
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200002 - ETICE/DITEC

PROCESSO Nº 01923613/2020

UASG: 943001 

NÚMERO COMPRASNET: 03902020

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE, por interméio ́o pregoeiro e ́o
membro ́a equipe ́e apoio ́esignáos por ato ́o Governáor ́o Estáo, que ora integra os autos, torna
publico  que  realizara licitaço  na  móalíáe  PREGÃ,  para  REGISTR̃  DE  PREC̃,  na  forma
ELETRÔICA. 

1. DO TIPO: Menor Preco.

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitáa por preco unitario.

3. DA BASE LEGAL:  Lei Féeral nº 10.520, ́e 17 ́e julho 2002, Lei Complementar Féeral  nº 123, ́e 14
́e ́ezembro ́e 2006, Lei  Complementar Estáual nº  65, ́e 3 ́e janeiro  ́e 2008, Lei  Complementar
Estáual nº 134, ́e 7 ́e abril ́e 2014, nº 33.326, ́e 29 ́e outubro ́e 2019, nº 32.718, ́e 15 ́e junho ́e
2018,  32.824  ́e  11  ́e  outubro  ́e  2018,  Regulamento  ́e  Licitacões  e  Contratos  ́a  ETICE  e
subsíiariamente a Lei Féeral nº 13.303, ́e 30 ́e junho ́e 2016, e o ́isposto no presente éital e seus
anexos.

4. OBJETO: Registro ́e Precos para futuros e eventuais Servicos ́e Implantaço, ̃peracionalizaço e
Manutenço ́e Soluço Integráa ́e Seguranca, com Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço Tecnica
Integráa para o Governo ́o Estáo ́o Ceara, ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos previstos
no Anexo I - Termo ́e Referência ́este éital.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DO PREGOEIRO

5.1.  ̃  éital  esta  ́isponível  gratuitamente  nos  sítios  www.portalcompras.ce.gov.br e
www.comprasnet.gov.br.

5.2.  ̃  certame  sera  realizáo  por  meio  ́o  sistema  Comprasnet,  no  eńereco  eletrônico
www.comprasnet.gov.br, pelo pregoeiro Robinson ́e Borba e Veloso, telefone: (85) 3459-6370.

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

6.1. ÎÍCĨ D̃ AC̃LHIMÊT̃ DAS PR̃P̃STAS: 22/05/2020.

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PR̃P̃STAS:03/06/2020, às 8h30min.

6.3. ÎÍCĨ DA SESSÃ DE DISPUTA DE PREC̃S: 03/06/2020, às 8h30min.

6.4.  REFERÊ̂CIA  DE  TEMP̃:  Para  tóas  as  referências  ́e  tempo  utilizáas  pelo  sistema  sera
observáo o horario ́e Brasília - DF.

6.5.  ̂a hipótese ́e ņo haver expéiente  ou ocorreńo qualquer fato  superveniente  que impeca a
realizaço ́o certame na ́ata prevista, a sesşo sera remarcáa, para no mínimo 48h (quarenta e oito
horas) a contar ́a respectiva ́ata, exceto quańo remarcáa automaticamente pelo próprio sistema
eletrônico.

7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES

7.1.  Central  ́e  Licitacões  -  PGE,  Av.  Dr.  Jose  Martins  Rórigues,  nº  150,  Bairro:  Éson  Queiroz,
Fortaleza - Ceara, CEP: 60.811-520, ĈPJ nº 06.622.070.0001-68.

7.2. Horario ́e expéiente ́a Central ́e Licitacões: ́as 8h às 12h e ́e 14h às 18h.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1.  As  ́espesas ́ecorrentes ́a Ata  ́e Registro  ́e Precos  correŗo  pela  fonte  ́e recursos  ́o(s)
órģo(s)/entíáe(s) participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), a ser informáa quańo ́a
lavratura ́o instrumento ́e contrato.
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9. DA PARTICIPAÇÃO 

9.1. ̃s interessáos em participar ́este certame ́eveŗo estar créenciáos junto ao portal ́e compras
́o Governo Féeral. 

9.1.1. As regras para créenciamento estaŗo ́isponíveis no sítio constante no subitem 5.2. ́este éital.

9.2. Tratańo-se ́e microempresas, empresas ́e pequeno porte e as cooperativas que se enquárem
nos  termos ́o  art.  34,  ́a  Lei  Féeral  n°  11.488/2007,  e  que  ņo  se  encontram em qualquer  ́as
exclusões relacionáas no § 4º ́o artigo 3º ́a Lei Complementar nº 123/2006, ́eveŗo ́eclarar no
Sistema Comprasnet para o exercício ́o tratamento jurí́ico simplificáo e ́iferenciáo previsto em Lei.

9.3. A participaço implica a aceitaço integral ́os termos ́este éital.

9.4. É vedada a participação nos seguintes casos:

9.4.1. Que estejam em estáo ́e insolvência civil, sob processo ́e falência, ́issoluço, fuşo, cişo,
incorporaço e liquíaço.

9.4.2. Cujo áministráor ou sócio ́etentor ́e mais ́e 5% (cinco por cento) ́o capital social seja ́iretor
ou empregáo ́a ETICE.

9.4.3. Suspensas temporariamente ́e participar ́e licitaço e impéías ́e contratar com a ETICE.

9.4.4. Declaráas iníôneas pela Áministraço Publica, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes
́esta cońiço. 

9.4.5. Estrangeiras ņo autorizáas a comercializar no país.

9.4.6. Cujo estatuto ou contrato social, ņo inclua no objetivo social ́a empresa, ativíáe compatível
com o objeto ́o certame.

9.4.7. Constituí́a por sócio ́e empresa que estiver suspensa, impéía ou ́eclaráa iníônea.

9.4.8. Cujo áministráor seja sócio ́e empresa suspensa, impéía ou ́eclaráa iníônea.

9.4.9. Constituí́a por sócio que tenha sío sócio ou áministráor ́e empresa suspensa, impéía ou
́eclaráa iníônea, no períóo ́os fatos que ́eram ensejo à sanço.

9.4.10.  Cujo  áministráor  tenha  sío  sócio  ou  áministráor  ́e  empresa  suspensa,  impéía  ou
́eclaráa iníônea, no períóo ́os fatos que ́eram ensejo à sanço.

9.4.11. Que tiver, nos seus quáros ́e ́iretoria, pessoa que participou, em raz̧o ́e vínculo ́e mesma
natureza, ́e empresa ́eclaráa iníônea.

9.4.12. Empregáo ou ́irigente ́a ETICE, como pessoa física.

9.4.13. Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

9.4.13.1. Dirigente ou empregáo ́a ETICE, neste ultimo caso quańo as atribuicões ́o empregáo
envolvam a atuaço na area responsavel pela licitaço ou contrataço.

9.4.13.2. Autoríáe ́o ente publico a que a ETICE esteja vinculáa.

9.4.14. Cujo proprietario, mesmo na cońiço ́e sócio, tenha termináo seu prazo ́e gesţo ou rompío
seu vínculo com a ETICE. ha menos ́e 6 (seis) meses.

9.4.15. Possuam entre seus ́irigentes, gerentes, sócios, responsaveis legais ou tecnicos, membros ́o
conselho tecnico, fiscal, consultivo, ́eliberativo ou áministrativo, qualquer pessoa que seja membro ́a
Áministraço ́a ETICE.

9.5. É permitía a participaço ́e consórcio, ateńías as cońicões previstas no art. 21 ́o Decreto
Estáual nº 33.326/2019.

9.5.1. A admissão à participação de consórcio obedecerá aos subitens a seguir:

9.5.1.1. As empresas consorciáas apresentaŗo Instrumento publico ou particular ́e compromisso ́e
constituiço  em consórcio,  com a  ińicaço  ́o  nome  ́o  consórcio  e  ́a  empresa  lí́er,  que  sera
responsavel  principal  perante  a  contratante,  pelos  atos  praticáos  pelo  consórcio,  sem prejuízo  ́a
responsabilíáe solíaria ́as empresas consorciáas, tanto ́urante as fases ́a licitaço quanto na
execuço ́o contrato.
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9.5.1.2. À empresa lí́er tera póeres para requerer, transferir, receber e ́ar quitaço, subscreveńo em
nome ́o consórcio tóos os atos referentes à execuço ́o contrato.

9.5.1.3. Ińicaço ́os compromissos e obrigacões, bem como o percentual ́e participaço ́e cáa
empresa no consórcio, em relaço ao objeto ́a licitaço.

9.5.1.4. Declaraço ́e que o consórcio ņo tera a sua composiço ou constituiço alteráa ou, sob
qualquer  forma,  móificáa,  sem previa  e  expressa  anuência  ́a  contratante,  ate  a  concluşo  ́os
trabalhos ou servicos que vierem a ser contratáos.

9.5.1.5. Compromisso ́e que o Consórcio ņo se constitui nem se constituira em pessoa jurí́ica ́iversa
́e seus integrantes e ́e que o consórcio ņo áotara ́enominaço própria.

9.5.1.6. Para efeito ́e habilitaço, cáa consorciáa ́evera apresentar os ́ocumentos exigíos neste
Éital,  ámitińo-se,  para  efeito  ́e  qualificaço  tecnica,  o  somatório  ́os  quantitativos  ́e  cáa
consorciáo,  e  para  efeito  ́e  qualificaço  econômico-financeira,  o  somatório  ́os  valores  ́e  cáa
consorciáo na proporço ́e sua respectiva participaço.

9.5.1.7.  ̃s  íńices  econômico-financeiros  ́eveŗo  ser  comprováo  por  empresa  integrante  ́o
consórcio.

9.5.1.8. A empresa consorciáa fica impéía ́e participar nesta licitaço em mais ́e um consórcio ou
isoláamente.

9.5.1.9.  Se  vencéor,  o  consórcio  fica  obrigáo  a  promover,  antes  ́a  assinatura  ́o  contrato,  a
constituiço e o registro ́o consórcio na Junta Comercial, nos termos ́o compromisso firmáo.

9.5.1.10. ̃ prazo ́e ́uraço ́o consórcio ́evera coincíir com a ́ata ́e vigência ou execuço ́os
servicos, objeto ́o contrato áministrativo licitáo.

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

10.1.  ̃s péíos  ́e esclarecimentos  e  impugnacões referentes  ao  processo  licitatório  ́eveŗo  ser
enviáos ao pregoeiro, ate 3 (três) ́ias uteis anteriores à ́ata fixáa para abertura ́a sesşo publica,
exclusivamente por meio eletrônico, no eńereco licitacao@pge.ce.gov.br, ate as 17:00 horas, no horario
oficial ́e Brasília/DF. Ińicar o nº ́o preģo e o pregoeiro responsavel.

10.1.1. Cabera ao Pregoeiro, auxiliáo pelos responsaveis pela elaboraço ́este Éital e seus anexos,
́ecíir sobre a impugnaço no prazo ́e ate ́ois ́ias uteis contáos ́a ́ata ́e recebimento ́o péío
́esta.

10.2.  ̧̂o seŗo  conhecías  as  impugnacões apresentáas fora  ́o prazo  legal  e/ou  subscritas  por
representante ņo habilitáo legalmente. 

10.3.  As  respostas  aos péíos ́e esclarecimentos  e  impugnacões seŗo  ́ivulgáas no sistema e
vinculaŗo os participantes e a áministraço.

10.4. Acolhía a impugnaço contra este éital, sera ́esignáa nova ́ata para a realizaço ́o certame,
exceto se a alteraço ņo afetar a formulaço ́as propostas.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1.   A licitante que for cáastráa no Sistema ́e Cáastramento Unificáo ́e Fornecéores – SICAF,
́o Governo Féeral ou Certificáo ́e Registro Cáastral (CRC) emitío pela Secretaria ́o Planejamento
e  Gesţo  (SEPLAG),  ́o Estáo  ́o Ceara,  ficara  ́ispensáa ́a apresentaço  ́os  ́ocumentos  ́e
habilitaço que constem no SICAF ou CRC.

11.1.1.  A  Central  ́e  Licitacões  verificara  eletronicamente  a  situaço  cáastral,  caso  esteja  com
algum(ns) ́ocumento(s) vencío(s), a licitante ́evera apresenta-lo(s) ́entro ́o prazo ́e valíáe, sob
pena  ́e  inabilitaço,  salvo  aqueles  acessíveis  para  consultas  em  sítios oficiais  que  póeŗo  ser
consultáos pelo pregoeiro.

11.1.2.  Existińo  restriço  no  cáastro  quanto  ao  ́ocumento  ́e  registro  ou  inscriço  em entíáe
profissional competente, este ́evera ser apresentáo em situaço regular, exceto quańo ņo exigío
na qualificaço tecnica.

11.1.3. É ́ever ́a licitante atualizar previamente os ́ocumentos constantes no SICAF ou CRC para que
estejam vigentes na ́ata ́a abertura ́a sesşo publica.
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11.2.  Como  cońiço  previa  ao  exame  ́a  ́ocumentaço  ́e  habilitaço  ́a  licitante  ́etentora  ́a
proposta classificáa em primeiro lugar, o pregoeiro verificara o eventual ́escumprimento ́as cońicões
́e participaço, especialmente quanto à existência ́e sanço que impeca a participaço no certame ou
a futura contrataço, méiante consulta em sites oficiais.

11.2.1.  Constatáa  a  existência  ́e  sanço  e/ou  eventual  ́escumprimento  ́as  cońicões  ́e
participaço, o pregoeiro reputara a licitante inabilitáa.

11.3. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

a) Registro Comercial no caso ́e empresa ińivíual.

b) Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor,  ́evíamente registráo, em se tratańo ́e
sociéáes  comerciais  e,  no  caso  ́e  sociéáes  por  acões,  ́ocumentos  ́e  eleiço  ́e  seus
áministráores.

c) Inscriço ́o ato constitutivo, no caso ́e sociéáes civis, acompanháa ́e prova ́e ́iretoria em
exercício.

́) Decreto ́e autorizaço, em se tratańo ́e empresa ou sociéáe estrangeira em funcionamento no
país, e ato ́e registro ou autorizaço para funcionamento expéío pelo órģo competente.

e) Céula ́e íentíáe, em se tratańo ́e pessoa física.

11.4. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 

a) Prova ́e inscriço no Cáastro ̂acional ́e Pessoa Jurí́ica (ĈPJ).

b) Certificáo ́e Regularíáe ́o FGTS - CRF, perante o Fuńo ́e Garantia por Tempo ́e Servico,
atualizáo.

c) Prova ́e regularíáe para com as Fazeńas: Féeral (Certí̧o ̂egativa ́e Debitos Relativos aos
Tributos Féerais e à Dívía Ativa ́a Uni̧o), Estáual e Municipal ́o ́omicílio ou sée ́a licitante,
́evíamente atualizáa.

́) Prova ́e inexistência ́e ́ebitos ináimplíos perante a Justica ́o Trabalho, méiante apresentaço
́e certí̧o negativa, nos termos ́o Título VII-A ́a Consolíaço ́as Leis ́o Trabalho, aprováa pelo
Decreto-Lei nº 5.452, ́e 1º ́e maio ́e 1943, e consíerańo o ́isposto no art. 3º ́a Lei nº 12.440, ́e 7
́e julho ́e 2011.

11.4.1. ̂o caso ́e pessoa física, esta ́evera apresentar o Cáastro ́e Pessoas Físicas (CPF), ficańo
́ispensáa a apresentaço ́os  ́ocumentos “a” e “b” ́o item 11.4. ́este éital.

11.4.2.  As  Microempresas e  Empresas ́e Pequeno Porte  ́eveŗo  encaminhar  a  ́ocumentaço  ́e
habilitaço, aińa que haja alguma restriço ́e regularíáe fiscal e trabalhista, nos termos ́o art. 43, §
1º ́a LC nº 123, ́e 2006.

11.4.2.1. Haveńo restriço quanto à regularíáe fiscal e trabalhista ́a microempresa, ́a empresa ́e
pequeno porte ou ́a cooperativa que se enquáre nos termos ́o art. 34, ́a Lei Féeral nº 11.488/2007,
sera asseguráo o prazo ́e  5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́e ́eclaráa a vencéora, para a
regularizaço ́o(s) ́ocumento(s), póeńo tal prazo ser prorrogáo por igual períóo, conforme ́ispõe
a Lei Complementar nº 123/2006.

11.4.2.2.  A ņo comprovaço ́a regularíáe fiscal  e trabalhista,  ate o final  ́o prazo estabelecío,
implicara na ́ecáência ́o ́ireito, sem prejuízo ́as sancões cabíveis, seńo facultáo ao        pregoeiro
convocar as licitantes remanescentes, por oŕem ́e classificaço.

11.4.3.  Para  os  estáos  e  municípios  que  emitam  prova  ́e  regularíáe  fiscal  em  separáo,  as
proponentes ́eveŗo apresentar as respectivas certíões.

