento religará automaticamente com o retorno da rede elétrica. 

Observação 1: É responsabilidade da CONTRATADA efetuar a ligação elétrica do nobreak á rede 

do cliente. Todos os materiais e serviços necessários para a correta ligação do nobreaks são de 

responsabilidade da CONTRATADA que deve observar bitola de cabo, aterramento e demais itens 

correlacionados á esta instalação. 

 

3.3.81 –  GRAVADOR DE IMAGENS (NVR) 

 

3.3.82 Processador mínimo de quinta geração, com clock mínimo de 2,8ghz ou compatível;  

3.3.83 Placa de rede 10/100/1000Mbps; 

3.3.84 Disco rígido SSD de no mínimo 120GB para sistema operacional; 

3.3.85 02un. de Disco rígido 3,5” SATA de 6TB linha Surveillance (Total 12TB) 

3.3.86 Memória ram de 16GB ou superior com tecnologia DDR4; 

3.3.87 Gabinete ATX Torre de 04 baias; 

3.3.88 Fonte atx 400w reais com cabo 80 pinos; 

3.3.89 Sistema operacional Windows 10 professional; 

3.3.90 Teclado e mouse sem fio; 

3.3.91 O equipamento deve possuir garantia mínima de um ano (12 meses) para todas as peças; 

 

 

 

 

3.3.92  -  VISUALIZADOR DE IMAGENS (VIEWER) 

 

3.3.92 Processador mínimo de quinta geração, com clock mínimo de 2,8ghz ou compatível;  

3.3.93 Placa de rede 10/100/1000Mbps; 

3.3.94 Disco rígido SSD de no mínimo 500GB para sistemas; 

3.3.95 Memória ram de 16GB ou superior com tecnologia DDR4; 

3.3.96 Gabinete ATX Torre de 04 baias; 

3.3.97 Placa Gráfica com chipset NVIDIA Quadro P400 linha profissional 

3.3.98 A placa gráfica deve possuir n mínimo 03 saídas Mini Display Port 

3.3.99 Fonte atx 400w reais com cabo 80 pinos; 

3.3.100 Sistema operacional Windows 10 professional; 
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3.3.101  Teclado e mouse sem fio; 

3.3.102  O equipamento deve possuir garantia mínima de um ano (12 meses) para todas as peças; 

 

3.3.103  -  TELEVISORES LED 49” 4K 

 

3.3.103 Tamanho 50” polegadas 

3.3.104  Tecnologia SMART TV 

3.3.105  Resolução de vídeo 4K (3840 x 2160) 

3.3.106  Tecnologia LED Crystal 

3.3.107  Frequência de trabalho 60Hz 

3.3.108  Possuir pelo menos 03 conexões HDMI 

3.3.109  Possuir ao menos 02 portas USB 

3.3.110  Potência de áudio de 20W 

3.3.111  Opção de furação VESA para fixação em paredes 

3.3.112  Controle remoto multi funções 

3.3.113  Fonte interna bivolt 

3.3.114  Deve acompanhar cabo de força 

3.3.115  Borda ultra-fina 

Observações 1: A CONTRATADA deve considerar o fornecimento e instalação dos suportes de 

parede articulados para fixação dos televisores na parede do local de instalação dos 

equipamentos da sala NOC da Brigada Militar de Sério-RS. 

 

3.3.116  -  SOFTWARE DE MONITORAMENTO (VMS) 

 

Visando aperfeiçoar o trabalho de operação na Central de Vídeo Monitoramento, é imprescindível a 

utilização de ferramenta de Software VMS Profissional. Esta é a principal interface de trabalho dos 

profissionais de segurança com o sistema de Video monitoramento. 

Portanto, este produto precisa atender as seguintes características:  

  

3.3.116  A central de operações deverá contar com os softwares necessários para o funcionamento de 

todo sistema de Gestão. Na Central 01, o software de Gestão Principal deverá cuidar da 

Federação com as outras centrais, distinguindo Entidades e quais usuários pertencem para essa 

entidade, dando-lhes acesso a nível de usuário; 

3.3.117  Todas as licenças fornecidas devem permitir através de seu fabricante, a customização e 

inclusão de novos recursos com fornecimento de estudos, testes, treinamentos, instalações e 

suporte técnico; 

3.3.118 O Software de Gestão e seus módulos deverão rodar 100% em Plataforma WEB; 
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3.3.119  Visando integração nativa e estável entre Softwares e Aplicativos, todos as soluções ofertadas 

devem ser do mesmo Fabricante Desenvolvedor, com uma única garantia e suporte técnico. 

3.3.120  Poderá ser exceção o Software para Gestão de VideoWall, que não interfere diretamente no 

funcionamento dos Softwares de Gestão, Módulos e Aplicativos; 

3.3.121  O Software de Gestão deve permitir escalabilidade com o intuito de atender as demandas de 

acesso. 

3.3.122  Deverá ser utilizado o protocolo de comunicação segura HTTPS para todos os módulos do 

sistema; 

3.3.123  O Software de Gestão deverá centralizar todas as soluções, com Dashboards específicos para 

cada módulo; 

3.3.124  O Software de Gestão e seus módulos devem permitir acesso através dos principais navegadores 

web: Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, inclusive para 

Visualização de Câmeras de Contexto e Pontos de Captura de Placas; 

3.3.125  Os Servidores onde serão intalados os módulos e o Sistema de Gestão deverão ser LINUX ou 

Windows, e os Softwares deverão ser compatíveis com no mínimo esses dois Sistemas 

Operacionais em suas versões ou Distribuições mais atuais;  

3.3.126  A CONTRATANTE não irá adquirir licenças de Windows para utilização nos Servidores, visto que 

as Distribuições LINUX são Gratuitas. Se a CONTRATADA optar por ofertar a instalação em 

WINDOWS, o Sistema Operacional deve ser fornecido como parte Integrante dos Servidores sem 

custo adicional para CONTRATANTE, e instalados no mínimo com Versão SERVER 2019. 