11.5. A documentação relativa à qualificação técnica, consistirá em:

a) Prova ́e inscriço ou registro ́o licitante, junto ao Conselho Regional ́e Engenharia e Agronomia –
CREA, ́a localíáe ́a sée ́a proponente.

b) Comprovaço ́a capacíáe tecnico-operacional ́a licitante, a ser feita por interméio ́e atestáo(s)
ou certí̧o(ões) fornecío(s) por pessoa(s) jurí́ica(s) ́e ́ireito publico ou priváo, em que figurem o
nome ́a licitante  na cońiço ́e “contratáa”,  na execuço ́e servicos ́e características tecnicas
similares às ́o objeto ́a presente licitaço. Para tanto, exige-se aqui, um ou mais atestáos cuja a
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somatória ́e suas quantíáes seja ́e no mínimo o exigío nos subitens abaixo. Para tanto a licitante
́eve apresentar atestáo(s) ́e:

b.1) Servicos ́e gerenciamento ́e ́ispositivos ́e rées, abrangeńo o gerenciamento ́e níveis ́e
servicos, gerenciamento ́e falhas, suporte tecnico e atualizacões; e manutenço ́e pelo menos 3000
́ispositivos, seńo aceitos switches, câmeras IPs, ̃LTs e ̃̂Ts, seńo que 1.500 ́evem ser câmeras
IP.

b.2)  Servicos ́e gerenciamento ́e ́ispositivos ́e rées remotamente,  atraves ́e ferramenta(s)  ́e
monitoramento, com processos baseáos em ITIL e IS̃ 20.000 e por meio ́e ̂̃C com funcionamento
24x7, possibilitańo abertura ́e chamáos via 0800, e-mail e software.

b.3) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 01
soluço ́e féeraço ́e câmeras incluińo servíor e licencas ́e software para concentraço ́e no
mínimo 300 câmeras.

b.4) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 1
víeowall compostos por: 4 telas ou mais ́e LCD/LED ́e no mínimo 42”, ́ecóificáor (servíor ou
estaço), licenca ́e software e estrutura para sustentaço ́as telas.

b.5) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 15
servíores ́e gravaço e gerenciamento ́e imagens.

b.6) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 30
centrais ́e monitoramento compostas por: mobiliario tecnico para controle e monitoramento, com mesa,
suporte para monitor e cáeira; estaço ́e monitoramento; monitor; joystick para controle ́e câmeras
PTZ; licenca ́e software VMS.

b.7) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 270
câmeras para funço ́e LPR, e 270 licencas ́e software analítico para LPR, com suporte a leitura ́e
placa em veículos com velocíáe ́e pelo menos 180 km/h.

b.8) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 420
switches.

b.9) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 270
̃̂Ts/̃̂Us GP̃̂.

b.10) Servicos ́e fornecimento, instalaço, configuraço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 02
̃LTs GP̃̂.

b.11) Servicos ́e fornecimento, instalaço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 270 postes com
pelo menos 12 metros ́e altura, com aterramento, caixa hermetica e nobreak.

b.12) Servicos ́e fornecimento, instalaço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 300 pontos ́e
rée categoria 6.

b.13) Servicos ́e instalaço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 180.000 metros ́e cabos ́e
fibra óptica.

b.14) Servicos ́e instalaço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 250 splitters ópticos.

b.15) Servicos ́e instalaço e prestaço ́e manutenço em pelo menos 300 caixas ́e emeńas ópticas
(CẼ) ou caixas ́e terminacões ópticas (CT̃).

c) Comprovaço ́o licitante possuir como responsavel tecnico ou em seu quáro permanente, na ́ata
prevista para a entrega ́os ́ocumentos, profissional(is) ́e nível superior, reconhecío(s) pelo CREA,
́etentor  (es)  ́e  CERTIDÃ  DE  ACERṼ  TÉĈIC̃  que  comprove,  a  execuço  ́e  servicos  ́e
características tecnicas similares as ́o objeto ́a presente licitaço.

c1)  ̂o caso ́o profissional  ņo constar  ́a relaço ́e responsavel(is)  tecnico(s)  junto  ao CREA,  o
acervo ́o profissional sera aceito, ́eśe que ele comprove vínculo com o licitante, por meio ́e um ́os
seguintes ́ocumentos:

I) Carteira ́e Trabalho e Prevíência Social (CTPS) ou Ficha ou Livro ́e Registros ́e Empregáos
(FRE) que ́emonstrem a íentificaço ́o profissional ou Guia ́e Recolhimento ́o FGTS ońe conste
o(s) nome(s) ́o(s) profissional(ais).

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    5/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

II) Contrato ́e Prestaço ́e Servico celebráo ́e acoŕo com a legislaço civil comum.

III) Contrato Social ́o licitante em que conste o profissional como sócio.

́) Quańo a CERTIDÃ DE ACERṼ TÉĈIC̃ emitía pelo CREA, ņo explicitar com clareza os
servicos  objeto  ́o  acervo  tecnico,  esta  ́evera  vir  acompanháa  ́o  seu  respectivo  atestáo,
́evíamente registráo e reconhecío pelo Conselho.

e)  Declaraço  que  a  soluço  ́e  software  analítico  ́e  LPR ofertáa  e/sera  integráo  com o  SPIA
(software, utilizáo pela Polícia Róoviaria Féeral no estáo ́o Ceara). Esta integraço permite enviar
os ́áos ́as placas ́e veículos lías pelo software analítico ́e LPR para o SPIA.

f) Declaraço que ira ́ispor, no ato ́a contrataço, ́e infraestrutura ́e centro ́e gerência ́e rées
(̂̃C), com funcionamento 24x7, com no mínimo um Grupo Motor Geráor e um ̂obreak ou um site
backup.

g)  Tóas  as  Declaracões  apresentáas  ́eveŗo  explicitamente  fazer  referência  a  este  processo
licitatório.

h) ̧̂o seŗo aceitos atestáos emitíos pela licitante ou por empresa ́o mesmo grupo empresarial e/ou
emitías por empresas, ́as quais participem sócios ou ́iretores ́a empresa proponente.

11.6. A documentação relativa à qualificação econômica financeira, consistirá em:

a) Certí̧o negativa ́e falência, recuperaço júicial ou extrajúicial, expéía pelo ́istribuíor júicial
́a sée ́a pessoa jurí́ica.

b) ̂a ausência ́a certí̧o negativa, a licitante em recuperaço júicial ́evera comprovar o acolhimento
júicial ́o plano ́e recuperaço júicial nos termos ́o art. 58 ́a Lei nº 11.101/2005. ̂o caso ́a licitante
em recuperaço extrajúicial ́evera apresentar a homologaço júicial ́o plano ́e recuperaço.

11.6.1. ̂o caso ́e pessoa física, esta ́evera apresentar a Certí̧o ̂egativa ́e Execuço Patrimonial
expéía em ́omicílio, ficańo ́ispensáa a apresentaço ́os ́ocumentos “a” e “b” ́o subitem 11.6.
́este éital.

11.7.  A  licitante  ́evera  ́eclarar  no  sistema  Comprasnet,  ́e  que  ņo  emprega  m̧o  ́e  obra  que
constitua violaço ao ́isposto no inciso XXXIII, ́o art. 7º, ́a Constituiço Féeral.

12.  DA  FORMA  DE  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  ELETRÔNICA  E  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO

12.1. As licitantes encaminhaŗo, ate a ́ata e o horario estabelecíos para abertura ́a sesşo  publica,
exclusivamente por meio ́o sistema, os ́ocumentos ́e habilitaço e a proposta com a ́escriço ́o
objeto ofertáo e o preco, bem como ́eclaraço ́e responsabilíáe pela autenticíáe ́os ́ocumentos
apresentáos, conforme Anexo V – Declaraço ́e autenticíáe ́a ́ocumentaço ́este éital.

12.1.1.  A ausência ́a ́eclaraço ́e autenticíáe ́a ́ocumentaço, ņo implicara no afastamento
iméiato ́a arrematante por consíerar-se falha formal passível ́e saneamento nos termos ́o subitem
22.2. ́este éital.

12.1.2. A licitante deverá fornecer junto com a proposta de preços:

12.1.2.1.  Descriço  ́etalháa  ́as  características  tecnicas  ́os  itens  cotáos,  que  possibilitem uma
completa avaliaço ́os mesmos. A licitante ́evera fornecer uma matriz ponto a ponto comprovańo
cáa item ́o éital, com a ińicaço ́a pagina ́o ́atasheet, manuais, certificaço ́os equipamentos e
servicos que seŗo ofertáos. A matriz ́e características tecnicas e ́e preenchimento obrigatório pelo
Licitante, seńo motivo ́e ́esclassificaço ́o certame o seu ņo preenchimento.

12.1.2.1.1.  ̃ preenchimento ́a matriz  ́e características tecnicas ́evera ser  realizáo baseáo em
́ocumentos  cuja  origem seja  exclusivamente  ́o  fabricante  ́os  equipamentos,  como  catalogos,  ou
manuais,  ou  ficha  ́e  especificaço  tecnica,  ou  informacões  obtías  em sites  oficiais  ́o  fabricante
atraves  ́a  Internet,  ińicańo  as  respectivas  URL  (Uniform  Resource  Locator).  Declaracões  ́o
fabricante ou ́o licitante só seŗo aceitas em casos que seja claro a impossibilíáe ́e usar outro tipo
́e  comprovaço.  As  comprovacões  ́evem  ser  claras,  com  ińicaço  ́e  pagina  na  proposta  ou
́ocumento.  Seŗo aceitos ́ocumentos em português ou inglês para comprovacões tecnicas.  A ņo
comprovaço ́e alguma característica exigía no Termo ́e Referência – Anexo I ́este éital levara à
́esclassificaço ́a proposta.
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12.1.2.2.  ̃s  ́ocumentos  utilizáos  para  comprovaço  ́as  especificacões  tecnicas  como  foĺers,
manuais e catalogos ́eveŗo ser entregues preferencialmente em formato PDF.

12.1.2.3. Descriço ́e sua soluço para tóos os Centros ́e Gerenciamento Regionais.

12.1.2.4. Móelo ́e Planilha ́e precos – anexo G ́o Termo ́e Referência – Anexo I ́este éital.  

12.2. A proposta ́evera explicitar nos campos “VAL̃R ÛITÁRĨ (R$)” E “VAL̃R T̃TAL (R$)”, os
precos referentes a cáa item incluí́os tóos os custos ́iretos e ińiretos, em conformíáe com as
especificacões ́este éital. Para os itens que incluem equipamentos e/ou materiais, os Campos “marca”,
“fabricante”, “móelo/verşo” e “́escriço ́etalháa ́o objeto ofertáo” ́eveŗo ser preenchíos. Caso
ņo seja possível informar esse ́etalhamento na proposta eletrônica, o Licitante ́evera comunicar que o
fara na proposta ́e precos.  Para os itens que ņo incluem equipamentos e/ou materiais,  o Campo
“́escriço ́etalháa ́o objeto ofertáo” ́evera ser preenchío”.

12.2.1. A proposta ́evera ser anexáa, ́eveńo a ultima folha ser assináa e as ́emais rubricáas pela
licitante ou seu representante legal, réigía em língua portuguesa em linguagem clara e concisa, sem
emeńas,  rasuras  ou entrelinhas,  com as  especificacões tecnicas,  quantitativos,  marca/móelo,  nos
termos ́o Anexo I - Termo ́e Referência ́este éital.

12.2.2. Prazo ́e valíáe ņo inferior a 90 (noventa) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́a sua emisşo.

12.2.3. Para efeito ́e julgamento ́as propostas eletrônicas referentes aos itens 47 ao 64, o valor a ser
informáo no sistema eletrônico, pelas licitantes situáas no Estáo ́o Ceara, sera o valor ́éuzío ́o
percentual ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento), correspońente à méia ́as ́iferencas ́e
alíquotas interestáuais ́o ICMS, nos termos ́o ́isposto no Decreto Estáual nº 27.624/2004.

12.2.3.1. A ́éuço acima refería ņo se aplica ao fornecimento ́e próutos isentos e ņo tributáos,
e, na hipótese ́e a alíquota interna ser inferior ao percentual ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por
cento), ́eveńo, neste caso, ser aplicáo o percentual correspońente à alíquota cobráa.

12.3.  Para os itens 1 ao 45,  no valor unitário deve ser informado o valor  mensal  do serviço,
multiplicado por 12 (doze) meses.

12.4. As licitantes póeŗo retirar ou substituir as propostas e os ́ocumentos ́e habilitaço por eles
apresentáos, ate o termino ́o prazo para recebimento.

12.5. Somente seŗo aceitas a realizaço ́e cotacões, por fornecéor, que representem 100% (cem por
cento) ́as quantíáes ́emańáas.

12.6.  ̧̂o  sera  estabelecía,  nessa  etapa  ́o  certame,  oŕem ́e  classificaço  entre  as  propostas
apresentáas,  o  que  somente  ocorrera  após  a  realizaço  ́os  procéimentos  ́e  negociaço  e
julgamento ́a proposta.

12.7. ̃s ́ocumentos que compõem a proposta e a habilitaço ́a licitante melhor classificáa somente
seŗo ́isponibilizáos para avaliaço pelo pregoeiro e para acesso publico após o encerramento ́o
envio ́e lances.

12.8. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:

12.8.1. ̃brigatoriamente, ́a mesma sée, ou seja, se ́a matriz, tóos ́a matriz, se ́e alguma filial,
tóos ́a mesma filial, com exceço ́os ́ocumentos que şo valíos tanto para matriz como para tóas
as filiais. ̃ contrato sera celebráo com a sée que apresentou a ́ocumentaço.

12.8.2. ̃ ́ocumento obtío atraves ́e sítios oficiais, que esteja cońicionáo à aceitaço via internet,
tera sua autenticíáe verificáa pelo pregoeiro.

12.8.3. Tóos os ́ocumentos emitíos em língua estrangeira ́eveŗo ser acompanháos ́a tráuço
para língua portuguesa, efetuáa por tráutor juramentáo, e tambem consularizáos ou registráos no
cartório ́e títulos e ́ocumentos.

12.8.3.1. Documentos ́e procéência estrangeira, emitíos em língua portuguesa, tambem ́eveŗo ser
apresentáos consularizáos ou registráos em cartório ́e títulos e ́ocumentos.

12.8.4. Dentro ́o prazo ́e valíáe. ̂a hipótese ́e o ́ocumento ņo constar expressamente o prazo
́e valíáe, este ́evera ser acompanháo ́e ́eclaraço ou regulamentaço ́o órģo emissor que
́isponha sobre sua valíáe. ̂a ausência ́e tal  ́eclaraço ou regulamentaço, o ́ocumento sera
consíeráo valío pelo prazo ́e 90 (noventa) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́e sua emisşo, quańo

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    7/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

se tratar ́e ́ocumentos referentes à habilitaço fiscal e econômico-financeira.

13. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS

13.1.  Abertas as propostas,  o pregoeiro fara as ́evías verificacões,  avaliańo a aceitabilíáe ́as
mesmas. Caso ocorra alguma ́esclassificaço, ́evera ser fuńamentáa e registráa no sistema.

13.2. ̃s precos ́eveŗo ser expressos em reais, com ate 2 (́uas) casas ́ecimais em seus valores
globais.

13.3. ̃ sistema oŕenara automaticamente as propostas classificáas pelo pregoeiro e somente estas
participaŗo ́a etapa ́e lances.

14. DA ETAPA DE LANCES

14.1. ̃ pregoeiro ́ara início à etapa competitiva no horario previsto no subitem 6.3, quańo, enţo, as
licitantes póeŗo encaminhar lances.

14.2. Para efeito ́e lances, sera consíeráo o valor unitário do item.

14.3. Aberta a etapa competitiva, sera consíeráo como primeiro lance a proposta inicial. Em seguía
as licitantes póeŗo encaminhar lances exclusivamente por meio ́o sistema eletrônico, seńo a licitante
iméiatamente informáa ́o seu recebimento e respectivo horario ́e registro e valor.

14.4. As licitantes póeŗo ofertar lances sucessivos, ́eśe que inferiores ao seu ultimo lance registráo
no sistema, aińa que este seja maior que o menor lance ja ofertáo por outra licitante.

14.4.1. Em caso ́e ́ois ou mais lances ́e igual valor, prevalece aquele que for recebío e registráo
em primeiro lugar.

14.5. Durante a sesşo publica ́e ́isputa, as licitantes seŗo informáas, em tempo real, ́o valor ́o
menor lance registráo. ̃ sistema ņo íentificara o autor ́os lances ao pregoeiro nem aos ́emais
participantes.

14.6. Sera áotáo para o envio ́e lances o móo ́e ́isputa “aberto e fecháo”, em que as licitantes
apresentaŗo lances publicos e sucessivos, com lance final e fecháo.

14.7. A etapa ́e lances ́a sesşo publica tera ́uraço inicial ́e quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhara aviso ́e fechamento iminente ́os lances, após o que transcorrera o períóo ́e
tempo ́e ate ́ez minutos, aleatoriamente ́etermináo, fińo o qual sera automaticamente encerráa a
recepço ́e lances.

14.8. Encerráo o prazo previsto no item 14.7., o sistema abrira oportuníáe para que a licitante ́a
oferta ́e valor mais baixo e os ́as ofertas com precos ate ́ez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fecháo em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento ́este
prazo.

14.8.1. ̧̂o haveńo pelo menos três ofertas nas cońicões ́efinía no item 14.8, póeŗo as licitantes
́os melhores lances, na oŕem ́e classificaço, ate o maximo ́e três, oferecer um lance final e fecháo
em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento ́este prazo.

14.9.  Após  o  termino  ́os  prazos  estabelecíos,  o  sistema  oŕenara  os  lances  seguńo  a  oŕem
crescente ́e valores.

14.9.1. ̧̂o haveńo lance final e fecháo classificáo na forma estabelecía, havera o reinício ́a etapa
fecháa, para que as ́emais licitantes, ate o maximo ́e três, na oŕem ́e classificaço, possam ofertar
um lance final e fecháo em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento ́este prazo.

14.10. Póera o pregoeiro, auxiliáo pela equipe ́e apoio, justificáamente, ámitir o reinício ́a etapa
fecháa,  caso  nenhuma  licitante  classificáa  na  etapa  ́e  lance  fecháo  ateńer  às  exigências  ́e
habilitaço.