3.3.127  Os módulos adquiridos para cada Solução, deverão ser gerenciados pelo Sistema de Gestão com 

um Base única de Usuários, inclusive para cadastro, liberação e bloqueio de usuários de 

Aplicativos; 

3.3.128  Os aplicativos para dispostitivos móveis deve possibilitar ser instalado em dispositivos Android e 

iOS; 

3.3.129  O aplicativo para dispositivos móveis deve utilizar recursos nativos do aparelho; 

3.3.130  Deverá permitir a comunicação utilizando protocolo WebRTC entre os módulos, aplicativos e 

aplicações; 

3.3.131  Deverá permitir a comunicação através de websocket para os módulos e aplicações; 

3.3.132  O Sistema de Gestão WEB deve trabalhar com banco de dados não-relacional e escalável; 

3.3.133  O banco de dados para dispostitivos móveis deve ser não-relacional, escalável e sincronizado em 

tempo real; 

3.3.134  Os softwares que poderão ser empregados nas Centrais são: 

 Licença Software Base para Gestão de Federação entre Módulos e Centrais; 

 Licença Software Base para OCR (Leitura de Placas de Veiculos); 

 Licença Software Base para Gestão de Câmeras de Contexto (VMS); 

 Licença Software Base para Gestão de Fatos / Ocorrências; 

 Licença Software Base para Gestão de Aplicativos Mobile; 
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 Licença Software Base para Gestão de SLA; 

 Licença Aplicativo Mobile para Cidadão; 

 Licença Aplicativo Mobile para Agente de Campo; 

 Licença Aplicativo Mobile para Gestores e Administradores; 

Licença Software para OCR com uma Licença por Equipamento; 

Licença Software para VMS com uma Licença por Equipamento; 

Licença Software Gestão de VideoWall; 

Licença Software VideoWall com uma Licença por Monitor. 

 

3.3.135  GESTÃO E FEDERAÇÃO 

 O software de Gestão de e Federação deverá ser Instalado em um Servidor, e configurado 
para ser acessado via Web Browser de qualquer máquina ligada a rede interna da Central de 
Operações, sem a necessidade de instalação de softwares adicionais. 
 O sistema deve ser baseado em arquitetura web, podendo ser acessível de qualquer 
computador conectado na mesma rede ou internet, sem a necessidade de instalação de 
aplicativos específicos; 
 Deverá ser utilizado o protocolo de comunicação segura HTTPS para todos os módulos do 
sistema; 
 O Software de Gestão deverá centralizar todas as soluções, com Dashboards específicos 
para cada módulo; 

 
 O Software de Gestão e seus módulos devem permitir acesso através dos principais 
navegadores web: Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, 
inclusive para Visualização de Câmeras de Contexto e Pontos de Captura de Placas; 
 Os Servidores onde serão intalados os módulos e o Sistema de Gestão deverão ser 
LINUX ou Windows, e os Softwares deverão ser compatíveis com no mínimo esses dois Sistemas 
Operacionais em suas versões ou Distribuições mais atuais;  
 O Sistema de Gestão deverá gerenciar com uma Base única não relacional de Usuários, 
todos os cadastros, liberações e bloqueio, inclusive de Aplicativos; 
 Através so sistema de Gestão, todos os usuários deverão ter tratamento de permissões, 
com liberação para acesso de aplicativos, painéis WEB e permissão de acesso aos módulos 
integrados; 
 O sistema de gestão deverá permitir o cadastro de Sub-Entidades, que farão parte da 
estrutura federada, associando Usuários específicos para cada uma, com Endereço e dados 
cadastrais próprios; 
A estrutura federada deverá interagir entre Si, com trocas de informações, acesso a dados dos 
módulos, conforme permissões e comunicação em tempo Real; 
O sistema de Gestão deverá permitir o Envio de Notificações em Tempo Real para toda base de 
usuários de Aplicativos; 
As notificações enviadas pelo Sistema de Gestão poderão ser do tipo Aviso, Enquete ou Aviso 
com Confirmação de Aceite; 
O sistema de gestão deverá reunir as respostas de usuários no caso de enquetes, com 
informações sobre e as respostas enviadas; 
O sistema de federação deverá possuir sistema de chat WEB, que permite aos Gestores e 
Operadores comunicação com toda Base Federada inclusive com usuários de aplicativos 
Cidadãos e Agentes, em tempo real; 
Os Gestores deverão ter acesso em tempo real a relatórios de todos os módulos integrados, nem 
a necessidade de importações; 
Todos os dados gerados pelo Sistema de Federação e pelos módulos integrados, deverão constar 
em uma única base de dados, não relacional e com integração Nativa; 
Para o funcionamento do Sistema de Federação e módulos, não será aceito a Instalação de 
softwares, plugins ou sistemas de terceiros; 
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O acesso aos módulos por Sub-Entidades, inserção de dados, edições e exclusões, deverá refletir 
em sincronia com o Sistema de Gestão, independente se a Sub-Entidade possua servidores 
próprios para os módulos ou utilize acesso Web Intranet. 

 
3.3.136  LEITURA DE OCR (PLACAS VEICULARES) 

 O software de Gestão de Leitura Automática de Placas deverá ser Instalado em um 
Servidor, e configurado para ser acessado via Web Browser de qualquer máquina ligada a rede 
interna da Central de Operações, sem a necessidade de instalação de softwares adicionais. 
 O sistema deve ser baseado em arquitetura web, podendo ser acessível de qualquer 
computador conectado na mesma rede ou internet, sem a necessidade de instalação de 
aplicativos específicos; 
 Possuir integração com mapas do Google para o georreferenciamento dos equipamentos; 
 O acesso ao sistema deve ser feito através de usuário e senha com possibilidade de 
criação de grupos de usuários distintos com diferentes permissões de acesso; 
 Deverá ter capacidade para receber as imagens de todos os equipamentos de captura de 
imagens e processá-las em tempo real, armazenando-as em banco de dados para posterior 
consulta; 
 O sistema deverá consultar a tabela de dados de marca/modelo do RENAVAM e a tabela 
de dados de veículos irregulares (disponibilizadas pelo CONTRATANTE), para a exibição dos 
dados dos veículos na tela do operador e verificação da existência de possíveis 
irregularidades/ocorrências associadas ao veículo; 
 O sistema deverá consultar ainda o cadastro dos proprietários de veículos (disponibilizado 
pela CONTRATANTE) e verificar se a CNH do proprietário do veículo relacionado à placa lida não 
possui alguma restrição, como por exemplo, estouro de pontuação máxima ou suspensão; 
 Permitir o cadastro manual de placas de veículos específicos para supervisão dos mesmos 
(Ex.: veículo com suspeita de furto) e apresentar alarme na tela de visualização do operador toda 
vez que a placa for reconhecida trafegando por um ponto monitorado; 
 Veículos identificados com irregularidades/ocorrências ou com status de supervisão devem 
fazer com que o sistema dispare alarmes sonoros e visuais e informar em tela a situação de 
irregularidade do mesmo; 
Na tela de operação para monitoramento de um equipamento, deverão ser exibidas a imagem ao 
vivo (streaming de vídeo) da via monitorada, a foto de cada veículo com sua respectiva placa 
identificada e as informações cadastrais do veículo. Se esse veículo constar na base de dados de 
veículos irregulares, apresentar ainda qual a irregularidade do mesmo; 

 
O modulo de OCR deve permitir o cadastro de BLITZ, permitindo ao ADM ou Gestor, escolher os 
alvos (Licenciamento, Roubo, Suspeitos, etc), o ponto de Blitz, as câmeras de captura e leitura de 
Placas, Horário Inicial e Final da Blitz, e quais agentes farão parte da operação; 
O sistema deve identificar a passagem do veiculo, ler sua placa, verificar seu status no banco de 
dados fornecido pela CONTRATANTE, e alertar em tempo real via aplicativo os Agentes em 
campo que estão participando da Operação;  
Armazenar os registros de imagens e segmentos de vídeo de 10 segundos de duração de todos 
os veículos acompanhados das seguintes informações: 
 