14.11.  ̂o caso ́e ́esconex̧o entre  o  pregoeiro  e  o  sistema no ́ecorrer  ́a etapa  competitiva,  o
sistema póera permanecer acessível à recepço ́os lances, retornańo o pregoeiro, quańo possível,
sem prejuízos ́os atos realizáos.

14.12. Quańo a ́esconex̧o ́o sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a ́ez
minutos, a sesşo publica sera suspensa e reiniciáa somente após ́ecorrías vinte e quatro horas ́a
comunicaço ́o fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizáo para ́ivulgaço. 

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    8/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

14.13. Após o encerramento ́os lances, o sistema ́etectara a existência ́e situaço ́e empate  ficto.
Em cumprimento ao que ́etermina a Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa, a empresa ́e
pequeno porte e a cooperativa que se enquáre nos termos ́o art. 34, ́a Lei Féeral nº 11.488/2007, e
que ofertou lance ́e ate 5% (cinco por cento) superior ao menor preco ́a arrematante que ņo se
enquáre nessa situaço ́e empate, sera convocáa automaticamente pelo sistema, na sala ́e ́isputa,
para, no prazo ́e 5 (cinco) minutos, utilizańo-se ́o ́ireito ́e preferência, ofertar novo lance inferior ao
melhor lance registráo, sob pena ́e precluşo.

14.13.1. ̧̂o haveńo manifestaço ́a licitante, o sistema verificara a existência ́e outra em situaço
́e empate,  realizańo o chamáo ́e forma automatica.  ̧̂o haveńo outra  situaço ́e empate,  o
sistema emitira mensagem.

14.14. ̃ sistema informara a proposta ́e menor preco ao encerrar a fase ́e ́isputa.

15. DA LICITANTE ARREMATANTE

15.1.  ̃ pregoeiro  póera negociar  exclusivamente pelo  sistema,  em campo próprio,  a fim ́e obter
melhor preco.

15.2. Encerráa a etapa ́e envio ́e lances ́a sesşo publica, o pregoeiro póera encaminhar, pelo
sistema eletrônico,  contraproposta a  licitante  que tenha apresentáo o melhor  preco,  para que seja
obtía melhor proposta, véáa a negociaço em cońicões ́iferentes ́as previstas neste Éital.

15.3. Definío o valor final ́a proposta, o pregoeiro convocara a arrematante para anexar em campo
próprio ́o sistema, no prazo ́e ate 24 (vinte e quatro) horas, a proposta ́e precos com os respectivos
valores reáequáos ao ultimo lance ofertáo.

15.3.1. A proposta ́evera ser anexáa em conformíáe com o item 12.2. ́este éital.

15.4.  Encerráa  a  analise  quanto  à  aceitaço  ́a  proposta,  o  pregoeiro  verificara  a  habilitaço  ́a
licitante, observáo o ́isposto neste Éital.

15.5.  Haveńo a necessíáe ́e envio ́e ́ocumentos complementares,  necessarios à confirmaço
́aqueles  exigíos  neste  Éital  e  ja  apresentáos,  a  licitante  sera  convocáa  a  encaminha-los,  em
formato ́igital, via sistema, no prazo ́e 2 (́uas) horas, sob pena ́e ́esclassificaço ou inabilitaço.

15.6. ̃ ́escumprimento ́os prazos acima estabelecíos e causa ́e ́esclassificaço ́a licitante, seńo
convocáa a licitante subsequente, e assim sucessivamente, observáa a oŕem ́e classificaço.

15.7. ̂os termos ́o Decreto Estáual nº 27.624/2004, a arrematante dos itens de 47 ao 64, situáa no
Estáo ́o Ceara ́evera apresentar a proposta com o valor acrescío ́o ́iferencial referío no subitem
12.2.3, méiante a utilizaço ́a seguinte fórmula;

VFP= VPV

 0,925

Onde: 

VFP  =  Valor Final ́a Proposta, acrescío ́a alíquota ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento);

VPV   =  Valor  ́a  Proposta  Vencéora  após  o  encerramento  ́a  ́isputa  eletrônica  anunciáo  pelo
sistema;

0,925 = Fator ́e Reverşo correspońente a 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento), que foram
́éuzíos antes ́a ́isputa.

15.8. Para efeito ́e calculo sera observáo o previsto no subitem 12.2. ́este éital.

15.9. A prova ́e conceito ́evera ser realizáa no prazo e eńereco ́efiníos no subitem 4.2. Anexo I -
Termo ́e Referência, ́este éital.

15.10. Após a apresentaço ́a proposta ņo cabera ́esistência.

16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

16.1.  Para  julgamento  ́as  propostas  sera  áotáo  o  criterio  ́e  MENOR  PREÇO  POR  GRUPO,
observáas tóas as cońicões ́efinías neste éital.

16.1.1. A ́isputa sera realizáa por grupo, seńo os precos registráos em Ata, pelo valor unitario ́o
item.
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16.1.2.  A proposta final  para o  grupo ņo póera conter  item com valor  superior  ao estimáo pela
áministraço, sob pena ́e ́esclassificaço, ińepeńente ́o valor total ́o grupo.

16.2. Se a proposta ́e menor preco e/ou a Prova Conceito ņo forem aceitaveis, ou, aińa, se a licitante
́esateńer às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, verificańo sua
compatibilíáe e a habilitaço ́a participante, na oŕem ́e classificaço, e assim sucessivamente, ate
a apuraço ́e uma proposta que ateńa a este éital.

16.3. A licitante remanescente que esteja enquáráa no percentual estabelecío no art. 44, § 2º, ́a Lei
Complementar nº 123/2006, no ́ia e hora ́esignáos pelo pregoeiro, sera convocáa para na sala ́e
́isputa, utilizar-se ́o ́ireito ́e preferência, ofertańo no prazo ́e 5 (cinco) minutos novo lance inferior
ao melhor lance registráo no item.

16.4. Serão desclassificadas as propostas:

16.4.1. Contenham vícios insanaveis.

16.4.2. Descumpram especificacões tecnicas constantes ́o instrumento convocatório.

16.4.3. Apresentem precos manifestamente inexequíveis.

16.4.4. Se encontrem acima ́o orcamento estimáo para a contrataço após encerráa a negociaço ́e
menor preco.

16.4.5. ̧̂o tenham sua exequibilíáe ́emonstráa, quańo exigío pela ETICE.

16.4.6. Apresentem ́esconformíáe com outras exigências ́o instrumento convocatório, salvo se for
possível  a acomóaço a seus termos antes ́a ájúicaço ́o objeto  e  sem que se prejúique a
atribuiço ́e tratamento isonômico entre as licitantes.

16.5.  A  ETICE póera  realizar  ́iligências  para  aferir  a  exequibilíáe  ́as  propostas  ou  exigir  ́as
licitantes que ela seja ́emonstráa.

16.6. A ́esclassificaço sera sempre fuńamentáa e registráa no sistema.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. Qualquer licitante póera manifestar, ́e forma motiváa, a intenço ́e interpor recurso, em campo
próprio ́o sistema, no prazo ́e ate 20 minutos ́epois ́a arrematante ser aceita e habilitáa, quańo lhe
sera  concéío  o  prazo  ́e  3  (três)  ́ias  para  apresentaço  ́as  razões  ́o  recurso  no  sistema
Comprasnet. As ́emais licitantes ficam ́eśe logo convíáas a apresentar contrarrazões ́entro ́e
igual prazo, que comecara a contar a partir ́o termino ́o prazo ́a recorrente, seńo-lhes asseguráa
vista iméiata ́os elementos ińispensaveis à ́efesa ́os seus interesses. 

17.1.1. Para abertura ́a manifestaço ́a intenço ́e recurso, o pregoeiro comunicara a retomáa ́a
sesşo publica com no mínimo vinte e quatro horas ́e antecéência, no sítio eletrônico utilizáo para
realizaço ́o certame.

17.2. ̧̂o seŗo conhecíos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante ņo habilitáo
legalmente ou ņo íentificáo no processo licitatório para respońer pelo proponente.

17.3. A falta ́e manifestaço, conforme o subitem 17.1. ́este éital, importara na ́ecáência ́o ́ireito
́e recurso.

17.4.  ̃  acolhimento  ́e  recurso  importara  na  invalíaço  apenas  ́os  atos  insuscetíveis  ́e
aproveitamento.

17.5.  A ́ecişo  em grau ́e recurso sera ́efinitiva,  e  ́ela  ́ar-se-a conhecimento as  licitantes,  no
eńereco eletrônico constante no subitem 5.2 ́este éital.

18. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. ̃ sistema gerara ata circunstanciáa, na qual estaŗo registráos tóos os atos ́o procéimento e
as ocorrências relevantes.

18.2. A homologaço se ́ara na forma ́o inciso IV ́o art. 12 ́o Decreto Estáual n° 33.326/2019.

18.3. Após a homologaço ́o resultáo ́a licitaço, os precos ofertáos pelas licitantes vencéoras ́os
itens, seŗo registráos na Ata ́e Registro ́e Precos, elaboráa conforme o anexo III, ́este éital.
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18.3.1. As licitantes classificáas em primeiro lugar teŗo o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, a contar ́a ́ata
́o recebimento ́a convocaço, para comparecerem perante a ETICE, a fim ́e assinarem a Ata ́e
Registro ́e Precos, sob pena ́e ́ecair ́o ́ireito à contrataço, e sem prejuízo ́as sancões previstas
no Éital, póeńo o prazo ́e comparecimento ser prorrogáo uma vez, por igual períóo, ́eśe que
ocorra motivo justificáo e aceito pela áministraço.

18.4. A Ata ́e Registro ́e Precos póera ser assináa por certificaço ́igital.

18.5. Homologáa a licitaço e obéecía a sequência ́a classificaço ́o certame, as licitantes seŗo
convocáas, por meio ́o sistema eletrônico, para no prazo ́e 2 (́ois) ́ias uteis, se assim ́esejarem,
ajustarem seus precos ao valor ́a proposta ́a licitante mais bem classificáa, visańo a formaço ́e
cáastro ́e reserva.

18.5.1. As licitantes que áeriram ao cáastro ́e reserva obéeceŗo ao ́isposto no subitem 18.3.1
́este éital.

18.6. É facultáo à Áministraço após a homologaço ́a licitaço e ́eśe que, obéecía a oŕem ́e
classificaço, convocar as licitantes remanescentes para assinarem a ata ́e registro ́e precos, em igual
prazo e nas mesmas cońicões propostas pela vencéora, quańo esta ņo ateńer a convocaço, ou
no caso ́a excluşo ́o ́etentor ́e preco registráo, nas hipóteses previstas no art.  25 ́o Decreto
Estáual n.º 32.824/2018.

18.6.1.  ̃corrío  o  ́isposto  no  subitem  18.6.  ́este  éital,  respeitáa  a  oŕem  ́e  classificaço,  o
pregoeiro convocara as licitantes ́o cáastro ́e reserva para comprovar as cońicões ́e habilitaço e
proposta compatível com o objeto licitáo. ̧̂o haveńo cáastro ́e reserva o pregoeiro convocara as
́emais  remanescentes  ́eśe que realizáa  a negociaço  nas  mesmas cońicões  ́e  habilitaço  e
proposta  ́a  licitante  vencéora.  Após  habilitáa  e  classificáa  a  licitante  obéecera  o  ́isposto  no
subitem 18.3.1 ́este éital.

18.7. ̃ prazo ́e valíáe ́a ata ́e registro ́e precos, computáas as eventuais prorrogacões, ņo
póera ser superior a ́oze meses, contáo a partir ́a ́ata ́a sua publicaço.

18.8. A licitante vencéora fica obrigáa a apresentar no ato ́a assinatura ́o contrato ou ́a ata ́e
registro ́e precos, o Certificáo ́e Registro Cáastral-CRC emitío pela Secretaria ́e Planejamento e
Gesţo ́o Estáo ́o Ceara.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1.  A  licitante  que  praticar  quaisquer  ́as  cońutas  previstas  no  art.  37,  ́o  Decreto  Estáual  nº
33.326/2019, sem prejuízo ́as sancões legais nas esferas civil e criminal, inclusive as ́ecorrentes ́a
Lei nº 12.846/2013, estara sujeita às seguintes penalíáes:

19.1.1. Multa ́e 10% (́ez por cento) sobre o valor ́a proposta.

19.1.2.  Impéimento  ́e  licitar  e  contratar  com  a  Áministraço,  seńo,  enţo,  ́escréenciáo  no
cáastro ́e fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o Ceara, pelo
prazo ́e ate 5 (cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a puniço ou ate que seja
promovía a reabilitaço perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́a multa
prevista neste éital e ́as ́emais cominacões legais.

19.1.2.1.  A  aplicaço  ́a  pena  obéecera  o  ́isposto  no  art.  166  ́o  Regulamento  ́e  Licitacões  e
Contratos ́a ETICE.

19.2. A licitante recolhera a multa por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a ETICE, se ņo o     fizer,
sera cobráa em processo ́e execuço.

19.3. ̂enhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a lei.

20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1. A Empresa ́a Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara - ETICE sera o órģo gestor ́a Ata ́e Registro
́e Precos ́e que trata este éital.

20.2. A Ata ́e Registro ́e Precos que tem carater convocatório, elaboráa conforme o anexo III, sera
assináa pelo  titular  ́a Empresa ́a Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara -  ETICE, órģo gestor  ́o
Registro ́e Precos ou, por ́elegaço, por seu substituto legal, e pelos representantes ́e cáa um ́os
prestáores ́e servicos legalmente créenciáos e íentificáos.
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20.3. ̃s precos registráos na Ata ́e Registro ́e Precos seŗo aqueles ofertáos nas propostas ́e
precos ́as licitantes vencéoras e ́as ́emais interessáas em praticar os mesmos valores e cońicões
́a vencéora, conforme inciso III ́o art. 11 ́o Decreto nº 32.824/2018.

20.4. A Ata ́e Registro ́e Precos uma vez lavráa e assináa, ņo obriga a Áministraço a firmar as
contratacões que ́ela póeŗo ávir,  ficańo-lhe facultáa a utilizaço ́e procéimento ́e licitaço,
respeitáos os ́ispositivos ́a Lei Féeral 13.303/2016, seńo asseguráo ao ́etentor ́o registro ́e
precos a preferência em iguaĺáe ́e cońicões.

20.5. A Empresa ́a Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE, na cońiço ́e unico participante ́o
SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos) quańo necessitar, efetuara os servicos junto aos prestáores ́e
servicos  ́etentores  ́e  precos  registráos  na  Ata  ́e  Registro  ́e  Precos,  ́e  acoŕo  com  as
especificacões e quantitativos previstos, ́urante a vigência ́o ́ocumento supracitáo.

20.6. ̃s prestáores ́e servicos ́etentores ́e precos registráos ficaŗo obrigáos a executar o objeto
licitáo ao participante ́o SRP(Sistema ́e Registro ́e Precos), nos prazos,  locais,   quantíáes e,
́emais cońicões ́efinías no Anexo I - Termo ́e Referência ́este éital.

20.7. A Ata ́e Registro ́e Precos, ́urante sua vigência, póera ser utilizáa por órģo ou entíáe ́e
outros entes féerativos, como órģo interessáo, méiante consulta previa a ETICE, órģo gestor ́o
registro ́e precos, conforme ́isciplina os artigos 19, 20, 21 e 22 ́o Decreto Estáual nº 32.824/2018.

20.8.  ̃s órģos interessáos,  quańo ́esejarem fazer  uso ́a Ata ́e Registro  ́e Precos,  ́eveŗo
manifestar seu interesse junto ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o qual ińicara o prestáor ́e
servico e o preco a ser praticáo.

20.8.1.  As  contratacões  ́ecorrentes  ́a  utilizaço  ́a  Ata  ́e  Registro  ́e  Precos  ́e  que  trata  este
subitem ņo póeŗo excéer, por órģo Interessáo, a cinquenta por cento ́os quantitativos ́os itens
́o instrumento convocatório e registráos na ata ́e registro ́e precos.

20.8.2. ̃ quantitativo ́ecorrente ́as áesões à Ata ́e Registro ́e Precos ņo póera excéer, na
totalíáe, ao ́obro ́o quantitativo ́e cáa item registráo na ata ́e registro ́e precos, ińepeńente
́o numero ́e órģos interessáos que áerirem.

20.8.3. ̃ órģo interessáo ́evera efetivar a aquisiço ou contrataço solicitáa em ate noventa ́ias,
contáos a partir ́a autorizaço ́o órģo gestor ́o registro ́e precos, observáo o prazo ́e vigência
́a ata.

20.8.4. A comunicaço ao gestor ́o registro ́e precos acerca ́o cumprimento ́o prazo previsto no item
20.8.3. sera províenciáa pelo órģo interessáo ate o quinto ́ia util após a aquisiço ou contrataço.

20.8.5. ̃ órģo gestor ́o registro ́e precos ņo autorizara a áeşo à ata ́e registro ́e precos para
contrataço separáa ́e itens ́e objeto ájúicáo por preco global para os quais o fornecéor ņo
tenha apresentáo o menor preco.

20.9. Cabera ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, para utilizaço ́a Ata por órģos interessáos ́a
Áministraço  Publica,  procéer  a  ińicaço  ́o  prestáor  ́e  servico  ́etentor  ́o  preco  registráo,
obéecía a oŕem ́e classificaço.

20.10. ̃ ́etentor ́e precos registráos tera seu registro na ata canceláo, nas hipóteses previstas nos
incisos I a VIII ́o artigo 25 ́o ́ecreto 32.824/2018 e aińa póera solicitar o cancelamento ́o preco
registráo na hipótese ́o paragrafo unico ́esse mesmo artigo.