 Placa 

 Marca/modelo 
 Cor 
 Cidade/UF 
 RENAVAM 
 Proprietário 
 Data/hora da passagem 
 Endereço (Rua, sentido e ponto de referência) 

Armazenar as imagens de todos os veículos apresentarem ocorrências/irregularidades em seus 
registros ou ainda que estejam com status de supervisão, incluindo segmentos de vídeo de 10 
segundos de duração, acompanhadas de: 
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 Placa 
 Irregularidade/ocorrência 
 Marca/modelo 
 Cor 
 Cidade/UF 
 RENAVAM 
 Proprietário 
 Data/hora da passagem 
 Endereço (Rua, sentido e ponto de referência) 

 
A base de dados do sistema deve ser característica de uma base de sistemas de Business 
Intelligence, mantendo sempre um histórico de todas as modificações de dados, como por 
exemplo, a mudança de proprietário. 
Possuir rotina de sobreposição das imagens contidas no banco de dados para evitar paralização 
do sistema por falta de espaço em disco;  
Possuir interface gráfica simplificada para importação de arquivos atualizados de registros de 
veículos e também de veículos irregulares; 
Possuir ferramenta para supervisão do status de funcionamento dos equipamentos de captura de 
imagem, exibindo no mapa se o equipamento encontra-se operando ou desligado, através de 
ícones diferentes. O status do equipamento deve ser atualizado de 10 em 10 minutos; 
Possuir sincronismo de relógio através de NTP; 
Possuir ferramenta de busca de veículos por: 

 Placa; 
 Renavam; 
 Proprietário; 
 Marca / modelo; 
 Data e hora inicial e final de passagem por um determinado local de monitoramento; 

Possuir ferramenta para geração de relatórios estatísticos e operacionais baseado nos seguintes 
critérios: 

 Volume de tráfego por local de monitoramento; 
 Volume de veículos irregulares por local monitorado; 
 Número de passagens de uma determinada placa por um determinado local monitorado, 
exibindo todas as passagens com data e hora; 

Todos os relatórios listados acima devem possuir filtros por data e hora para a emissão dos 
mesmos; 
Permitir ainda a emissão de:  

 Listagem de veículos irregulares; 
 Listagem de veículos com status de supervisão 

 
3.3.137  VMS (SOFTWARE GRAVAÇÃO DE CÂMERAS 

 
 O VMS deve receber os streams de vídeo diretamente das câmeras IP. O cliente do VMS 
deverá se conectar somente ao VMS Server para visualização das imagens em tempo real e 
gravadas.  
 O VMS Server deverá permitir a utilização de uma rede para os clientes VMS, e uma outra 
rede separada para as câmeras IP, usando intervalos de IP diferentes. 
 O software VMS deve suportar utilização de Câmeras IP de vários fabricantes através de 
padrão ONVIF. 
 Permitir uso de streams (fluxos) de vídeo de diferentes câmeras simultaneamente. 
 Utilizar Codec H.264 na comunicação entre VMS Server e Cliente; 
 Suportar Câmeras IP com Codecs H.264 e MPEG-4; 
 O servidor VMS deve suportar o uso de mapas importados em formatos .jpg, .gif ou .bmp 
para posicionamento das câmeras, e suportar os seguintes recursos: 

 Acesso as informações da câmera através de seleção da mesma no mapa; 
 Permitir o acesso às iamgens de vídeo da câmera selecionada no mapa; 
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 Identificação automática de falhas de câmeras; 
 O Servidor VMS deverá informar o número de câmaras ativas e inativas, a quantidade de 
espaço livre em disco, o status de gravação no servidor, entre outras informações; 
 A solução VMS deverá permitir a inserção de informações sobre o equipamento e a data e 
hora da gravação diretamente nos vídeos. 
Os vídeos gerados pelo VMS devem ser criptografados e não estarem acessíveis através de outro 
player que não seja da solução proposta; 
A Solução VMS deve suportar configuração de layouts de tela de visualização de imagens 
personalizadas para o VMS Cliente, com opção de salvar o Layout para uso futuro; 

 
O Servidor VMS deve suportar um número ilimitado de usuários. 
Deverá ser integrado Nativamente com o Sistema de Gestão Federado, com a utilização do 
mesmo banco de dados de usuários e permissões; 
Permitir a criação de grupos de usuários com perfis de privilégios de uso e acesso em comum da 
Solução VMS. Possibilitar a criação de perfil de usuário individual para uso e acesso 
personalizados. 
As permissões podem ser definidas para visualização ao vivo, o acesso ao vídeo gravado, 
controle de câmeras PTZ, à capacidade de exportar vídeos, layouts personalizados e criação de 
regras. As permissões podem ser definidas por câmera dentro do Módulo de Gestão Federado; 
O Módulo VMS deverá permitir o acesso das Imagens em Tempo Real pelo Aplicativo utilizado 
pelo Agente em Campo; 
O Módulo  deverá suportar câmeras do Tipo PTZ, com cadastros de ronda  e presets aujtomáticos; 
Deverá permitir a configuração do tamanho e qualidade do Video a ser gravado; 
Visualizar uma única câmera ou grupo de câmeras; 
Suportar à funcionalidade PTZ nativa da(s) câmera(s) PTZ; 
O Servidor VMS deverá realizar transmissão de streams de vídeo somente para endereços IP de 
clientes VMS requisitantes. 
A Solução VMS deverá estar nativamente Integrada com o Sistema de Fatos e Ocorrências, com 
Geo-Posicionamento dos equipamentos e que permita buscar nos Fatos e Ocorrências quais as 
câmeras mais próximas ao evento com acesso as gravações do horário e data; 
Possuir recurso de Visualização de Vídeo ao Vivo e Gravado integrados na mesma plataforma 
VMS Cliente, e permitindo o uso da estação de trabalho para outras tarefas / aplicações; 
Deverá ser entregue Solução VMS com número de usuários ilimitados de Cliente VMS; 
A tela de visualização de vídeo do VMS cliente deverá permitir exibição ao vivo de diferentes 
formatos de Layout; 
Os Layouts deverão ser selecionáveis através de ícones e lista de Layouts salvas com nomes; 
Permitir a exibição ao vivo de câmeras que sejam escolhidas em uma lista de equipamentos;  
Deverá permitir que os Presets da PTZ sejam listados em um menu na janela da câmera; 
Permitir que os usuários do VMS cliente sejam capazes de mover as PTZs usando os menus de 
rolagem, ícones para ZOOM OUT e ZOOM IN, além de ZOOM pelo Scroll do Mouse; 
Possibilitar a visualização ao vivo em modo de tela cheia inibindo a aparição dos menus de 
comando.  
Envio da visão de vídeo ao vivo para outros usuários, para aplicações de Vídeo Wall; 
O sistema VMS deverá Permitir acesso a vídeo gravados conforme permissão de Usuário; 
Deverá suportar Armazenamento com gravação de vídeo diretamente em mídia, disco local ou 
unidade de compartilhamento de rede; 
Localização de vídeos através de linha de tempo e filtros de datas; 
O VMS deverá permitir a visualização do status em tempo real do servidor e câmeras; uso da CPU 
e HardDisk e uso de banda; 
A Solução VMS deverá permitir aos usuários enviar mensagens para outros usuários através de 
Sistema de Chat WEB Integrado; 
A solução VMS deverá ter acesso Web Client, sem necessidade de instalação de PLUGINS ou 
software de terceiros; 
Suportar no mínimo os seguintes navegadores WEB: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome e 
Opera sem Necessidade de Instalçao de ACTIVEX; 
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A função de Exportação de vídeos deverá permitir a seleção de inúmeros vídeos, não sequenciais 
e download para arquivo compactado de todos os arquivos selecionados.  