20.11. ̃s precos registráos póeŗo ser revistos a qualquer tempo em ́ecorrência ́a réuço ́os
precos praticáos no mercáo ou ́e fato que eleve os custos ́os itens registráos, obéeceńo aos
parâmetros constantes no art. 23, ́o Decreto Estáual n.º 32.824/2018.

20.12.  A  ETICE convocara  o  prestáor  para  negociar  o  preco  registráo  e  áequa-lo  ao  preco  ́e
mercáo,  sempre que verificar  que o preco registráo esta  acima ́o preco ́e mercáo. Caso seja
frustráa a negociaço, o prestáor ́e servico sera liberáo ́o compromisso assumío.

20.13. ̧̂o haveńo êxito nas negociacões com os prestáores ́e servicos com precos registráos, o
gestor ́a Ata, póera convocar os ́emais prestáores ́e servicos classificáos, póeńo negociar os
precos ́e mercáo, ou cancelar o item, ou aińa revogar a Ata ́e Registro ́e Precos.

20.14.  Seŗo  consíeráos  precos  ́e  mercáo,  os  precos  que  forem iguais  ou  inferiores  à  méia
́aqueles apuráos pela Áministraço para os itens registráos.
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20.15.  As alteracões ́os precos registráos, oriuńas ́e revişo ́os mesmos, seŗo publicáas no
Diario ̃ficial ́o Estáo e na pagina oficial ́o Governo ́o Estáo na internet.

20.16. As ́emais cońicões contratuais se encontram estabelecías no Anexo IV- Minuta ́o Contrato.

20.17. ̃s servicos previstos no Anexo I – Termo ́e Referência ́este éital, şo estimativas maximas
para o períóo ́e valíáe ́a Ata ́e Registro ́e Precos, reservańo-se a Áministraço, atraves ́o
órģo participante, o ́ireito ́e executa-los no quantitativo que julgar necessario ou mesmo abster-se ́o
executar o item especificáo.

20.18. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.18.1. . A contratáa, no prazo ́e 10 (́ez) ́ias uteis após a celebraço ́o contrato, prestara garantia
nos termos e prazos previstos na clausula nona ́o respectivo instrumento contratual, conforme ́isposto
no art. 70, ́a Lei Féeral nº 13.303/2016 e § 5º ́o art. 141 ́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a
ETICE. 

20.18.2. ̂a garantia ́evera estar expresso prazo ́e valíáe superior a 90 (noventa) ́ias ́o prazo
contratual.

20.19. DA SUBCONTRATAÇÃO

20.19.1. Sera ámitía a subcontrataço no limite ́e 30% (trinta por cento) ́o objeto, conforme ́isposto
no art. 78 ́a Lei nº 13.303/2016 e nos arts. 143 a 147 ́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a
ETICE, ́eśe que ņo constitua o escopo principal ́a contrataço, e, se previamente aprováa pela
ETICE.

20.19.2.  A  subcontrataço  ́e  que  trata  esta  clausula,  ņo  exclui  a  responsabilíáe  ́a  contratáa
perante a ETICE quanto à qualíáe ́o objeto contratáo, ņo constituińo portanto qualquer vínculo
contratual ou legal ́a ETICE com a subcontratáa.

20.19.3.  A  empresa  subcontratáa  ́evera  ateńer,  em  relaço  ao  objeto  ́a  subcontrataço,  as
exigências ́e qualificaço tecnica impostas a licitante vencéora.

20.19.4. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

20.19.4.1. Do procéimento licitatório ́o qual se originou a contrataço.

20.19.4.2. Direta ou ińiretamente, ́a elaboraço ́e projeto basico ou executivo.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1. As licitantes ́evem observar e a contratáa ́eve observar e fazer observar, por seus fornecéores
e subcontratáos, se ámitía subcontrataço, o mais alto páŗo ́e etica ́urante tóo o processo ́e
licitaço, ́e contrataço e ́e execuço ́o objeto contratual. Para os propósitos ́este item, ́efinem-se
as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou solicitar, ́ireta ou ińiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo ́e influenciar a aço ́e servíor publico no processo ́e licitaço ou na execuço ́e contrato;

b) “pratica fraúulenta”: a falsificaço ou omisşo ́os fatos, com o objetivo ́e influenciar o processo ́e
licitaço ou ́e execuço ́e contrato;

c) “pratica conluiáa”: esquematizar ou estabelecer um acoŕo entre ́uas ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órģo licitáor, visańo estabelecer precos em níveis
artificiais e ņo-competitivos;

́) “pratica coercitiva”: causar ́ano ou ameacar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas ou sua
propriéáe, visańo a influenciar sua participaço em um processo licitatório ou afetar a execuço ́o
contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1)  ́estruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  inspecões  ou  fazer  ́eclaracões  falsas  aos
representantes ́o organismo financeiro multilateral, com o objetivo ́e impéir materialmente a apuraço
́e alegacões ́e pratica prevista neste subitem;

(2)  atos  cuja  intenço  seja  impéir  materialmente  o  exercício  ́o  ́ireito  ́e  o  organismo  financeiro
multilateral promover inspeço.
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21.2. ̂a hipótese ́e financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, méiante
áiantamento ou reembolso, este organismo impora sanço sobre uma empresa ou pessoa física, para a
outorga ́e contratos financiáos pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento ́a
empresa,  ́iretamente  ou  por  meio  ́e  um agente,  em praticas  corruptas,  fraúulentas,  conluiáas,
coercitivas  ou  obstrutivas  ao  participar  ́a  licitaço  ou  ́a  execuço  um  contrato  financiáo  pelo
organismo.

21.3.  Consíerańo  os  propósitos  ́os  itens  acima,  a  licitante  vencéora  como  cońiço  para  a
contrataço, ́evera concoŕar e autorizar que, na hipótese ́e o contrato vir a ser financiáo, em parte
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, méiante áiantamento ou reembolso, permitira
que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente ińicáas possam inspecionar o local ́e
execuço ́o contrato  e  tóos os ́ocumentos e registros relacionáos à licitaço e à  execuço ́o
contrato.

21.4. A contratante, garantía a previa ́efesa, aplicara as sancões áministrativas pertinentes, previstas
na Lei, se comprovar o envolvimento ́e representante ́a empresa ou ́a pessoa física contratáa em
praticas corruptas, fraúulentas, conluiáas ou coercitivas, no ́ecorrer ́a licitaço ou na execuço ́o
contrato  financiáo  por  organismo  financeiro  multilateral,  sem  prejuízo  ́as  ́emais  méías
áministrativas, criminais e cíveis.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Esta licitaço ņo importa necessariamente em contrataço, póeńo a autoríáe competente
revoga-la  por  razões  ́e  interesse  publico,  anula-la  por  ilegalíáe  ́e  ofício  ou  por  provocaço ́e
terceiros,  méiante  ́ecişo  ́evíamente  fuńamentáa,  sem  quaisquer  reclamacões  ou  ́ireitos  à
ińenizaço ou reembolso.

22.2. É facultáa ao pregoeiro ou à autoríáe competente, em qualquer fase ́a licitaço, a promoço
́e ́iligência ́estináa a esclarecer ou a complementar a instruço ́o processo licitatório, véáa a
incluşo posterior ́e ́ocumentos que ́everiam constar originariamente na proposta e na ́ocumentaço
́e habilitaço.

22.3. ̃ ́escumprimento ́e prazos estabelecíos neste éital e/ou pelo pregoeiro ou o ņo ateńimento
às solicitacões ensejara DESCLASSIFICACÃ ou ÎABILITACÃ.

22.4. Tóa a ́ocumentaço fara parte ́os autos e ņo sera ́evolvía a licitante, aińa que se trate ́e
originais.

22.5. ̂a contagem ́os prazos estabelecíos neste éital, excluir-se-̧o os ́ias ́e início e incluir-se-̧o
os ́ias ́e vencimento. ̃s prazos estabelecíos neste éital para a fase externa se iniciam e se vencem
somente nos ́ias e horarios ́e expéiente ́a Central ́e Licitacões. ̃s ́emais prazos se iniciam e se
vencem exclusivamente em ́ias uteis ́e expéiente ́a contratante.

22.6.  ̃s  representantes  legais  ́as  licitantes  şo  responsaveis  pela  fíelíáe  e  legitimíáe  ́as
informacões e ́os ́ocumentos apresentáos em qualquer fase ́a licitaço.

22.7. ̃ ́esateńimento ́e exigências formais ņo essenciais ņo implicara no afastamento ́a licitante,
́eśe que seja possível a aferiço ́a sua qualificaço e a exata compreenşo ́a sua proposta.

22.8. Cabera a licitante acompanhar as operacões no sistema eletrônico, ficańo responsavel pelo ônus
́ecorrente  ́a  peŕa  ́e  negócios  ́iante  ́a  inobservância  ́e  quaisquer  mensagens  emitías  pelo
sistema ou ́e sua ́esconex̧o.

22.9. ̃ pregoeiro póera sanar erros formais que ņo acarretem prejuízos para o objeto ́a licitaço, a
Áministraço e as licitantes, ́entre estes, os ́ecorrentes ́e operacões aritmeticas.

22.10. ̃s casos omissos seŗo resolvíos pelo pregoeiro, nos termos ́a legislaço pertinente.

22.11. As normas que ́isciplinam este preģo seŗo sempre interpretáas em favor ́a ampliaço ́a
́isputa.

22.12. ̃s ́ocumentos referentes aos orcamentos, bem como o valor estimáo ́a contrataço, possuem
carater  sigiloso  e  seŗo  ́isponibilizáos  exclusivamente  aos  órģos  ́e  controle  interno  e  externo,
conforme o ́isposto no art. 15 ́o Decreto Estáual n° 33.326/2019.

22.13. ̃ foro ́esignáo para julgamento ́e quaisquer questões júiciais resultantes ́este éital sera o
́a Comarca ́e Fortaleza, Capital ́o Estáo ́o Ceara.
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23. DOS ANEXOS

23.1. Constituem anexos ́este éital, ́ele fazeńo parte:

ÂEX̃ I - TERM̃ DE REFERÊ̂CIA

ÂEX̃ II - CARTA PR̃P̃STA

ÂEX̃ III - MÎUTA DA ATA DE REGISTR̃ DE PREC̃S

ÂEX̃ IV - MÎUTA D̃ C̃̂TRAT̃

ÂEX̃ V - M̃DEL̃ DE DECLARACÃ DE AUTÊTICIDADE D̃S D̃CUMÊT̃S (Anexar com a 
́ocumentaço ́e habilitaço)

Fortaleza - CE, 22 ́e abril ́e 2020.

__________________________________ CIÊTE:  _______________________________

Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa                        Robinson de Borba e Veloso              
PRESIDÊTE DA ETICE                                                                                  PREG̃EIR̃                             

     
                     

Aprováo:  _________________________

                ASSESS̃RIA JURÍDICA 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: EMPRESA DE TEĈ̃L̃GIA DA ÎF̃RMACÃ D̃ CEARÁ – ETICE.

2. DO OBJETO: Registro ́e Precos para futuros e eventuais Servicos ́e Implantaço, ̃peracionalizaço e
Manutenço ́e Soluço Integráa ́e Seguranca, com Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço Tecnica
Integráa para o Governo ́o Estáo ́o Ceara, ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos previstos
neste Termo.

2.1. Este objeto sera realizáo atraves ́e licitaço na móalíáe PREGÃ, na forma ELETRÔICA, ́o
tipo MỄR PREC̃, sob o regime ́e execuço ińireta: empreitáa por preco unitario.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Ateńer aos ́iversos projetos governamentais ́o Estáo relacionáos com a utilizaço ́e soluço ́e
víeomonitoramento, especialmente aqueles ́e conex̧o ́as Uníáes ́o Governo ao Cintuŗo Digital ́o
Ceara (CDC), permitińo a gesţo centralizáa ́os servicos, ganhos baseáos na aquisiço em escala ́e
quantitativos ́e servicos, associaço ́e recursos tecnológicos ́e forma integráa; precificaço uniforme
facilitańo a interiorizaço ́os sistemas com a contrataço ́e servicos ou compra ́e equipamentos; A
soluço  integráa  ́e  víeomonitoramento  só  póera  ser  integráa,  proporcionańo  componentes
compatíveis e plenamente interoperaveis, se tóos os itens (itens 1 a 100) forem agrupáos em um grupo
unico a ser ofertáo pela empresa ou consórcio licitante. Isso e mostráo na tabela abaixo ́e especificaço
e quantitativos.

3.2. A justificativa para permisşo ́e participaço ́e Empresas em Consórcio e oportunizar a ampliaço ́a
competitivíáe, uma vez que empresas interessáas no certame póeŗo reunir recursos financeiros e
tecnicos, que isoláamente póeriam restringir a participaço na ́isputa. ̂o caso específico ́esta Licitaço
a ́ificuĺáe ́e participaço ́e competíores póeria acontecer especialmente pelo servico ser altamente
especializáo e pela ́isperşo geografica na execuço ́os servicos, que abrange quase tóas as cíáes
́o Estáo ́o Ceara. Como consequência ́a permisşo ́e participaço ́e Consórcios, a Áministraço
póe ser  beneficiáa porque as possibilíáes ́e ́isputa se ampliam,  aumentańo a possibilíáe ́e
sucesso no processo licitatório e ́e obtenço ́e uma proposta com melhor relaço custo-benefício. Para
evitar  conluios e aińa possibilitar a gerência com interoperabilíáe ́as varias tecnologias envolvías,
garantińo assim um servico ́e qualíáe, limitamos a participaço em consórcio para ́uas empresas.
Alem ́isso, historicamente temos observáo que a permisşo ́e consórcios ́e no maximo ́uas empresas
tem ajúáo na mitigaço ́e riscos que haveria se ņo houvesse a possibilíáe ́e consórcio, sem uma
́iminuiço ́a competitivíáe. 

3.3. Sobre o agrupamento ́os itens, a soluço integráa ́e víeomonitoramento só póera ser integráa,
proporcionańo componentes compatíveis e plenamente interoperaveis, se tóos os itens (itens 1 a 100)
forem agrupáos em um grupo unico a ser ofertáo pela empresa ou consórcio licitante.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

GRUPO  01: Registro  ́e  Precos  para  futuros  e  eventuais  Servicos  ́e  Implantaço,
̃peracionalizaço  e  Manutenço  ́e  Soluço  Integráa  ́e  Víeomonitoramento,  com
Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço Tecnica Integráa.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTDE

1
PCI-1 - Ambiente ́e corréor interno com fluxo ́e pessoas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 300

2
PCI-2  -  Ambiente  interno  ou  externo  com  fluxo  ́e  pessoas  ou
veículos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 50

3
PCI-3 - Portarias, recepcões, corréores e areas préiais internas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 50

4
PCI-4  -  Portarias,  recepcões,  corréores  e areas préiais  internas
para reconhecimento facial
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 300
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5
PCI-5  -  Áreas  préiais  externas,  pontos  ́e  interesse  específicos,
confluência ́e ruas, passeios publicos com campo ́e vişo variavel.
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 900

6
PCI-6  -  Ambiente  externo  veicular  portatil  com  campo  ́e  vişo
variavel e suporte a leitura ́e placa ́e veículo.
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 10

7
PCI-7 - Ambiente externo ou interno para uso pessoal portatil.
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 500

8
PCI-8 - Passeio publico em rua ou avenía, areas perimetrais com
ausência total ́e iluminaço.
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 120

9
PCI-9  -  Panorama  tatico  urbano.C̃MPRAŜET:
ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 6

10
PCI-10 - Passeio publico em rua ou avenía, com suporte a leitura ́e
placa ́e veículo. C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 900

11
PCI-11 - Ambiente interno e externo com fluxo ́e pessoas e veículos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 300

12
PCI-12 -  Áreas préiais  externas,  pontos ́e interesse específicos,
confluência ́e ruas, passeios publicos com ausência ́e iluminaço,
com campo ́e vişo variavel. C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 10

13
PCI-13 -  Ambiente interno com baixo fluxo ́e pessoas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 4.000

14
PCI-14 -  Ambiente interno e externo com baixo fluxo ́e pessoas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 4.000

15
PCI-15  -  Ruas,  estáios,  aeroportos,  terminais  róoviarios  e
ambientes abertos, internos e externos, com alto fluxo ́e pessoas
para reconhecimento facial. C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 320

16
CDI – Concentráor ́e Imagens - Pacote base para 100 PCIs
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 5

17
CDI-AD – Pacote ́e expanşo para 4 PCIs
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 1200

18
CGE – Centro ́e Gerenciamento Estáual 
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 1

19
CGR – Centro ́e Gerenciamento Regional
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 3

20
PV - Painel ́e visualizaço 2x2 46”
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 40

21
SGG – Servico ́e Gerência e Gravaço
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 50

22
SGG AD – Áicional Expanşo SGG
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 6773

23
SPILE - Servico ́e Processamento ́e Imagens ́e Larga Escala
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 4

24
SG̃DD  -  Servico  ́e  Gerenciamento  ́e  ̃corrências,  Descarte  e
Despacho  C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 4

 SERVIÇOS DE POSTO DE MONITORAMENTO (PM)

25
PM-1 - Posto ́e Monitoramento com mobiliario
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 100

26
PM-2 - Posto ́e Monitoramento sem mobiliario
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 30

27
PM-3 – Posto ́e Monitoramento sem mobiliario com gravaço
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 70
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 SERVIÇOS DE ANÁLISE DE VÍDEO

28
SLPR - Servico ́e Reconhecimento ́e Placas ́e Veículos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 14

29
(LPRH-AD) Áicional Servico ́e Leitura ́e Placa ́e Veículos para
Alta velocíáe
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 274

30
(LPRE-AD) Áicional  Servico ́e leitura ́e Placa ́e Veículos para
Estacionamento C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 50

31
SDRF - Servico ́e Detecço e Reconhecimento ́e Face
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 9

32
(DRFI-AD) Áicional Detecço e Reconhecimento ́e Face Ińoor
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 210

33
(DRF̃-AD) Áicional Detecço e Reconhecimento ́e Face ̃ut́oor
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 342

 SERVIÇOS DIVERSOS

34
Servico ́e alimentaço PoE com 4 portas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 300

35
Servico ́e alimentaço PoE com 8 portas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 900

36
Servico ́e alimentaço PoE com 24 portas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 200

37
Servico ́e alimentaço P̃̂ ̃̂T
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 900

38
Servico ́e alimentaço P̃̂ ̃LT
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 30

39
Servico ́e postes ́e 12m e acessórios instaláos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 900

40
Servico ́e postes ́e 6m e acessórios instaláos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 100

 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE

41
Servico ́e manutenço ́e rée óptica
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 600.000

42
Servico ́e manutenço ́e ponto ́e rée metalica
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 1.000

43
Servico ́e manutenço ́e ponto ́e rée eletrica
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 1.000

44
Servico ́e manutenço em conjunto eletrico páŗo concessionaria
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2.000

 SERVIÇOS DE GESTÃO DE EVENTOS

45
SGE – Servico ́e Gesţo ́e eventos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE
 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

46
Elaboraço  ́e  Projeto  para  a  Gesţo  Integráa  ́e
Víeomonitoramento
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 50

 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTOS DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI)

47
PCI-1  (AQUISICÃ)  -  Ambiente  ́e corréor  interno  com fluxo  ́e
pessoas

ÛD 50

48
PCI-2  (AQUISICÃ)  -  Ambiente  interno  ou  externo  com  fluxo  ́e
pessoas ou veículos

ÛD 50
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49
PCI-3  (AQUISICÃ)  -  Portarias,  recepcões,  corréores  e  areas
préiais internas

ÛD 50

50
PCI-4  (AQUISICÃ)  -  Portarias,  recepcões,  corréores  e  areas
préiais internas para reconhecimento facial

ÛD 50

51
PCI-5 (AQUISICÃ) - Áreas préiais externas, pontos ́e interesse
específicos, confluência ́e ruas, passeios publicos com campo ́e
vişo variavel

ÛD 50

52
PCI-6 (AQUISICÃ) - Ambiente externo veicular portatil com campo
́e vişo variavel e suporte a leitura ́e placa ́e veículo

ÛD 2

53
PCI-7 (AQUISICÃ) - Ambiente externo ou interno para uso pessoal
portatil

ÛD 50

54
PCI-8  (AQUISICÃ)  -  Passeio  publico  em  rua  ou  avenía,  areas
perimetrais com ausência total ́e iluminaço

ÛD 5

55 PCI-9 (AQUISICÃ) - Panorama tatico urbano ÛD 5

56
PCI-10  (AQUISICÃ)  -  Passeio  publico  em  rua  ou  avenía,  com
suporte a leitura ́e placa ́e veículo

ÛD 50

57
PCI-11  (AQUISICÃ)  -  Ambiente  interno  e  externo  com  fluxo  ́e
pessoas e veículos

ÛD 50

58
PCI-12 (AQUISICÃ) - Áreas préiais externas, pontos ́e interesse
específicos, confluência ́e ruas, passeios publicos com ausência ́e
iluminaço, com campo ́e vişo variavel

ÛD 5

59 PCI-13 (AQUISICÃ) -  Ambiente interno com baixo fluxo ́e pessoas ÛD 500

60
PCI-14 (AQUISICÃ) -  Ambiente interno e externo com baixo fluxo
́e pessoas

ÛD 500

61
PCI-15  (AQUISICÃ)  -  Ruas,  estáios,  aeroportos,  terminais
róoviarios e ambientes abertos, internos e externos, com alto fluxo
́e pessoas para reconhecimento facial

ÛD 50

62 Joystick para posto mobiliario ÛD 40

63 HDD - Disco Rígío ́e Armazenamento ÛD 40

64 SDC - Carţo ́e memória para armazenamento em câmera ÛD 100

 SERVIÇOS DE TREINAMENTOS

65
̃peraço ́a Soluço ́e Monitoramento
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2

66
Áministraço ́a Soluço ́e Monitoramento
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2

67
Customizacões ́a Soluço ́e Monitoramento
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2

68
̃peraço ́a Soluço ́e SGE
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2

69
Áministraço ́a Soluço ́e SGE
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2

 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA VIDEOMONITORAMENTO

70
Cabo óptico ́o tipo autossustentáo com 12 fibras ópticas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 300.000

71
Cabo óptico ́o tipo ́rop com 02 fibras ópticas
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 200.000

72 Cabo óptico ́o tipo ́rop com 01 fibra óptica
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 100.000
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73
Conjunto para ancoragem/suspenşo ́e cabos ópticos aereos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 6.000

74
Conjunto para reserva tecnica ́e cabos ópticos aereos
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 2.000

75 Caixa ́e terminaço óptica C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 800
76 Caixa ́e emeńa óptica C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 500
77 Ponto ́e terminaço óptica C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 1.000

78
Distribuíor interno óptico para ate 24 fibras para instalaço em rack
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 50

79
Distribuíor  interno  óptico  para  ate  12  fibras  para  instalaço  em
parée
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 50

80 Conector óptico C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 10.000
81 Extenşo óptica monofibra C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 500
82 Extenşo óptica ́uplex C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 500

83
Conjunto ́e ligaço eletrica páŗo concessionaria
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 900

84 Conjunto aterramento C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 900
85 Ponto ́e rée eletrica C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 1.000
86 Quáro ́e ́istribuiço eletrica C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 100
87 Ponto ́e rée categoria 6 C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 1.000
88 Patch panel 24p ́escarregáo C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 100
89 Quáro ́e Telecom C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 300
90 Rack 19" ́e parée C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 20
91 Rack 19" ́e piso C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 20
92 Tubulaço PVC C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 30.000
93 Divisor óptico 1x2 C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 300
94 Divisor óptico 1x4 C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 300
95 Divisor óptico 1x8 C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 300
96 Divisor óptico 2x8 C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 200

97
Coŗ́o óptico monofibra - tipo 1 
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 800

98
Coŗ́o óptico monofibra - tipo 2 
C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃

Servico 400

99 Coŗ́o óptico ́uplex - tipo 1 C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 200
100 Coŗ́o óptico ́uplex - tipo 2 C̃MPRAŜET: ÛIDADE=SERVIC̃ Servico 200

Obs¹: Haveńo ́ivergências entre as especificacões ́este anexo e as ́os sistemas, prevaleceŗo a ́este
anexo.

Obs²: Tóos os ́ispositivos (itens ́e 1 a 100) ́evem ser novos, sem uso e em perfeito funcionamento.

4.1. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:

4.1.1 DETALHAMENTO DO ITEM 01 AO ITEM 15 – PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI)

4.1.1.1 ̃ Ponto ́e Captura ́e Imagens e a soluço ́e infraestrutura, composta por haŕware e software,
necessaria à captaço ́e imagens ́e ruas, avenías, pracas, préios e outros locais publicos ́e interesse
́a Contratante Áerente.
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4.1.1.2 A soluço necessaria e ́efinía em funço ́o cenario estabelecío para cáa PCI. ̃s Cenarios
esţo ́escritos no ÂEX̃ B ́este Termo ́e Referência.
4.1.1.3 ̃  haŕware  ́isponibilizáo  ́evera  possuir  proteço  a  intemperies  ́e  acoŕo  com  as  normas
vigentes.
4.1.1.4 ̃s cenarios foram ́efiníos para ateńer as ́iversas necessíáes particulares ́as Contratantes
Áerentes. As características tecnicas que ́escrevem um cenario apontam para um conjunto mínimo ́e
elementos que qualificam a imagem que se ́eseja.
4.1.1.5 A licitante arrematante ́evera apresentar na proposta ́e precos, comprovacões em uma matriz
ponto a ponto ińicańo o fabricante, a marca e o móelo ́e cáa item ́o Termo ́e Referência por meio ́e
́atasheets, manuais ou certificacões, objetivańo garantir a efetivíáe ́a soluço proposta.
4.1.1.6 Tóos os PCIs ́evem possuir funcionalíáes para ́etectar e gerar alertas para o caso legítimo ́e
áulteraço ́a câmera ́o tipo bloqueio ́e imagem;
4.1.1.7 A C̃̂TRATADA substituira a soluço ́e PCI em que o haŕware seja avariáo por acíentes,
operaço  ińevía  ou  negligente,  transporte,  intemperies  climaticas,  vańalismo,  ́escargas  eletricas
provenientes  ́e  raios  e  trovões,  furacões,  ventanias,  inuńacões,  ́esabamentos  e  outros  ́esastres
naturais  ́entro  ́e  um  percentual  estipuláo  ́e  ate  5%  ́o  total  contratual  ́e  PCIs  instaláos  pela
C̃̂TRATADA  ́urante  a  vigência  total  ́o  contrato;  acima  ́este  percentual  a  C̃̂TRATÂTE  se
responsabilizara  pela  aquisiço  ́o PCI  para  reposiço  ́o  mesmo,  ́entro  ́a  vigência  ́o  contrato,  ou
compensara financeiramente a C̃̂TRATADA pela reposiço ́o seu PCI. 
4.1.1.7.1 Caso  a  C̃̂TRATÂTE  opte  pela  compensaço  financeira,  fica  estipuláo  que  o  valor  ́a
compensaço sera ́e 70% (setenta por cento) ́o valor ofertáo pela C̃̂TRATADA na sua proposta ́e
precos para os itens ́e numero 47 a 61, ́e acoŕo com a PCI que ́evera ser reposta.
4.1.1.8 ̃ prazo para prover os servicos ́este item sera ́e ate 90 ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.1.9 A C̃̂TRATADA ́evera  ser  responsavel  pela  áequáa  instalaço,  manutenço  preventiva  e
corretiva ́e cáa PCI instaláo por ela;
4.1.2 ITEM 16 - CDI - CONCENTRADOR DE IMAGENS - PACOTE BASE PARA 100 PCIS
4.1.2.1 ̃  concentráor  ́e  ví́eo  ́evera  ser  utilizáo  quańo  um  centro  ́e  gerenciamento  for
responsavel pela exibiço ́as imagens provenientes ́e ́iversos PCIs e ́emais origens ́e ví́eo;
4.1.2.2 ̃ concentráor ́e ví́eo consiste em tóa a soluço ́e software necessaria à conex̧o e
retransmisşo  ́as  imagens  provenientes  ́os  PCIs  para  os  centros  ́e  gerenciamento,  bem como  às
estacões  ́e  monitoramento,  ́e  móo  que  os   centros  ņo  sejam  sobrecarregáos  com a  qualíáe
excessiva  ́e streams ́e ví́eo,  permitińo-se,  ́este  móo,  a  ́istribuiço  ́o processamento,  seja  por
féeralizaço ́o sistema, cascateamento ou aglutinaço. Deste móo, sera possível estabelecer ́iversos
níveis hierarquicos ́e visualizaço e gravaço ́as imagens;
4.1.2.3 ̃s recursos ́e haŕware e software utilizáos ́eveŗo ser ́o mesmo fabricante utilizáo nos
centros ́e gerenciamento,  ou totalmente compatível  com o mesmo, póeńo enţo ́istribuir  as bases
ińepeńentemente ́a verşo que esteja róańo;
4.1.2.4 Possuir soluço ́e software ́e concentraço ́e ví́eo com as seguintes características:
4.1.2.5 ̃  software  ́eve  ter  a  capacíáe  ́e  repróuzir  ví́eos  graváos  localizáos  nos  locais
remotos.
4.1.2.6 Póera receber eventos ́e alarme ́os locais remotos;
4.1.2.7 Póera baixar a configuraço ́o site remoto automaticamente;
4.1.2.8 Deve suportar a exibiço ́e eventos ́e analise ́e ví́eo nos sites remotos;
4.1.2.9 Deve suportar atualizacões automaticas ou manuais ́a configuraço ́o sistema remoto;
4.1.2.10 Devera ser capaz ́e suportar fluxos ́e ví́eo méiante solicitaço;
4.1.2.11 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, configuraço, manutenço
preventiva e corretiva ́e cáa software instaláo por ela;
4.1.2.12 Cabe  à  C̃̂TRATADA o  fornecimento  e  compliance  ́e  tóas  as  licencas  ́e  software  ́e
concentráor ́e ví́eo utilizáas ́urante a prestaço ́os servicos, conteńo:
4.1.2.13 Uma Licenca Base;
4.1.2.14 Cem Licencas ́e canal / câmera / stream;
4.1.2.15 A C̃̂TRATÂTE  ́evera  ́isponibilizar  recursos  ́e  haŕware  e/ou  software,  como  servíor,
maquina virtual e storage, seńo que a C̃̂TRATADA ́evera informar quais os recursos mańatórios para
o correto funcionamento ́o software, ́e acoŕo com as necessíáes ́a C̃̂TRATÂTE;
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4.1.2.16  A C̃̂TRATÂTE ́evera ́isponibilizar a bańa suficiente para cáa o trafego ́as imagens ate o
seu gerenciamento, para fins ́e exportaço ́e imagens, alarmes ́e intruşo, visualizaço ́as imagens e
manutenço remota;
4.1.2.17 ̃ software ́eve permitir ser acessáo remotamente por meio ́o Acesso Déicáo, unicamente
para fins ́e exportaço ́e imagens e alarmes, e como gesţo remota.
4.1.3 ITEM 17 CDI-AD - PACOTE EXPANSÃO PARA 4 PCIS
4.1.3.1 ̃ pacote ́e expanşo ́evera ser utilizáo quańo for necessario acrescentar fluxos ́e ví́eo
́e novas câmeras ao concentráor ja configuráo;
4.1.3.2 A Contrataço  ́o  pacote  ́e  expanşo  se  ́ara  em conjunto  ́e  quatro  licencas  e  ́evera
contemplar tóas as funcionalíáes ́escritas no item CDI;
4.1.3.3 A  C̃̂TRATADA  ́evera  ser  responsavel  pela  áequáa  instalaço,  configuraço  e
manutenço preventiva e corretiva ́e cáa licenca instaláa por ela.
4.1.4 DETALHAMENTO DOS ITENS 18 E 19 – CENTROS DE GERENCIAMENTO ESTADUAL E
REGIONAL
4.1.4.1 Atribui-se o nome CÊTR̃ DE GERÊCIAMÊT̃ ao grupo ́e ́ispositivos que inclui tóos os
artifícios necessarios para monitoramento, gesţo, armazenamento e visualizaço ́e imagens obtías a
partir ́os PCIs, ́entre os quais incluem-se: Dispositivos ́e processamento e armazenamento, switches,
infraestrutura,  cabeamento  ́entre  outros.  Quańo  uníos  e  interconectáos,  os  referíos  ́ispositivos
formam a arquitetura física e lógica que possibilitam a transmisşo e o processamento ́os ́áos. Levańo
em  consíeraço  o  porte  ́imensional  ́este  projeto,  assim  como  sua  expectativa  ́e  crescimento  e
escalabilíáe, faz-se necessaria a ́istribuiço ́os nucleos ́e processamento e armazenamento para que
o sistema tenha cońicões ́e ateńer os requisitos ́escritos ́e acoŕo com a performance esperáa para
a aplicaço. Para tanto, foram ́efiníos os seguintes conceitos ́e ́istribuiço ́o processamento ́e ́áos:
4.1.4.1.1 CGE – CENTRO DE GERENCIAMENTO ESTADUAL –  Sera composto pelo conglomeráo ́e
equipamentos que tera acesso à VISUALIZACÃ e GERÊCIAMÊT̃ ́e tóos os PCIs que compõem e
compoŗo o projeto. Entretanto, apesar ́e o CGE ter acesso a visualizaço ́e tóos os canais ́e ví́eo, o
mesmo ņo ocorrera para o armazenamento,  que sera ́istribuí́o em ́iversos ́ispositivos fisicamente
instaláos em locais apartáos, porem, interoperańo logicamente por meio ́a convergência ́e uma rée
metropolitana ́e ́áos; 
4.1.4.1.2 CGR – CENTRO DE GERENCIAMENTO REGIONAL – Tal qual o funcionamento e composiço
́o CGE, os CGRs seŗo responsaveis  pelo  gerenciamento,  visualizaço e armazenamento  ́os  ́áos
provenientes  ́os  PCIs  que  estiverem  conectáos  ́iretamente  a  eles,  compartilhańo  recursos  e
funcionalíáes  com  o  CGE,  visańo  ateńer  a  performance  e  funcionamento  ́o  sistema.  ̃s  CGRs
configuram os centros ́e gerenciamento que ́eveŗo ser criáos ́e acoŕo com a necessíáe expanşo
́o projeto,  visto  que as conexões ́os ́ispositivos estaŗo ́iretamente relacionáas com sua area ́e
cobertura geografica;
4.1.4.2 A comunicaço entre o CGE e os CGRs ́ar-se-a por meio ́e uma rée metropolitana parcialmente
existente,  a qual,  se necessario,  recebera expansões méiante  a áeşo ́os componentes e  servicos
previstos neste termo ́e referência, possibilitańo o ateńimento às novas localíáes ́os PCIs;
4.1.4.3 ̃s  recursos  tecnológicos  existentes  na  atualíáe  possibilitam  que  o  processamento  e
armazenamento necessarios ao CGE e CGRs sejam feitos por recursos ́e computaço ́istribuí́a, fazeńo
uso ́o servico ́e “clusterização” ou Cloud computing. Tais recursos şo necessarios, visto que a ́imenşo
́o projeto exigira eleváos níveis ́e processamento, performance, velocíáe e armazenamento, os quais
şo otimizáos méiante áoço ́estes recursos computacionais, alem ́e flexibilizarem e facilitarem as
́emańas ́e expanşo;
4.1.4.4 Cabera a C̃̂TRATADA prover tóos os recursos, servicos e componentes necessarios para o
́evío funcionamento e ateńimento ́as ́emańas previstas para o CGE e os CGRs, incluińo os recursos
físicos,  ́e infraestrutura,  rée,  processamento e armazenamento.  Em ́ecorrência  ́o eleváo nível  ́e
́etalhes que algumas ́isciplinas póem requerer (como infraestrutura, por exemplo), as PR̃P̃̂ÊTES
́eveŗo consíerar que T̃D̃S os itens ́eveŗo estar previstos em sua composiço ́e valores, aińa que
ņo estejam ́etalháamente ́escritos neste termo ́e referência;
ITEM 18 – CGE – CENTRO DE GERENCIAMENTO ESTADUAL
4.1.4.5 ̃ Centro  ́e gerenciamento estáual  sera ́efinío por  um conjunto  ́e recursos  e  ́ispositivos
físicos e lógicos que possuira acesso à visualizaço ́e T̃D̃S os PCIs, gerenciamento e configuraço,
seńo responsavel pela exibiço e armazenamento ́as imagens provenientes ́os PCIs que estiverem sob
sua area ́e cobertura geografica;
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4.1.4.6 ̃ Centro ́e gerenciamento estáual consiste em tóa a soluço ́e haŕware e software necessaria
à conex̧o e visualizaço ́as imagens provenientes ́os ́iversos CGRs às estacões ́e monitoramento,
evitańo  sobrecarga  ́ecorrente  ́a  quantíáe  excessiva  ́e  streams  ́e  ví́eo,  permitińo-se  o
estabelecimento ́e ́iversos níveis hierarquicos ́e visualizaço e gravaço ́as imagens.
4.1.4.7 ̃ Centro ́e gerenciamento estáual ́evera possuir tóos os artifícios ́e software e haŕware para
acessar e armazenar uma seguńa instância ́as fotos instantâneas (snapshots) faciais, LPR ́entre outros
obtíos em tóos os CGRs;
4.1.4.8 ̃ Software utilizáo ́evera ser ́o mesmo fabricante ́os ́ispositivos utilizáos para compor o CGE
ou totalmente compatível com o mesmo póeńo enţo féerar as bases ińepeńentemente ́a verşo que
esteja róańo;
4.1.4.9 ̃ CGE ́evera ser capaz ́e interoperar com eventuais PCIs e/ou outros componentes previamente
existentes, ́e acoŕo com párões ́e universalíáe ́e ví́eo entre fabricantes, garantío por entíáes ́e
páronizaço, tais como: ̃̂VIF, CGI, ́entre outros;
4.1.4.10 Tóos os recursos ́e software e haŕware que compõem o CGE ́evem possibilitar a integraço
́e ́áos obtías pelos PCIs sob sua gesţo com eventuais sistemas ́e exibiço ́e imagens previamente
existentes, ́e acoŕo com párões estipuláos por entíáes competentes, tais como: ̃̂VIF e CGI, seńo
necessario que os supostos sistemas existentes possuam conformíáe com tais párões
4.1.4.11 ̃s ví́eos ́eveŗo ser armazenáos no formato H.264 em 15 (quinze) fotogramas por seguńo
e na resoluço mínima ́e 1080p (alta ́efiniço);
4.1.4.12 As  imagens  obtías  atraves  ́os  pontos  ́e  captura  ́e  imagem  e  aúios  ́eveŗo  ser
armazenáas por um períóo mínimo ́e 30 (trinta) ́ias;
4.1.4.13 Tóa a soluço ́evera possuir elementos ́e alta ́isponibilíáe em seus elementos, operańo
apenas com paráas programáas ́e manutenço;
4.1.4.14 Possuir soluço ́e software com as seguintes características:
4.1.4.14.1 ̃  software  ́eve  ter  a  capacíáe  ́e  repróuzir  ví́eos  graváos  localizáos  nos  Locais
Remotos;
4.1.4.14.2 Póera receber eventos ́e alarme ́os locais remotos;
4.1.4.14.3 ̃ sistema ́evera possibilitar que informacões ́a câmera sejam exportáas, tais como: ̂umero
́e íentificaço (ID), nome, eńereco IP e localizaço
4.1.4.14.4 Devera possibilitar que uma estaço central, conectáa com o site local, atue como estaço
áministráora ́e tóas as ́emais estacões locais;
4.1.4.14.5 Deve suportar  a  exibiço  ́e  eventos  ́e  analise  ́e ví́eo  no software  cliente  que estejam
conectáos remotamente;
4.1.4.14.6 Devera suportar que configuracões sejam realizáas a partir ́e um sistema ́e configuraço
remota
4.1.4.14.7 Devera possibilitar que os fluxos ́e ví́eo sejam ́estináos a um site local sem a necessíáe
́e transmisşo ao ponto ́e controle (capital);
4.1.4.14.8 Devera ser capaz ́e acessar fluxos ou sub fluxos ́e ví́eo méiante requisiço ́e um cliente;
4.1.4.15 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, configuraço, manutenço
preventiva e corretiva ́e cáa software instaláo por ela;
4.1.4.16  Cabe à C̃̂TRATADA o fornecimento e compliance ́e tóas as licencas base ́e software ́o
CGE utilizáas ́urante a prestaço ́os servicos.
4.1.4.17 A C̃̂TRATADA ́evera  ́isponibilizar  recursos  ́e  haŕware  e/ou  software,  como  servíor,
maquina virtual e storage, ́e acoŕo com os requerimentos necessarios para o correto funcionamento ́o
software ofertáo, ́e acoŕo com as necessíáes ́a C̃̂TRATÂTE;
4.1.4.18 A C̃̂TRATÂTE sera responsavel pelo fornecimento ́os artifícios ́e haŕware e software que
garanta a comunicaço entre os multiplos ́ispositivos ́e processamento, armazenamento e servíores que
formaŗo os nucleos responsaveis pela execuço ́e tóos os mó́ulos ́o sistema
4.1.4.19 ̃s  artifícios  províos  pela  C̃̂TRATÂTE,  sejam eles  pre-existentes  ou  ņo,  possuiŗo  os
seguintes requerimentos mínimos:
4.1.4.20 Destináo(s) para aplicacões que ́emańem alto nível ́e confiabilíáe e escalabilíáe, com
recursos ́e réuńância ativa que garanta o processamento e comunicaço ininterrupta entre as particões
́o sistema.  A réuńância  ́eve abranger os ́ispositivos a  nível  ́e portas ́e conex̧o e alimentaço
eletrica;
4.1.4.21 Permitem o estabelecimento ́e links comunicaço unitarios e agregáos que operem com as
seguintes larguras ́e bańa: 10, 100, 1000 e 10.000 Mbps, compatíveis e interoperantes com o protocolo
Ethernet e suas variacões;
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4.1.4.22 Possibilitar  a  convergência,  interaço  e  recebimento  ́e  rotas  ́e  comunicaço  que  sejam
publicáas por (mas ņo se limitańo a estes) protocolos ́e roteamento, tais como: EIGRP, IS-IS, BGP ou
̃SPF;
4.1.4.23 Şo compatíveis com protocolos que possibilitam o estabelecío ́e sessões remotas seguras e
criptográas
4.1.4.24 ̃s  artifícios  ́e  comunicaço  províos  pela  contratante  şo  compatíveis  com  a  criaço  ́e
multiplos segmentos internos ́e comunicaço, incluińo rées virtuais, bem como os recursos ́inâmicos ́e
comunicaço  entre  multiplas  rées  virtuais,  ́e  móo  que  ińepeńa  ́o  apontamento  manual  nos
́ispositivos;
4.1.4.25 Para ampliar o ́esempenho ́e comunicaço ́os artifícios a soluço fornecía pela contratante
possuir cońicões ́e ser segmentáa méiante criaço ́e grupos multicast
4.1.4.26 Atua com protocolo IEEE802.1x para autenticaço segura nas portas ́e comunicaço;
4.1.4.27 Possui funcionalíáe que possibilitam a junço ́e 2 ou mais canais ́e comunicaço, fazeńo
com que estes ́e comportem como um unico.  
4.1.4.28 A soluço fornecía pela contratante contem recursos que possibilitem loops ́e camáa 2, ́este
móo, multiplas rotas ́e comunicaço póem ser estabelecías a partir ́e 2 ou mais ́ispositivos físicos
e/ou canais ́e comunicaço;
4.1.4.29 A C̃̂TRATÂTE ́evera ́isponibilizar a bańa suficiente para cáa o trafego ́as imagens ate o
seu gerenciamento, para fins ́e exportaço ́e imagens, alarmes ́e intruşo, visualizaço ́as imagens e
manutenço remota;
4.1.4.30 ̃ software ́eve permitir ser acessáo remotamente por meio ́o Acesso Déicáo, unicamente
para fins ́e exportaço ́e imagens e alarmes, e como gesţo remota.
4.1.4.31 ̃ software ́eve possuir mó́ulo cliente com funcões remotas com as seguintes características:
4.1.4.31.1 Suportar controle ́e ví́eo com os seguintes requisitos:
4.1.4.31.1.1 Suportar criaço ́e layout com ́iversas ́ivisões, no mínimo 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 20, 25, 36 e
64. Deve suportar tambem layout personalizáo;
4.1.4.31.1.2 Suportar arrastar e soltar janela;
4.1.4.31.1.3 Suportar comutaço ́inâmica ́e repróuço ao vivo: arrastar a linha ́o tempo para que o
sistema faca alteraço automatica para o móo ́e repróuço, ońe o usuario póera acessar a ́ata
́iretamente no caleńario
4.1.4.31.1.4 Suportar a repróuço ́e ate 36 canais simultaneamente;
4.1.4.31.1.5 Suportar exibiço ́e tela ́upla em um ́ispositivo (cliente ou mapa);
4.1.4.31.1.6 Suporte para captura ́e foto em tempo real ou no momento em que estiver seńo repróuzío;
tambem ́eve suportar o armazenamento ́e um períóo específico escolheńo o canal, ́ata e hora;
4.1.4.31.1.7 Suporte  para  captura  ́e  ví́eo  em  tempo  real  ou  no  momento  em  que  estiver  seńo
repróuzío; tambem ́eve suportar o armazenamento ́e um períóo específico escolheńo o canal, ́ata e
hora;
4.1.4.32 Suporte à funço ́e arvore ́e ́ispositivos com os seguintes requisitos:
4.1.4.32.1 Suporta a exibiço ́a arvore ́e ́ispositivos selecionáa pelo usuario logáo atual e a exibe ́e
acoŕo com as configuracões ́e sua permisşo;
4.1.4.32.2 A arvore ́e ́ispositivos ́eve suportar consulta com palavras-chave;
4.1.4.32.3 Deve suportar áicionar canais aos favoritos com o boţo ́ireito ́o mouse; 
4.1.4.32.4 Deve suportar mostrar o eńereco IP ́os ́ispositivos ou mostrar o nome ́os ́ispositivos;
4.1.4.32.5 Suporte para troca ́e exibiço ́e classificaço para cima / para baixo / páŗo;
4.1.4.32.6 Deve ser possível abrir ví́eos ao se clicar ́uas vezes em grupos, ́ispositivos ou canais para
abrir ví́eos; as regras ́e seleço ́o tipo ́e fluxo póem ser ́efinías localmente;
4.1.4.32.7 Suporta clique com o boţo ́ireito no canal, configuraço ́e início rapío, preset ́o PTZ;
4.1.4.32.8 Suporte para salvar canais ́e monitoramento em favoritos; suportar rapío preview em tempo
real, repróuço ́e ví́eo e controle na nuvem ́e canais para monitoramento a partir ́e favoritos; suportar
10 níveis ́e favoritos no maximo; suportar áiço ́e janelas selecionáas aos favoritos;
4.1.4.32.9  Permitir  que os canais ́e ví́eo que şo vistos em real  time possam ser  áicionáos no
histórico ́e gravacões, ́e móo que póeŗo iniciar rapíamente o móo em tempo real a partir ́o histórico
́e gravaço;
4.1.4.32.10  Suporte para ́iferenciar recursos ́e equipamentos por estrutura organizacional, visualizaço
em tempo real ́o histórico e favoritos;
4.1.4.33 Suportar visualizaço ́e ví́eo com as seguintes características:
4.1.4.33.1 Suportar classificaço rapía: tóos, ̃nline, ̃ffline;
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4.1.4.33.2 Suportar exibiço ́e tóos os canais;
4.1.4.33.3 Suportar pesquisa rapía;
4.1.4.33.4 Suporte para exibiço ́e miniaturas ́e ví́eo
4.1.4.33.5 Suportar exibiço ́e informaço ́o canal com barra ́e rolagem;
4.1.4.33.6 Suportar layout ́e acoŕo com o tamanho ́a tela;
4.1.4.33.7 Permitir a exibiço ́o nome ́o canal;
4.1.4.34 Para o controle ́a plataforma sera necessario suportar as seguintes características:
4.1.4.34.1 Controle com 8 ́irecões ́a PTZ e posiço 3D para operar o PTZ;
4.1.4.34.2 Configuracões ́e suporte \ Móificaço \ Excluşo ́e pontos préefiníos;
4.1.4.34.3 Suporte à preset, controle ́e posiço ́o monitoramento e funço ́e rotaço ́a PTZ; 
4.1.4.34.4 Ajuste ́e foco, zoom e abertura; Permitir por seleço ́e velocíáe; 
4.1.4.34.5 Suportar funço ́e seleço ́e quáros e ampliaço ́a imagem usańo o mouse;
4.1.4.34.6  Atraves ́o zoom ́igital, o mouse póera arrastar e soltar a imagem;
4.1.4.34.7 Funço ́e bloqueio ́e controle ́a plataforma (outros usuarios ņo póem operar a plataforma
após o bloqueio);
4.1.4.34.8 Atribuir privilegios para usuarios para que possam ou ņo ́esbloquear a plataforma ́e forma
que outros usuarios tambem possam operar o sistema após o ́esbloqueio;
4.1.4.35 Suportar gravaço ́e ví́eo com os seguintes requerimentos:
4.1.4.35.1 Suporta busca ́e ví́eo local e remota;
4.1.4.35.2  Suportar a exibiço rapía ́e ví́eos a partir ́e uma ́ata específica
4.1.4.35.3 Suportar zoom ́a imagem seńo repróuzía;
4.1.4.35.4 Suportar operacões ́e pausa, repróuço e paráa na repróuço;
4.1.4.35.5 Suportar ́ownloá ́e ví́eo ate cinco canais ao mesmo tempo, cáa um ate 8M/S;
4.1.4.35.6 Suportar ́ownloá ́e ví́eos póeńo escolher o horario e em um ́os seguintes formatos AVI,
TS, ASF, AVI, MP4;
4.1.4.35.7 Suportar  a  repróuço  ́o  ví́eo  mais  rapía  em 2X,  4X,  8X,  16X,  32X  ou  64X  ou  com
velocíáe mais lenta 1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64;
4.1.4.35.8 Suporta selecionar o tipo ́e ví́eo para exibiço: tóos os ví́eos ou ví́eos ́e alarme;
4.1.4.35.9 Suportar a escolha ́a repróuço ́e acoŕo com a cor na linha ́e tempo (cáa cor se refere à
um tipo ́e gravaço);
4.1.4.35.10 Suportar configuraço ́e quota ́e tempo ́e armazenamento em nuvem ́e ví́eo normal /
alarme;
4.1.4.35.11  Suporta arrastar a barra ́e progresso ́a timeline;
4.1.4.35.12 Suportar a visualizaço ́o ańamento ́a repróuço na timeline;
4.1.4.35.13 Suporte mínimo para exibiço em escala ́e 10 seguńos;
4.1.4.35.14 Suportar aumentar ou ́iminuir o tamanho ́a timeline;
4.1.4.36 Características ́o ví́eo wall:
4.1.4.36.1 Suportar abertura ́e telas, sequenciamento e uso ́e aúio;
4.1.4.36.2 Suporta zoom e restauraço ́e tela unica;
4.1.4.36.3 Suporta configuracões ́o tipo ́e fluxo ́e bits e tempo ́e resíência;
4.1.4.36.4 Suportar  a  seleço  ́o  ví́eo  wall  (a  configuraço  ́o  ví́eo  wall  e  concluí́a  no  láo  ́o
áministráor);
4.1.4.36.5 Suporta pre-visualizaço ́o ví́eo para confirmar que o acesso ao ví́eo wall esta correto;
4.1.4.36.6 Suporta arrasto ́e canal ́e ví́eo para o ví́eo wall instantaneamente;
4.1.4.36.7 Suportar ignorar canais que tenha peŕío a imagem.
4.1.4.37 A repróuço ́e ví́eo ́e possuir os seguintes recursos: 
4.1.4.37.1 Consulta ́e ví́eo para repróuço, horario ́e início e final; 
4.1.4.37.2 Possibilitar a seleço (fatiamento) ́e parte ́e um arquivo graváo que estiver seńo exibíos
na linha ́o tempo e posteriormente repróuzir esta seleço;
4.1.4.37.3 Suportar a ́ivişo ́e tela na repróuço;
4.1.4.37.4 Suporta controle para repróuço ińepeńente para cáa janela (móo, velocíáe, aúio,
etc.);
4.1.4.37.5 Suportar recorte ́e ví́eo, ́ownloá e possuir um centro ́e ́ownloá para ver o progresso ́a
operaço.
4.1.4.38 Deve suportar mapa sinótico com as seguintes características: 
4.1.4.38.1 Suporta mapas online e offline compatíveis com Google;
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4.1.4.38.2 Suportar áequaço ́o mapa no víeo wall;
4.1.4.38.3  Possuir a funço ́e aglomerar (cluster) mapa, exibińo canais ́e ví́eos no formulario ́e
mapas aglomeráos quańo um mapa estiver abaixo ́e um nível aglomeráo pre-́efinío;
4.1.4.38.4 Exibiço  ́e  informaço,  méiço  ́e  superfície,  réefiniço,  limpeza  ́e  tela,  funcões  ́e
marcaço;
4.1.4.38.5 Suportar exibiço ́a estrutura ́a arvore para exibir tóos os ví́eos, canais e suas informacões
organizacionais alem ́e suportar pesquisa ́e palavras-chave, clicańo em funço ́e posicionamento no
mapa;
4.1.4.38.6 Suporta a localizaço ́e ví́eo em mapas e uso ́e ícones para ́istinguir ́iferentes tipos ́e
́ispositivos;
4.1.4.38.7  Suportar abertura ́e informacões na tela ́e acoŕo com a câmera selecionáa; 
4.1.4.38.8 Suporta  ví́eo  em  tempo  real,  controle  ́e  plataforma  e  repróuço  ́e  ví́eo  atraves  ́a
manipulaço ́e botões;
4.1.4.38.9 Suportar a seleço ́e canais ou grupo ́e canais;
4.1.4.38.10  Suportar a seleço simultânea ́e pontos ́e monitoramento em uma area por meio ́e seleço
́e quáros, seleço ́e linha, seleço ́e rota, seleço ́e caminho mais curto, etc.;
4.1.4.38.11 Suporta a abertura simultânea ́e repróuço ́e ví́eo e ví́eo em tempo real para canais
selecionáos;
4.1.4.38.12 Permitir a abertura ́e ví́eo em tempo real e imagens graváas ́os canais selecionáos;
4.1.4.39 Suporte acesso à ́iversos ́ispositivos conforme características abaixo:
4.1.4.39.1 Suporta acesso à ́iversos tipos ́e equipamentos como câmeras,  ̂VR, Storages,  DVRs e
outros;
4.1.4.39.2 Suporta ví́eo nos formatos H264, MJPEG, MPEG4, SVC, SVAC e H265; 
4.1.4.39.3 Suporta aúio nos formatos AAC, G711A, G711U, G722.1, G726, G729; 
4.1.4.39.4 Suportar protocol ̃̂VIF;
4.1.4.39.5 Suportar  acesso  ́e  ́ispositivos  ́e  ví́eo,  ́ispositivos  ́e  carţo,  ́ispositivos  ́e  rosto,
́ispositivos inteligentes, etc.;
4.1.4.40 Para suportar o gerenciamento ́a capacíáe ́e negócios, os requisitos şo os seguintes:

4.1.4.40.1 Suportar licencas para funcões relacionáas ao sistema ́e busca ́e rosto, veículo e ví́eo;
4.1.4.41 Requerimentos para login seguro:
4.1.4.41.1 Suporte ao login ́o cliente atraves ́o usuario ́o sistema na plataforma ou atraves ́e registro
́e usuario;
4.1.4.41.2 Suporte para verificar a exatí̧o ́a senha ́e login ́o usuario e criptografar a senha ́urante a
autenticaço;
4.1.4.41.3 Solicitar nome ́e usuario e senha quańo uma senha erráa for insería;
4.1.4.41.4 Se a senha for ́igitáa incorretamente cinco vezes seguías, a conta ́eve ser bloqueáa por
cinco minutos;
4.1.4.41.5 Permite login automatico ́eśe que a créencial tenha sío guaŕáa corretamente;
4.1.4.41.6 Depois  ́e  inserir  o  IP  e  a  porta  para  o  primeiro  login,  o  IP  e  a  porta  póem  ser
automaticamente lembráos;
4.1.4.41.7 Exibir o progresso ́o login;
4.1.4.42 ̃utras características ́o sistema:
4.1.4.42.1 Usańo o boţo ́ireito ́o mouse e possível fechar a janela atual e parar o fluxo ́e ví́eo;
4.1.4.42.2 Com o boţo ́ireito ́o mouse e possível escolher a quantíáe ́e ́ivisões na tela;
4.1.4.42.3 Deve permitir entrar em móo tela-cheia e sair ́o móo tela cheia utilizańo-se o mouse;
4.1.4.42.4 Deve permitir áicionar um ou mais canais aos favoritos usańo apenas o mouse;
4.1.4.42.5 Deve permitir alternar entre visualizaço ao vivo e repróuço com o boţo ́ireito ́o mouse;
4.1.4.42.6 ̂o menu aberto ao se clicar com o boţo ́ireito ́o mouse ́eve ser possível iniciar gravaço
contínua ́o ví́eo que estiver seńo exibío;
4.1.4.42.7 Deve permitir alternar a configuraço ́e taxa bits utilizańo-se apenas o mouse;
4.1.4.42.8 ̂o menu aberto ao se clicar com o boţo ́ireito ́o mouse ́eve ser possível iniciar repróuço
́e ví́eo;
4.1.4.42.9 Deve permitir ajuste ́e brilho, contraste, saturaço e cor ́a imagem utilizańo-se apenas o
mouse;
4.1.4.42.10 Deve permitir ajuste ́e foco na imagem apenas com o uso ́o mouse (o usuario ́eve possuir
os privilegios necessarios para essa operaço);
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4.1.4.43 A exibiço ́e ́áos online ́eve suportar:
4.1.4.43.1 Suporte online para a polícia: ́eve permitir acessar informacões ́e ́ispositivos que esţo nas
viaturas, equipamentos ińivíuais e informacões no mapa;
4.1.4.43.2 Suporte  a  ́ispositivos  no  mapa,  incluińo  canais  ́e  ví́eo,  LPR  e  ́ispositivos  ́e
reconhecimento facial;
4.1.4.44 ̃ sistema ́e armazenamento em nuvem ́eve suportar as seguintes características:
4.1.4.44.1 Suportar arquitetura ́istribuí́a assimetrica, suportańo arquitetura ́e analise acopláa com
metááos e armazenamento ́e ́áos;
4.1.4.44.2 Suportar tolerância a falhas ́e ́áos ́e ́isco e suportar a separaço ́a rée ́e servicos ́a
rée ́e armazenamento;
4.1.4.44.3 Suportar acesso ́e ví́eo, ́ecóificaço em víeowall, armazenamento, encaminhamento;
4.1.4.44.4 Suportar servico ́e mensageria;
4.1.4.44.5 Suportar a consolíaço ́e tóos os nós ́e ́áos ́e armazenamento em um unico conjunto
́e armazenamento para concluir a organizaço e a ́istribuiço ́e recursos ́e armazenamento;
4.1.4.44.6 Suportar  balanceamento ́e carga ́e acoŕo com a presşo ́o nó ́e armazenamento ́e
́áos, numeros ́e canais ́e ́ispositivos, CPU e largura ́e bańa;
4.1.4.44.7 Suportar  atualizaço  on-line  ́o  sistema  atraves  ́a  pagina  ́e  operaço  e  manutenço  e
suporte à atualizaço ́e um unico nó ́e ́áos ou cluster;
4.1.4.44.8  Suportar RAID1 no nó ́e gerenciamento e operar no móo ́e cluster ativo /  em espera.
Metááos ́evem possuir 4 móos ́e backup e hot stańby;
4.1.4.44.9  ̃s  arquivos  ́e  ví́eo  póem ser  armazenáos  em ́iferentes  nós,  suporte  para  reparar
rapíamente e tolerar falhas ́e arquivos. A gravaço ́e canal póe ser automaticamente assumía por
outros nós ́e ́áos normais para continuar a gravaço após falha ́o nó ́e ́áos;
4.1.4.44.10  Suportar áiço e remoço on-line ́e ́iscos rígíos, ņo ́eve ser necessario configurar o
RAID e suporta expanşo granular em uníáes ́e ́isco rígío. ̃s ́áos graváos recentemente ́eveŗo
ser  automaticamente  ́istribuí́os  nos  novos  ́iscos,  sem  a  necessíáe  ́e  configurar  os  nós  ́e
armazenamento. A capacíáe ́e armazenamento ́evera ser eleváa automaticamente;
4.1.4.44.11 Suportar expanşo flexível ́e nós ́e ́áos em um unico cluster. Basta áicionar o eńereco
IP ́o nó ́e armazenamento recem-áicionáo;
4.1.4.44.12 Um unico ́omínio ́eve suportar 256 nós ́e ́áos,  um cluster unico ́eve suportar varios
́omínios. A capacíáe ́e expanşo ́e armazenamento ́o sistema ́eve seguir linearmente o crescimento
́os ́áos ́os nós;
4.1.4.44.13  Suportar  multi-usuario  controle  ́e  acesso  por  ACL,  o  ́iretório  ́e  arquivos  suporta  3
permissões (priváo, compartilhamento somente leitura, compartilhamento total); suporte ao gerenciamento
́e cotas em nível ́e usuario e ́iretório. Suporta cobertura ́e nível ́e servico ́e ví́eo por espaco e tempo;
4.1.4.44.14 Suportar operacões basicas ́e arquivos, incluińo abertura ́e arquivos, fechamento, leitura,
gravaço,  excluşo,  renomeaço,  uploá,  ́ownloá,  cópia  e  configuraço  ou  consulta  ́e  atributos  ́e
arquivos ́e maneira unica ou em lote. Suporta a configuraço ́e atributos personalizáos para arquivos por
meio ́o SDK, suporta a obtenço ́e atributos ́e arquivos em lotes;
4.1.4.44.15  Suporte a streaming ́e ví́eo, armazenamento ́ireto ́e imagens e transferência no mesmo
ambiente ́e armazenamento em nuvem;
4.1.4.44.16 Suportar  16 nós ́e gerenciamento ao gerenciar  o móo ́e cluster  ́e nós.  ̃s móos ́e
gerenciamento e armazenamento ́evem prover servicos iguais ao móo ́e operaço. ̃s metááos ́os
nós ́e gerenciamento póeŗo ter ate 32 backups;
4.1.4.44.17 Em um sistema ́e armazenamento em nuvem, quańo um unico ́isco rígío e ́anificáo, a
velocíáe ́e recuperaço ́e ́áos ́eve ser maior que 4 TB / hora;
4.1.4.44.18 Suporta acesso ́e leitura e gravaço ao armazenamento em nuvem no ambiente Wińows /
Linux / VMware;
4.1.4.44.19 ̃ ́ispositivo ́e armazenamento ́e Metááos em cloú ́eve realizar o backup ́e ́áos ́os
́iscos ́o sistema para ́iscos ́e ́áos, gerańo 8 cópias ́istintas. Após ́os ́iscos ́o sistema serem
substituí́os ou regraváos, o software ́e armarzenamento ́evera pesquisar automaticamente ́os ́áos
mais recentes nos ́iscos ́e ́áos, reestabelecer os bancos ́e ́áos, arquivos ́e configuraço e rotas ́e
ińexaço ́e arquivos para restaurar os ́iscos ́e sistema ao estáo original;
4.1.4.44.20 Quańo  apenas  ́ois  servíores  ́e  metááos  şo  configuráos,  o  numero  ́e  pequenos
arquivos armazenáos no sistema ́e armazenamento em nuvem ņo ́eve ser inferior a 1 bilḩo. Depois
que o tamanho ́o cluster e expańío, o numero ́e arquivos e expańío linearmente;
4.1.4.45 Sistema ́e ̃peraço e Manutenço
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4.1.4.45.1 ̃ sistema ́eve conter as seguintes características:
4.1.4.45.1.1 Suporte  ao servico  ́e  sincronizaço:  Gerenciamento  ́a  organizaço,  ́ispositivos,  canal  e
status ́a plataforma ́e ví́eo conectáa;
4.1.4.45.1.2 Suporte à fonte ́e ví́eo: os usuarios póem acessar tóos os ́ispositivos ́e saí́a ́e ví́eo
́a plataforma e exibi-los como arvores ́e ́ispositivos para servir como recursos ́e ví́eo, ́etecço e
analise. Suportar a seleço ́e um ou mais ́ispositivos como fonte ́e ví́eo para ́etecço e analise; 
4.1.4.45.1.3 Suporte  ao  gerenciamento  ́e  ́ispositivos:  áicionar,  excluir,  móificar  e  pesquisar  nos
́ispositivos ́e ́iagnóstico ́e qualíáe ́e ví́eo inteligente, cońuzińo a gerência ́e empilhamento ́e
cluster;
4.1.4.45.1.4 Suporte a estatísticas ́e taxa ́e ví́eo on-line: examinar principalmente se os canais ́e ví́eo
́o projeto esţo on-line conforme preteńío, íentificańo oportunamente os canais off-line para que sejam
reparáos em tempo habil pela equipe ́e manutenço. ̃ sistema ́e relatório verifica a lista ́e status ́os
canais ́e ví́eo ́iariamente em um horario fixo, fazeńo a contagem ́os que esţo on line;
4.1.4.45.1.5 Suporte a estatísticas ́a taxa ́e integríáe ́o ví́eo: Um ví́eo e consíeráo completo se
púer ser repróuzío sob ́emańa pela câmera. As estatísticas ́a taxa ́e integríáe ́o ví́eo auxiliam
na  ́etecço  ́e  canais  que  apresentem  problemas  como:  fluxos  fora  ́a  especificaço  e  falha  na
́ecóificaço, alem ́e garantir que o ví́eo possa ser repróuzío sob ́emańa. ̃ sistema ́e ́iagnóstico
́e qualíáe ́e ví́eo analisa e conta a taxa ́e integríáe (porcentagem) ́e tóos os canais, áquirińo
fluxos ́e ví́eo ́e ́ispositivos em tempo habil, ́e acoŕo com o plano ́e ́iagnóstico;
4.1.4.45.1.6 Suporte a estatísticas ́a taxa ́e aprovaço ́a qualíáe ́a imagem: baseia-se na qualíáe
́e sua exibiço e no auxílio a íentificar e manipular  canais com baixa qualíáe ́e exibiço ́urante
́iagnóstico ́a qualíáe ́o ví́eo, com objetivo aprimorar o ví́eo exibío. ̃ sistema ́e ́iagnóstico ́a
qualíáe ́o ví́eo analisa e conta a taxa ́e aprovaço ́a qualíáe ́a imagem (porcentagem) ́e tóos
os canais ́e cáa regi̧o, áquirińo fluxos ́e ví́eo ́os ́ispositivos em tempo habil, ́e acoŕo com o
plano ́e ́iagnóstico;
4.1.4.45.1.7 Suporte à configuraço ́o esquema ́e ́etecço, que inclui o nome ́o esquema, esquema ́e
ativaço  ou  ņo,  tempo ́e ́etecço  (seguńos)  para  cáa  canal,  tipo  e  ciclo  ́e ́etecço,  o  horario
específico para iniciar,  horario estimáo, ́ispositivo ́iagnóstico final e específico, plano ́e ́iagnóstico,
́escricões e fonte ́e ví́eo. ̃ tempo ́e ́etecço para cáa canal póe ser ́e: 5, 10, 15, 20, 25 e 30
seguńos, ́e acoŕo com as cońicões ́a rée ou ́iagnóstico ́os itens estabelecíos pelo usuario. Com
base  no  ciclo  ́e  ́etecço,  os  planos  ́e  ́iagnóstico  şo  categorizáos  em plano  instantâneo,  ́iario,
semanal e anual e póem ser ́efiníos com períóos ́iario ́e tempo. Em um plano instantâneo, os ́áos
́e tóos os canais şo ́istribuí́os em um unico movimento, se o ́iagnóstico ņo púer ser concluí́o
́entro  ́os períóos ́iarios,  por  páŗo,  ele  continuara automaticamente no ́ia  seguinte  ate  que seja
totalmente concluí́o;
4.1.4.45.1.8 Suporte  ao gerenciamento ́e alarmes:  exibir  o  status online e  offline ́os ́ispositivos e o
alarme ́e falhas encontráas no ́iagnóstico por ví́eo em tempo real;
4.1.4.45.1.9 Suporte à correço ́e limite ́e valores: ̃s itens ́e inspeço e os parâmetros ́e ́iagnóstico
́e ́ispositivos ińivíuais  póem ser  personalizáos (ou seja,  correço ́o valor  limite),  sem afetar  os
parâmetros ́e outros ́ispositivos no plano ́e ́etecço;
4.1.4.45.1.10 Suporte  ao relatório  ́e resultáos:  ̃ servico ́e ́iagnóstico recebe planos ́e
́etecço  ́e  configuraço  ́istribuí́os  e  esquemas  ́e  ́etecço,  inspecionańo  os  ́ispositivos
correspońentes e relatańo os resultáos ́a inspeço que şo exibíos nas interfaces ́a web;
4.1.4.46 Requerimentos ́e software para banco ́e ́áos em nuvem:
4.1.4.46.1 Suportar arquitetura compartilháa ́istribuí́a com objetivo ́e obter o melhor uso ́e CPU,
memória, rée e capacíáe ́e ́iscos em cáa host. Ser compatível com expansões horizontais e possuir
estrutura altamente confiavel, eliminańo falhas isoláas ́o sistema;
4.1.4.46.2 Suportar armazenamento nos móos linha, coluna e linha-coluna, proveńo interfaces SQL e
Restful para aplicacões ́e camáas mais eleváas, baseáas em ́iferentes cenarios;
4.1.4.46.3 Suportar o gerencimento ́o ciclo ́e vía para ́áos conectáos;
4.1.4.46.4 Prover plataformas ́e transmisşo ́e ́áos seguras, confiaveis e escalaveis para fluxo ́e
́áos  em tempo  real,  permitińo  a  conex̧o  com outros  ́áos  estruturáos  em formato  ́e  fluxo  ́e
mensagens;
4.1.4.46.5 Possibilitar a criaço ́as seguintes formas ́e backup: completo, incremental, local e remoto. A
criaço ́e quaisquer um ́os tipos ́e backup ņo ́evera afetar a escrita e consulta ́os ́áos;
4.1.4.46.6 Ser compatível com a contagem ́e fluxo em ́áos conectáos, incluińo o armazenamento ́e
́áos normais e anormais;
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4.1.4.46.7 Permitir a conex̧o em tempo real com ́áos ́e veículo, face, transporte e outros tipos ́e
́áos. Realizar a autocriaço ́e tabelas no sistema ́e operaço e manutenço antes ́os ́áos serem
armazenáos;
4.1.4.46.8 ̃  servico  ́e  consulta  ́e  ́áos  ́evera  prover  a  mesma  interface  REST para  tóos  as
aplicacões ́e camáas superiores, possibilitańo consultas ́ifusas (fuzzy) e precisas, associańo-as com
consultas ́e imagens instantâneas ́e veículos, faces e transporte;
4.1.4.46.9 Permitir que consultas comuns suportem ate 100 simultaneíáes;