 
3.3.138  GESTÃO DE FATOS E OCORRÊNCIAS 

 
 O software de Gestão de Fatos e Ocorrências deverá ser Instalado em um Servidor, e 
configurado para ser acessado via Web Browser de qualquer máquina ligada a rede interna da 
Central de Operações, sem a necessidade de instalação de softwares adicionais. 
 O sistema deve ser baseado em arquitetura web, podendo ser acessível de qualquer 
computador conectado na mesma rede ou internet, sem a necessidade de instalação de 
aplicativos específicos; 
 Deverá ser utilizado o protocolo de comunicação segura HTTPS para todos envio de 
informações; 
 O Software deverá possuir painel de Gestão de FATOS e OCORRÊNCIAS com lista para 
tratamento, permitindo filtros por Data, Importância e Status; 
 Deve permitir acesso através dos principais navegadores web: Microsoft Edge, Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, inclusive para Visualização de Câmeras de 
Contexto e Pontos de Captura de Placas que possam estar associadas com algum Fato ou 
Ocorrência; 
 O Servidor onde será intalado o módulo, deverá ser LINUX; 
 O Sistema deverá integrar de Forma Nativa com uma Base única não relacional de 
Usuários do Módulo de Gestão Federado; 
 O envio de Fatos e Ocorrência deverá ser via Aplicativo Mobile disponibilizado para os 
Cidadãos; 
 O Sistema deve permitir o cadastro de Tipo de Ocorrência, com associação ao tipo de 
entidade ou sub-entidade, que receberá esse Fato ou Ocorrência; 
O tipo de Fato ou Ocorrência deverá ter um grau de importância para tratamento; 
O tipo de Fato e Ocorrência deve permitir sua disponibilidade através da seleção de uma 
determinada Região na Cidade, escolhida pelo Gestor. Nesse caso, esse tipo de Fato ou 
Ocorrência só poderá ser registrado pelo Cidadão se ele estiver nessa Região; 
O Fato ou Ocorrência será diretamente enviado para o painel de Tratamento da Entidade ou Sub-
Entidade associada, listada conforme seu grau de importância, com identificação de GEO-
POSICIONAMENTO do envio e dados do responsável pelo envio; 
No painel de tratamento, a Entidade ou Sub-entidade, deverá poder tratar essa ocorrência, 
podendo encaminhar para outros operadores, agentes em campo ou gestores; 
Todo tratamento do Fato ou Ocorrência deverá constar em um WorKflow intuitivo, com histórico 
sequencial de todo tratamento, permitindo aos usuários que tenham acesso ao módulo e a sub-
entidade, inserir comentários em cada passo do tratamento; 
O sistema de gestão de Fatos e Ocorrências deve permitir ao Gestor disponibilizar o status atual 
do Tratamento dessa Fato ao Cidadão que gerou a ocorrência; 
Os fatos e ocorrências devem ser disponibilizados em tempo real no Aplicativo do Cidadão; 
O sistema de gestão de Fatos e Ocorrência deverá disponibilizar aos Gestores Opções de 
Automatização de Ações, permitindo que determinados Fatos sejam automaticamente 
encaminhados para um Agente mais próximo do local, ou, encaminhado para o painel de 
Tratamento de uma Sub-Entidade, ou até gerar um tipo de alerta especifico em todos os módulos 
integrados. 

 
3.3.139  GESTÃO DE APLICATIVOS 

 
 O Servidor para Gestão de Aplicativos deverá ser Linux; 

  Deverá ser utilizado o protocolo de comunicação segura HTTPS 
para todos envio de informações; 

 O Sistema deverá se integrar de Forma Nativa com a Base única não relacional de 
Usuários do Módulo de Gestão Federado; 
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 A liberação do Uso dos Aplicativos será feita através desse módulo, indicando o tipo de 
aplicativo que o usuário tem acesso; 
 O servidor de Gestão deve enviar em tempo real, toda informação gerada pelos módulos 
Integrados, para os usuários dos Aplicativos, e da mesma forma gerenciar o recebimento de 
informações enviadas pelos usuários para os módulos Integrados; 
 O módulo deverá permitir o bloqueio em tempo real de usuários de aplicativos e este 
deverá perder o acesso imediatamente; 
 O módulo deverá atualizar e coordenar as posições de GPS dos aplicativos, permitindo 
localizar uma agente quando necessário, e informa as coordenadas de envios de Fatos e 
Ocorrências enviadas pelos cidadãos; 
 As informações de GPS devem compor um mapa Integrado diretamente com o módulo de 
Fatos e Ocorrências, sinalizando através de Pontos os locais e tipos de Fatos ocorridos 
diretamente no mapa; 

 
3.3.140  APLICATIVO CIDADÃO 

 O Aplicativo Cidadão deverá ser parte Integrante do Projeto de Gestão Colaborativa; 
 O aplicativo deve ser Desenvolvido em React Native, compatível com Android e IOS; 
 Deverá ter comunicação em tempo real com as Centrais de Operações; 
 Deverá receber alterações em tempo real para Tipos de Fatos ou Ocorrências que forem 
cadastradas no módulo de Gestão de Fatos e Ocorrências; 
 Deverá receber alterações em tempo real para Tipos de Pânico que foram cadastrados no 
módulo de gestão de aplicativos; 
 Deverá receber alertas, enquetes e avisos enviados pelo Módulo de Gestão, entidade e 
sub-entidades; 
 O aplicativo deve permitir a criação de Grupos de Vizinhança Segura; 
 Deverá permitir troca de mensagens entre usuários que tenham contatos em comum, 
automaticamente sincronizados pela agenda do Celular; 
 Deverá permitir o Envio de Ocorrências, por tipo, com descrição da Ocorrência, Foto e 
Geo-Localização do Envio; 
O envio de Ocorrências deve ser protegido por Senha ou Biometria; 
Permitir ao usuário verificar as ocorrências enviadas, e qual o Status de cada uma, com workflow 
do tratamento; 
O aplicativo deve possuir uma agenda Telefonica própria, com os principais números de serviços 
fornecidos pela CONTRATANTE; 
Deverá permitir o ENVIO de PÂNICO, com geo-posicionamento e dados da pessoa; 
O aplicativo deve permitir recebimento de Documentos enviados pela Contratante; 
Deverá permitir o cadastro de Veiculos do Cidadão para eventuais envios de ocorrências ou 
pânico; 
Para acesso ao aplicativo, o Cidadão deverá se cadastrar e ter liberação através de Senha; 
O aplicativo deve permitir ao usuário opção de Lembrar Senha; 
Todos os dados enviados e recebidos devem ser criptografados; 

 
As conversas trocadas entre usuários e grupos não deverão ser salvas em nenhum banco de 
dados, apenas nos celulares dos Cidadãos; 
Deverá permitir ao usuário, cadastrar pessoas para receber eventuais envios de PÂNICO, 
compartilhando sua Geo-localização com esse contato; 

 
3.3.141  APLICATIVO AGENTE 

 
O Aplicativo AGENTE deverá ser parte Integrante do Projeto de Gestão Colaborativa e 
disponibilizado para Agentes em Campo; 
O aplicativo deve ser Desenvolvido em React Native, compatível com Android e IOS; 
Deverá ter comunicação em tempo real com as Centrais de Operações; 
Deverá receber alterações em tempo real para Tipos de Fatos ou Ocorrências que forem 
cadastradas no módulo de Gestão de Fatos e Ocorrências; 
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Deverá receber alterações em tempo real para Tipos de Pânico que foram cadastrados no módulo 
de gestão de aplicativos; 
Deverá receber alertas, enquetes e avisos enviados pelo Módulo de Gestão, entidade e sub-
entidades; 
Deve permitir ao Agente receber e tratar Fatos e Ocorrências  enviadas para ele; 
Deverá permitir troca de mensagens entre AGENTES e entre Central de operações; 
Deverá permitir o Envio de Ocorrências, por tipo, com descrição da Ocorrência, Foto e Geo-
Localização do Envio; 
O envio de Ocorrências deve ser protegido por Senha ou Biometria; 
Permitir ao AGENTE verificar as ocorrências enviadas, e qual o Status de cada uma, com 
workflow do tratamento; 
O aplicativo deve possuir uma agenda Telefonica própria, com os principais números de serviços 
fornecidos pela CONTRATANTE; 
Deverá permitir o ENVIO de PÂNICO, com geo-posicionamento e dados do AGENTE; 
O aplicativo deve permitir a Solicitação de Apoio, com dados do AGENTE e sua Posição via GPS; 
O aplicativo deve permitir recebimento de Documentos enviados pela ENTIDADE ou SUB-
ENTIDADE; 
Deverá permitir o cadastro de Veiculos do Agente para eventuais envios de ocorrências ou pânico; 
Para acesso ao aplicativo, o Agente deverá se cadastrar, obter liberação de Utilização do 
Administrador ou do Gestor, e ter liberação através de Senha; 
O aplicativo deve permitir ao AGENTE opção de Lembrar Senha; 
Todos os dados enviados e recebidos devem ser criptografados; 
As conversas trocadas entre usuários e grupos não deverão ser salvas em nenhum banco de 
dados, apenas nos celulares dos AGENTES; 
Deverá permitir ao AGENTE, cadastrar pessoas para receber eventuais envios de PÂNICO, 
compartilhando sua Geo-localização com esse contato; 
O Aplicativo deve ter opção de BLITZ, para que o Agente de Transito possa receber os dados 
enviados pelo Gestor; 
Deverá estar integrado e permitir acesso as Câmeras de Leitura de Placas e de Contexto, 
permitindo verificar veículos cadastrados para BLITZ, ou que se encaixem no perfil pré-
determinado, com todos os dados do Veiculo e do Proprietário fornecidos pela CONTRATANTE; 
Deverá possuir cadastro de informações e ações realizadas na BLITZ após abortar algum veiculo 
ou condutor; 

3.3.142  APLICATIVO ADM 

O Aplicativo ADM deverá ser parte Integrante do Projeto de Gestão Colaborativa e disponibilizado 
para Gestores e Administradores de Entidade ou Sub-Entidades; 
O aplicativo deve ser Desenvolvido em React Native, compatível com Android e IOS; 
Deverá ter comunicação em tempo real com as Centrais de Operações; 
Deverá receber alterações em tempo real para Tipos de Fatos ou Ocorrências que forem 
cadastradas no módulo de Gestão de Fatos e Ocorrências; 
Deverá receber alterações em tempo real para Tipos de Pânico que foram cadastrados no módulo 
de gestão de aplicativos; 
Deverá receber alertas, enquetes e avisos enviados pelo Módulo de Gestão, entidade e sub-
entidades; 
Deve permitir receber e tratar Fatos e Ocorrências  enviadas para ele; 
Deverá permitir troca de mensagens entre ADM, GESTORES, AGENTES e Central de operações; 
Deverá permitir o Envio de Ocorrências, por tipo, com descrição da Ocorrência, Foto e Geo-
Localização do Envio; 
O envio de Ocorrências deve ser protegido por Senha ou Biometria; 
Permitir verificar as ocorrências enviadas, e qual o Status de cada uma, com workflow do 
tratamento; 
Deverá ter acesso a Lista de Ocorrências recebidas nas Centrais, conforme sua permissão e 
função, podendo interagir com cada Ocorrência; 
O aplicativo deve possuir uma agenda Telefonica própria, com os principais números de serviços 
fornecidos pela CONTRATANTE; 
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Deverá permitir o ENVIO de PÂNICO, com geo-posicionamento e dados do usuário; 
O aplicativo deve permitir a Solicitação de Apoio, com dados do usuário e sua Posição via GPS; 
O aplicativo deve permitir envio e recebimento de Documentos; 
Deverá permitir o cadastro de Veiculos próprios para eventuais envios de ocorrências ou pânico; 
Para acesso ao aplicativo, o ADM ou GESTOR deverá se cadastrar, e ter liberação através de 
Senha; 
O aplicativo deve permitir opção de Lembrar Senha; 
Todos os dados enviados e recebidos devem ser criptografados; 
As conversas trocadas entre usuários e grupos não deverão ser salvas em nenhum banco de 
dados, apenas nos celulares dos Usuários; 
Deverá permitir ao usuário, cadastrar pessoas para receber eventuais envios de PÂNICO, 
compartilhando sua Geo-localização com esse contato; 
O Aplicativo deve ter opção de cadastro de BLITZ, interagindo em Tempo Real com o Módulo de 
Gestão de OCR; 
Deverá estar integrado e permitir acesso as Câmeras de Leitura de Placas e de Contexto, 
permitindo verificar veículos cadastrados para BLITZ, ou que se encaixem no perfil pré-
determinado, com todos os dados do Veiculo e do Proprietário fornecidos pela CONTRATANTE; 
Deverá permitir o acesso  das ações realizadas nas BLITZ cadastradas pelo Usuário. 

 
3.3.143  GESTÃO SLA 

 
O sistema de Gestão de SLA, deverá permitir o monitoramento em Tempo Real de todos os Ativos 
de Rede envolvidos no Projeto; 
O monitoramento dos ativos deve se dar através de PING, SNMP ou outro protocolo que permita 
verificar o funcionamento e outros dados disponiveis sobre o funcionamento dos equipamentos; 
O cadastro de monitoramento deve ser feito automaticamente no momento que o Equipamento é 
inserido em outro módulo, sem necessidade de recadastro no Módulo de SLA; 
O software deverá ser Instalado em um Servidor, e configurado para ser acessado via Web 
Browser de qualquer máquina ligada a rede interna da Central de Operações, sem a necessidade 
de instalação de softwares adicionais. 
O sistema deve ser baseado em arquitetura web, podendo ser acessível de qualquer computador 
conectado na mesma rede ou internet, sem a necessidade de instalação de aplicativos 
específicos; 
Deverá ser utilizado o protocolo de comunicação segura HTTPS para todos envio de informações; 
O Software deverá possuir painel de Gestão SLA, com lista de equipamentos, permitindo filtros por 
Status; 
Deve permitir acesso através dos principais navegadores web: Microsoft Edge, Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome; 
O Servidor onde será intalado o módulo, deverá ser LINUX; 
O Sistema deverá integrar de Forma Nativa com uma Base única não relacional de Usuários do 
Módulo de Gestão Federado; 
A comunicação do Software de Gestão de SLA e os outros módulos deve ser totalmente 
INTEGRADO, sem possibilidade de Importação, Exportação ou recadastro de equipamentos; 
Dentro do Módulo de SLA, deverá ser disponibilizada opção para Cadastro do Contrato, tempo de 
atendimento para cada equipamento, além dos dados de tipo de solução e tipo de problemas 
encontrados; 
O Módulo SLA deverá ser utilizado pela CONTRATADA, com cadastro de seus Técnicos e 
Analistas, veículos, equipes e especialidades e Gestores; 
O módulo deverá possuir um DASHBOARD em tempo real com dados e Status de todos os 
equipamentos por TIPO, tempo de Funcionamento TOTAL por período: semanal, mensal e anual, 
e lista para Equipamentos com Problemas com link para o Chamado de SLA listado no PAINEL 
SLA; 
O Sistema de SLA deve possuir um painel com a Lista de Todos os Chamados em aberto, status, 
dados dos responsáveis pelo chamado, equipes envolvidas, causas e soluções, com o TEMPO 
decorrido, e com o tempo restante conforme contrato; 
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Deve permitir a integração com APLICATIVO SLA, para facilitar o atendimento e inserção de 
dados pelos Técnicos e Analistas após a abertura de uma chamado; 
Deverá permitir também, a Abertura de Chamados pelas Centrais de Operação de forma Manual, 
com dados do problema relatado, informações do usuário que está abrindo o Chamado, lista dos 
equipamentos que apresentam defeito, e observações importantes; 
Após abertura manual de chamado, o CONTRATADO, deverá detectar o motivo de não ter 
recebido alerta no caso de problemas com equipamentos fora de funcionamento, se esse for o 
caso, inserindo essa informação no atendimento. 

 
 
3.4 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

3.4.1 – Para todos os equipamentos e softwares constantes neste memorial deve estar contemplada sua 
devida instalação e configuração afim de garantir o pleno funcionamento de todos os equipamentos em 
conformidade com suas especificações e capacidades. 

 
  

4.0 – REDE DE DADOS E TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓPTICA 

4.0.1 - A infraestrutura de comunicação deverá será de alto desempenho e confiabilidade, capaz de 

suportar diversas tecnologias emergentes de voz, dados e vídeo sobre IP, 100% em fibra óptica na área 

urbana, com a possibilidade de atendimento de todos os Pontos de vídeo monitoramento prevista neste 

projeto. A rede óptica deverá estar preparada para as novas demandas, que requeiram troca de 

informações em tempo real, como telemedicina, videoconferência, tele aulas, tele vigilância e outras 

aplicações em benefício da educação, da saúde, e da eficiência da administração pública. 

4.0.2 A rede de segurança será constituída por três links ópticos denominados neste projeto de 

LINK ÓPTICO 01, LINK ÓPTICO 02 e LINK ÓPTICO 03, cujos pontos partirão da sede da Brigada Militar 

do Município de Sério passando por todos os pontos de vídeo monitoramento previstos neste projeto. (ver 

imagem no item 10.3 e 10.4 deste projeto base). Todos os pontos estão descritos e indicados nos mapas e 

arquivo .KMZ pertencente a este projeto. 

4.0.3 O LINK ÓPTICO 01 atenderá os pontos 04, 05 e 06. O LINK ÓPTICO 02 atenderá os pontos 

03, 01, 02 e 07. O LINK ÓPTICO 03 atenderá somente ao ponto 08. 

4.0.4 O sistema de cabeamento óptico a ser implantado para atender à conexão das câmeras, 

será concebido de forma independente e exclusivo do sistema de monitoramento, garantindo a 

possibilidade de ampliação visando atender futuramente ampliações do monitoramento da cidade. 

4.0.5 Para a ligação de todas as câmeras serão instalados cabos de fibras ópticas do tipo 

monomodo autossustentável, de 06 FO. Em cada uma das câmeras o cabo óptico deverá entrar no 

armário de poste (Rack Outdoor – Item 3.1.2), e na caixa de terminação DIO ser terminada e convertida 

em par metálico UTP RJ45 através dos conversores de mídia tipo fast ethernet. 
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4.0.6 Estão inclusos neste objeto o fornecimento e instalação de todos os Patch Cords 

necessários para instalação das câmeras. 

4.0.7 Deverá ser considerado o lançamento de cabos de fibra óptica, em tubos tipo loose, 

autosustentável nos locais determinados conforme diagrama. 

4.0.8 Os cabos deverão ter uma identificação única através de plaquetas de identificação que 

serão fixadas em cada poste, armários e rack em todo o seu percurso. 

4.0.9 Para conexão das fibras ópticas que compreenderem à distribuição horizontal das câmeras, 

deverão ser instalados conversores de mídia WDN UTP/FO de 10/100 Base-TX para 100Base-FX 

monomodo em ambas as extremidades. 

4.0.10 O cabeamento óptico deverá ser encaminhado através do posteamento da concessionária 

de energia elétrica. Deverá ser realizada a instalação de infraestrutura de fixação na faixa de comunicação 

dos postes (suportes press-bow, isoladores cerâmicos, alças pré-formadas, abraçadeiras) viabilizando o 

lançamento dos cabos de modo aéreo utilizando cabos com construção para instalação autossustentável. 

4.0.11 O projeto executivo detalhando o dimensionamento do cabeamento óptico com informações 

de postes a serem utilizados para aprovação na concessionária de energia  será elaborado por engenheiro 

especializado contratado pela Prefeitura Municipal de Sério-RS. A mesma será a mantenedora dos custos 

referentes ao compartilhamento de infraestrutura junto a concessionária de energia. No projeto executivo 

deverá constar o cálculo de esforços em todos os postes envolvidos, assim como o que é requisito no 

projeto padrão da concessionária de energia elétrica local. 

4.0.12 Devará ser realizada a fusão de todas as fibras em ambas as extremidades com a 

utilização de pig-tails monomodo. Serão instalados nos racks envolvidos, novos distribuidores ópticos com 

acopladores duplos fêmeos. 

4.0.13 É responsabilidade da CONTRATADA após as instalações dos cabos ópticos deverão ser 

executadas as certificações das fibras com OTDR devidamente aferido, sendo emitidas cópias dos 

relatórios de certificação e entregues á CONTRATANTE. 

4.0.14  O prazo para instalação de todo o equipamento é de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento da Ordem de Início de Serviço expedida pela Prefeitura. 

5.0 - Qualificação técnica: 

 

5.0.1 Comprovação de aptidão dos responsáveis técnicos que se responsabilizarão pela execução dos 

serviços, para desempenho da atividade objeto desta licitação, nos termos do inciso II, do art. 30, da Lei 
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Federal Nº 8.666/93, assim abaixo exigida: 

5.0.2 A licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnica operacional, expedido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que tenha fornecido e prestado serviços 

de implantação de vídeo monitoramento urbano, sem qualquer restrição na qualidade dos materiais, 

serviços, bem como nas condições comerciais; devendo conter o nome, o endereço e o telefone de 

contato do(s) atestantes, ou qualquer outra forma de que a SSP possa valer-se para manter contato com 

a(s) empresa(s) declarante(s); acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT) 

dos profissionais que se responsabilizaram pela execução dos serviços, emitidas pelo CREA da região em 

que foram realizados, comprovando obrigatoriamente em cada um dos atestados, os seguintes quesitos e 

quantitativos mínimos:  

5.0.3  Instalação e manutenção de no mínimo 12 (Doze) Câmeras Móveis IP tipo Speed-Dome;  

5.0.4  Implantação, disponibilização e manutenção de completa solução de transmissão de dados 

através de fibras ópticas no mínimo 05 Quilômetros;  

5.0.5  Fornecimento de Servidor de gerenciamento e armazenamento de imagens para solução com no 

mínimo 10 câmeras IP  

5.0.6  Fornecimento de mão de obra especializada para treinamento operacional de usuários no software 

de visualização e gerenciamento de imagens.  

5.0.7  Apresentação de certificação técnica de profissional emitida pelos fabricantes de câmeras (Item 

3.2.1) e software de monitoramento da solução proposta; (Item 3.3.103) 

5.0.8  Se a licitante não for à fabricante dos produtos ofertados, deverá apresentar declaração do 

fabricante, com referência a este processo, declarando que a licitante está apta a prestar serviços de 

assistência técnica, oferecer manutenção e fornecer a garantia conforme edital nos seguintes 

equipamentos: câmeras e software de monitoramento  da solução proposta; 

6.0 - Treinamento  

 

6.0.1 A CONTRATADA deverá prestar o treinamento da solução fornecida, para no mínimo 02 (dois) 

profissionais designados pela Brigada Militar de Sério-RS, referente à configuração, manutenção corretiva 

e operação dos equipamentos;  

6.0.2 Fica estabelecido que o treinamento seja em horário comercial de segunda a sexta-feira.  

Caso haja a necessidade de ser realizado durante finais de semana, ou mesmo em horários distintos ao 

estabelecido, será necessária prévia negociação com a equipe técnica designada para acompanhar o 

projeto; 

O repasse de conhecimento para as equipes envolvidas no processo, se dará na forma de treinamento 

operacional técnico e prático garantindo total entendimento sobre o funcionamento da solução.  

6.0.3 Ao final deste, os operadores e administradores do sistema devem ter total domínio sobre a 

solução ofertada sendo capazes de operá-lo em sua plenitude.  
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6.04 Os tópicos são os requisitos mínimos desejáveis para o repasse de conhecimento: 

a) Visão geral do conceito da solução; 

b) Entendimento do conceito utilizado da solução; 

c) Conceito da inteligência aplicada; 

d) Visão geral da solução técnica; 

e) Entendimento da arquitetura da solução; 

f) Entendimento do funcionamento de cada uma as partes da solução; 

g) Operação da solução; 

h) Operação de cada um dos módulos e cadastros com técnicas de inserção; 

i) Alteração e exclusão de dados, contemplando particularidades para cada ação; 

j) Técnicas de análises permitidas; 

k) Treinamento para utilização dos recursos do sistema ofertado, visando a possível identificação de 

autores de delitos criminais. 

7.0 – VISTORIA 

 

7.0.1 Todas as empresas licitantes deverão efetuar a vistoria no local da instalação da solução ofertada 

para conhecer todos os aspectos técnicos e condições locais para a execução dos serviços de construção, 

instalação, implementação e operacionalização do objeto detalhado neste termo de referência, estando 

perfeitamente inteirada das condições necessárias à execução dos serviços relacionados ao objeto a ser 

contratado; 

7.0.2 Será emitido Termo de Vistoria pela administração pública, que habilitará as empresas interessadas 

a participarem do presente certame. A vistoria deverá ser agendada, através do telefone (51) 3770-1122, 

com o Sr. Pregoeiro responsável por este objeto.  

7.0.3 O Termo de Vistoria deverá ser obtido até 02 (dois) dia úteis de antecedência da data prevista para 

abertura do certame. A ausência do Termo de Vistoria na documentação de habilitação da licitante 

incorrerá na sua desclassificação do certame;  

 

8.0 - MANUTENÇÕES PREVENTIVA/CORRETIVA 

É recomendado neste projeto que a CONTRATANTE considere o investimento em manutenções 

preventivas e corretivas a fim de garantir o pleno funcionamento dos sistemas dispostos neste projeto. A 

contratação pode ocorrer por chamado técnico ou via contrato de manutenções periódicas.  A 

CONTRATADA deverá ser capaz de atender em qualquer destes formatos as possíveis demandas de 

manutenção oriundas deste objeto. Também deverá dispor de todos os equipamentos necessários, tais 
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como computadores, notebooks, telefones celulares, rádios, ferramentais comuns, especializados ou 

adaptados, veículos comuns, especializados ou adaptados, escadas, equipamentos de proteção Individual 

(EPIs), escadas ou bases elevatórias, cones e avisos de segurança entre outros, para todas as atividades 

de manutenção preventiva e corretiva de todos os componentes que fazem parte da solução de vídeo 

monitoramento descrita no presente documento.  

9.0 - PLANILHAS QUANTITATIVAS PARA ORÇAMENTAÇÃO: 

A tabela abaixo apresenta as quantidades de cada item do presente termo de referência. 

ITEM EQUIPAMENTO 
QUANTIDAD
E 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1.0 Projeto Executivo 1   

2.0 As Built 1   

3.1.2 Rack outdoor 6U 8   

3.1.3 Nobreak 600va para Rack outdoor 8   

3.1.4 Infraestrutura 8   

3.1.5 Suporte para câmera fixa 10   

3.1.6 Braço câmera PTZ 3   

3.1.7 Poste de concreto duplu “T” H 200 DAN 8   

3.1.8 Switch 8p Giga para rack outdoor 3   

3.2 (CT1) Câmera IP 2mp PTZ 30x zoom (Tipo 1) 3   

3.2 (CT2) Câmera IP 4mp Bullet varifocal motorizada (Tipo 2) 4   

3.2 (CT3) Câmera mini dome 4mp  (Tipo 3) 6   

3.3 Rack de piso 16U  1   

3.3.10 Switch 24p Giga gerenciável 1   

3.3.41 Nobreak 1400va (Sala de vídeo) 1   

3.3.81 Gravador de imagens (NVR) 1   

3.3.92 Visualizador de imagens (Viewer) 1   

3.3.103 Televisor LED 50” polegadas 4K 2   

3.3.116 Software de vídeo monitoramento VMS - 16ch 1   

3.4 Serviços de instalação e configuração 1   

4.0 
Rede óptica completa para atendimentos dos 
LINKS 01, 02 e 03 conforme detalhados neste 
projeto  

1 
  

 

 

10.0 - LOCAIS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS 

 10.1 Em reuniões com os órgãos de segurança e a comunidade, definiu-se o posicionamento 

aproximado inicial de 08 pontos de vídeo monitoramento, esses pontos contemplam a instalação de 13 

câmeras de segurança que deverão ser posicionados de forma precisa, conferindo questões como: 

vegetação, edificações, alcance dos equipamentos, e demais detalhes para termos cobertura.  

10.2 A imagem 1 e 2 apresentam os mapas com a localização geral dos pontos, e tabela 2 detalha 

os pontos incluindo os LINKS ÓPTICOS 01, 02 e 03. 
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10.3 Imagem 1 - Mapa com localização dos pontos   
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10.4 Imagem 2 - Mapa com localização dos pontos  da área 

central

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Tabela 2 – Descritiva dos pontos pré-definidos 

PONT

O 
LOCALIZAÇÃO 

LATITUDE LONGITUDE 
DESCRIÇÃO 

1  
Rua Santa Clara esquina 

com Rua Carolina 

29°23'15.8

1"S 

52°15'59.52"

O 

02 Câmeras fixas “Tipo 3” e 01 câmera fixa 

“Tipo 2” posicionadas para monitorar o 

principal acesso ao município e suas saídas e 
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adjacências próximo á Prefeitura Municipal. 

2 
Rua Cel. Karnal com 

Rua Santa Clara. 

29°23'16.5

0"S 
52°16'4.01"O 

02 Câmeras fixas “Tipo 3” e 01 câmera fixa 

“Tipo 2”  Câmeras fixas para monitorar 

acesso secundário do município e suas 

adjacências 

3 
Rua Trinta de novembro 

com Rua Santa Clara 

29°23'12.8

4"S 
52°16'4.30"O 

01 câmera “Tipo PTZ” para monitoramento 

das agências Bancárias do Município, que já 

foram alvos de arrombamentos e ações 

criminosas. 

4 
Rua Quinze de 

Novembro 

29°23'3.39"

S 
52°16'5.53"O 

01 Câmera “Tipo PTZ” para monitoramento 

de Escola, Salão Paroquial e Ginásio de 

eventos do município.  

5 

Rua Maurício Cardoso 

com Rua Sete de 

Setembro 

29°23'2.75"

S 

52°16'11.63"

O 

01 Câmera fixa “Tipo 2”, local de saída para o 

Município de Canudos do Vale, acesso 

secundário do Município de Sério.  

6 
Rua Maurício Cardoso 

com Rua  

29°22'58.3

4"S 

52°16'19.30"

O 

02 Câmeras fixas “Tipo 3” posicionadas para 

monitorar acesso secundário do Município, 

saída para Boqueirão do Leão. 

7 
Rua Júlio de Castilhos 

com Cel. Karnal 

29°23'13.4

1"S 
52°16'9.35"O 

01 Câmera fixa “Tipo 2” para monitoramento 

de bairro popular com maior incidência de 

ocorrências. 

8 
Parque Municipal de 

Sério 

29°23'44.1

5"S 

52°16'13.89"

O 

01 Câmera “Tipo PTZ” para monitoramento 

do futuro Parque Municipal. Local de grande 

aglomeração de pessoas. Considerar 

gravação local de imagens. 

 

   

 

10.6 - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS 

ITEM PONTO LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

1 Brigada Militar de Sério Rua Quinze de Novembro 
Estrutura para armazenamento e monitoramento 

das imagens coletadas em tempo real. 
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10.7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

 10.8 O prazo da elaboração do projeto executivo, detalhado na seção 1.0 deste termo de 

referência será de no máximo 15 (quinze) dias corridos, a partir da assinatura do contrato. 

10.9 O prazo para construção e implantação da rede de fibra óptica (Item 4.0) e instalação de 

todos os pontos de vídeo monitoramento, equipamentos de captura e armazenamento de imagens será de 

até 60 (sessenta) dias corridos após a aprovação do Projeto Executivo pela  CONTRATANTE e pela 

concessionária de energia elétrica. 

10.10 A entrega do As Built, detalhado no item 2.0 deste termo de referência terá prazo de 120 

(cento e vinte) dias após a emissão do contrato. 

 

10.11. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

O acompanhamento da execução do OBJETO será realizado por fiscal técnico do contrato indicado pela 

administração pública do Município de Sério. A periodicidade do acompanhamento deverá ser semanal e atribuída a 

relatórios de medição da obra.  

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO: 

 

 

________________________________________ 

Henrique Martins da Silva / Engenheiro Eletricista 

CREA: RS 227977 

De Acordo. 

 

 

______________________________ 

Vagner Capoani 

Secretário de Administração e Planejamento de  Sério - RS 

 

 

 

______________________________ 

Elir Antônio Sartori 

Prefeito Municipal de Sério - RS 

 