4.1.4.46.10 Permitir que um ́ispositivo unico possa armazenar e analisar 1 bilḩo ́e ́áos particionáos.
̃ sistema ́eve consistir ́e pelo menos 2 ́ispositivos. ̃ cluster ́evera suportar o armazenamento ́e
́áos a nível ́e PB (Petabytes);
4.1.4.46.11 Suportar a implementaço integráa ́e haŕware e software;
4.1.4.47 Funcionalíáes com ́ispositivos móveis
4.1.4.47.1 ̃ sistema ́evera ser capaz captar ví́eos em tempo real a partir ́e ́ispositivos móveis ́e
boŕa (front eń);
4.1.4.47.2 Possuir  capacíáe  ́e  repróuzir  gravacões  a  partir  ́o  armazenamento  local  ́e  um
concentráor móvel;
4.1.4.47.3 Ser capaz ́e receber informacões GPS a partir ́e um ́ispositivo ́e boŕa (front-eń) e exibi-lo
no mapa eletrônico;
4.1.4.47.4 Devera receber alarmes a partir ́e um ́ispositivo ́e boŕa (front-eń) quańo pressionáo o
boţo ́e pânico;
4.1.4.47.5 Suportar  ́ialogo  com aúio  em tempo real  com o  concentráor  móvel  para  cońicões  ́e
emergência;
4.1.4.47.6 Ao ́etectar uma face presente na lista negra, o sistema ́evera exibir um alarme ́emonstrańo
o local ońe foi íentificáa a face. ̃ mesmo alarme ́evera ser emitío na plataforma cliente
4.1.4.47.7 Ao ́etectar uma placa veicular presente na lista negra, o sistema ́evera exibir um alarme
́emonstrańo o local  ońe foi  íentificáa a placa. ̃ mesmo alarme ́evera ser emitío na plataforma
cliente
4.1.4.47.8 Devera ser capaz ́e realizar pesquisas,  a partir  ́a plataforma cliente,  que incluam alertas
provenientes ́o reconhecimento ́e faces e veículos
ITEM 19 – CGR - CENTRO DE GERENCIAMENTO REGIONAL 
4.1.4.48 ̃ Centro  ́e gerenciamento regional  ́evera ser  composto por  soluço  que possibilite  e  a
gerência e analise, garantińo a integríáe ́as imagens, aúios e alarmes e permitińo o gerenciamento
́o seu acesso, leitura e remoço;
4.1.4.49 ̃ CGR ́evera consistir em tóa a soluço ́e haŕware e software necessaria à conex̧o e
visualizaço  ́as  imagens  provenientes  ́os  PCIs  sob  cobertura  geografica  abrangía  por  ele  e
interconectáa  com  o  CGE  ́e  móo  a  receber  suas  ́efinicões  hierarquicas,  ́e  gerenciamento  e
configuraço,  concéeńo acesso a visualizaço ́os PCIs e  compartilhamento ́o banco ́e ́áos ́e
imagens instantâneas (snapshots) ́e faces, LPR, ́entre outros atributos obtíos pelos PCIs;
4.1.4.50 ̃  CGR  ́evera  ser  capaz  ́e  interoperar  com  eventuais  PCIs  e/ou  outros  componentes
previamente existentes, ́e acoŕo com párões ́e universalíáe ́e ví́eo entre fabricantes, garantío por
entíáes ́e páronizaço, tais como: ̃̂VIF, CGI, ́entre outros;
4.1.4.51 Tóos  os  recursos  ́e  software  e  haŕware  que  compõem  o  CGR  ́evem  possibilitar  a
integraço ́e ́áos obtías pelos PCIs sob sua gesţo com eventuais sistemas ́e exibiço ́e imagens
previamente existentes, ́e acoŕo com párões estipuláos por entíáes competentes, tais como: ̃̂VIF
e CGI, seńo necessario que os supostos sistemas existentes possuam conformíáe com tais párões;
4.1.4.52 A soluço áotáa para compor o CGR ́evera ser completa e suficiente para o ateńimento ́e
tóos os elementos ́o sistema;
4.1.4.53 Tóa a soluço ́evera possuir elementos ́e alta ́isponibilíáe em seus elementos, operańo
apenas com paráas programáas ́e manutenço;
4.1.4.54 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, configuraço, manutenço
preventiva e corretiva ́e cáa software instaláo por ela;
4.1.4.55 Cabe à C̃̂TRATADA o fornecimento e compliance ́e tóas as licencas base ́e software ́e
gerenciamento ́e ví́eo utilizáas ́urante a prestaço ́os servicos;
4.1.4.56 A C̃̂TRATADA ́evera ́isponibilizar  recursos ́e haŕware e/ou software,  como servíor,
maquina  virtual  e  storage,  ́e  acoŕo  com  os  requerimentos  necessarios  o  correto  funcionamento  ́o
software ofertáo, ́e acoŕo com as necessíáes ́a C̃̂TRATÂTE;
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4.1.4.57 A C̃̂TRATÂTE  sera  responsavel  pelo  fornecimento  ́os  artifícios  ́e  haŕware  e
software que garanta a comunicaço entre os multiplos ́ispositivos ́e processamento, armazenamento e
servíores que formaŗo os nucleos responsaveis pela execuço ́e tóos os mó́ulos ́o sistema
4.1.4.58 ̃s artifícios províos pela C̃̂TRATÂTE, sejam eles pre-existentes ou ņo, possuiŗo
os seguintes requerimentos mínimos:
4.1.4.59 Destináo(s)  para  aplicacões  que  ́emańem  alto  nível  ́e  confiabilíáe  e
escalabilíáe,  com  recursos  ́e  réuńância  ativa  que  garanta  o  processamento  e  comunicaço
ininterrupta entre as particões ́o sistema. A réuńância ́eve abranger os ́ispositivos a nível ́e portas ́e
conex̧o e alimentaço eletrica;
4.1.4.60 Permitem o estabelecimento ́e links comunicaço unitarios e agregáos que operem
com as seguintes larguras ́e bańa: 10, 100, 1000 e 10.000 Mbps, compatíveis e interoperantes com o
protocolo Ethernet e suas variacões;
4.1.4.61 Possibilitar a convergência, interaço e recebimento ́e rotas ́e comunicaço que sejam
publicáas por (mas ņo se limitańo a estes) protocolos ́e roteamento, tais como: EIGRP, IS-IS, BGP ou
̃SPF;
4.1.4.62 Şo compatíveis com protocolos que possibilitam o estabelecío ́e sessões remotas
seguras e criptográas
4.1.4.63 ̃s artifícios ́e comunicaço províos pela contratante şo compatíveis com a criaço
́e multiplos segmentos internos ́e comunicaço, incluińo rées virtuais, bem como os recursos ́inâmicos
́e  comunicaço  entre  multiplas  rées  virtuais,  ́e  móo  que  ińepeńa  ́o  apontamento  manual  nos
́ispositivos;
4.1.4.64 Para ampliar  o  ́esempenho ́e comunicaço  ́os  artifícios  a  soluço  fornecía  pela
contratante possuir cońicões ́e ser segmentáa méiante criaço ́e grupos multicast
4.1.4.65 Atua com protocolo IEEE802.1x para autenticaço segura nas portas ́e comunicaço;
4.1.4.66 Possui funcionalíáe que possibilitam a junço ́e 2 ou mais canais ́e comunicaço,
fazeńo com que estes ́e comportem como um unico.  
4.1.4.67 A soluço fornecía pela contratante contem recursos que possibilitem loops ́e camáa
2, ́este móo, multiplas rotas ́e comunicaço póem ser estabelecías a partir ́e 2 ou mais ́ispositivos
físicos e/ou canais ́e comunicaço;
4.1.4.68 A C̃̂TRATÂTE ́evera ́isponibilizar a bańa suficiente para cáa o trafego ́as imagens
ate  o  seu  gerenciamento,  para  fins  ́e  exportaço  ́e  imagens,  alarmes  ́e  intruşo,  visualizaço  ́as
imagens e manutenço remota;
4.1.4.69 ̃  software  ́eve  permitir  ser  acessáo  remotamente  por  meio  ́o  Acesso  Déicáo,
unicamente para fins ́e exportaço ́e imagens e alarmes, e como gesţo remota.
4.1.4.70 As  imagens  ́eveŗo  ser  armazenáas  no  formato  H.264  em 15  (quinze)  fotogramas  por
seguńo na resoluço mínima ́e 1080p (alta ́efiniço);
4.1.4.71 As  imagens  obtías  atraves  ́os  pontos  ́e  captura  ́e  imagem  e  aúios  ́eveŗo  ser
armazenáas por um períóo mínimo ́e 30 (trinta) ́ias;
4.1.4.72 ̃ sistema ́e víeomonitoramento ́eve possuir as seguintes características:
4.1.4.72.1 ̃ sistema tem a capacíáe ́e integrar um numero ilimitáo ́e servíores em uma unica rée
unificáa;
4.1.4.72.2 ̃ sistema utilizar como banco ́e ́áos central ́o sistema ́e ví́eo monitoramento os bancos
́e ́áos, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, ̃racle, Elastic search ou MySQL;
4.1.4.72.3 ̃ sistema tem a opço ́e sincronizar o banco ́e ́áos com tóos os sistemas ́a rée em
tempo real;
4.1.4.72.4 ̃ sistema permite que tenha um numero ilimitáo ́e sites e câmeras para aparecer em um
unico site para o usuario final;
4.1.4.72.5 ̃ sistema ́evera ser compatível com sistemas operacionais Wińows ou Linux.
4.1.4.72.6 ̃s servíores teŗo a capacíáe ́e trabalhar em conjunto com outros servíores em locais
́iferentes ́e maneira que varios sites aparecam para o usuario como um unico          sistema. ̃s usuarios
́evem ter a capacíáe ́e alternar entres os sites sem a necessíáe ́e    alterar IP, configuracões ou
repetir o processo ́e login;
4.1.4.72.7 ̃ sistema suporta fluxo ́e ví́eo triplo — gravaço, repróuço e transmisşo a  clientes
remotos simultaneamente.
4.1.4.73 ̃ software ́eve permitir as seguintes configuracões ́e sistema:
4.1.4.73.1 ̃ sistema permite fazer alteracões no banco ́e ́áos ́e qualquer servíor ou    Áministráor
́e Estaço ́e Trabalho na rée;
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4.1.4.73.2 ̃s servíores teŗo a capacíáe ́e trabalhar em conjunto com outros servíores em locais
́iferentes ́e maneira  que varios sites aparecam para o  usuario  como um unico sistema. ̃s usuarios
́evem ter  a  capacíáe  ́e  alternar  entres  os  sites  e  acessar  tóas  as  câmeras  ́o  sistema  sem a
necessíáe ́e alterar IP, configuracões ou repetir o processo ́e login;
4.1.4.74 ̃ software ́eve permitir as seguintes configuracões ́e gravaço:
4.1.4.74.1 Suportar  tóos os principais formatos ́e compresşo ́e ví́eo:  MJPEG, MPEG4, H.264 e
H.265;
4.1.4.74.2 Suportar câmeras que şo compatíveis com o ̃pen ̂etwork Ví́eo Interface Fórum (̃̂VIF);
4.1.4.74.3 Suportar o páŗo RTSP que ira receber streams ́e ví́eo ́e câmeras que sejam compatíveis
com o protocolo RTSP;
4.1.4.74.4 Ter a capacíáe ́e enviar ao vivo e arquiváos streams ́e ví́eo atraves ́o protocolo RTSP
para clientes solicitantes;
4.1.4.74.5 Suportar  o  uso  ́o  protocolo  ́e  transferência  ́e  hipertexto  (HTTP)  para  estabelecer  uma
conex̧o entre o VMS e o ́ispositivo IP;
4.1.4.74.6 Ser capaz ́e baixar automaticamente as imagens contías em SD-Caŕ ́as câmeras quańo
houver uma falha ́e comunicaço com a câmera, seńo compatível os principais fabricantes ́e câmeras ́o
mercáo;
4.1.4.74.7 Suportar tóas as resolucões ́e ví́eo, frame rate e bit rate ́as câmeras suportáas;
4.1.4.74.8 Permitir  que a resoluço ́e ví́eo,  frame rate e bit  rate ́e cáa câmera seja configuráa
ińepeńente sem afetar outras câmeras ́o sistema;
4.1.4.74.9 Ter a capacíáe ́e gravaço ́e ví́eo ́as câmeras analógicas e IP no mesmo servíor;
4.1.4.74.10 Ter a capacíáe ́e gravaço ́e no mínimo 80 canais ́e ví́eo IP por servíor, com base na
capacíáe ́e cáa storage ́o servíor em quesţo;
4.1.4.74.11 Possibilitar que no software cliente, a partir ́a utilizaço ́os botões ́o mouse, seja possível
iniciar ou parar a gravaço local ́e cáa câmera;
4.1.4.74.12 ̃  sistema  ́evera  possibilitar  a  ́efiniço  ́o  prazo  ́e  gravaço  ińepeńente  para  cáa
câmera;
4.1.4.74.13 Ter a capacíáe ́e realizar gravacões méiante ocorrência ́e eventos méiante o vínculo ́e
canais ́e ví́eo com o alarme em quesţo;
4.1.4.74.14 Ter a capacíáe ́e exportar ví́eos nos formatos nativo ou universal;
4.1.4.74.15  ̃ sistema tem a capacíáe ́e armazenamento em longo prazo
4.1.4.75 ̃ software ́eve permitir as seguintes configuracões para exibiço ́e ví́eo:
4.1.4.75.1 ̃ sistema ́evera suportar o login ́e estacões clientes para visualizaço ao vivo ́e ví́eos a
partir ́e um servíor local;
4.1.4.75.2 Suportar  uma matriz  virtual  com capacíáe  ́e  prover  o  controle  e  exibiço  ́e  ví́eo  ́a
seguinte maneira:
4.1.4.75.3 Exibir imagens em arranjos ́e ́ivişo fixos com a seguinte quantíáe ́e canais: 1,
4,6,8,9,13,16,20,25,36 e 64. ̃ numero ́e canais póe ser customizáo;
4.1.4.75.4 Arrastar e alterar as janelas;
4.1.4.75.5 Permitir a alteraço ́inâmica entre a exibiço ao vivo e a repróuço ́e ví́eos graváos. Ao
arrastar a barra ́e tempo para o períóo anterior, o sistema ́eve alterar automaticamente para o móo ́e
repróuço, em que o usuario possa selecionar a ́ata a partir ́e um caleńario; 
4.1.4.75.6 Permitir que a janela ́e repróuço ́e ví́eo graváos suporte à exibiço ́e ate 36 canais
simultaneamente;
4.1.4.75.7 Permitir a exibiço em tela ́upla em um ́ispositivo (Cliente ou mapa);
4.1.4.75.8 Possibilitar que o cliente capture fotos instantâneas a partir ́a exibiço ́e ví́eos ao vivo ou
graváos. A foto póera ser armazenáa por ́ispositivo ́o canal ́e ví́eo mais ́ata ́a ocorrência mais
horario ́a ocorrência;
4.1.4.75.9 Possibilitar que o cliente realize a gravaço localmente ́e um ví́eo que esta seńo exibío ao
vivo ou graváo. As gravacões póeŗo ser armazenáas por ́ispositivo ́o canal ́e ví́eo mais ́ata ́a
ocorrência mais horario ́a ocorrência;
4.1.4.76 ̃ software ́eve permitir as seguintes configuracões para repróuço ́e ví́eo e pesquisa ́e
arquivo:
4.1.4.76.1 ̃ sistema ́eve possibilitar o login ́o cliente para repróuço ́e ví́eos a partir ́e um servíor
local;
4.1.4.76.2 ̃ ví́eo  ́eve  estar  sempre  ́isponível  para  repróuço  (assim que  o  ví́eo  corrente  seja
graváo no storage);
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4.1.4.76.3 Quanto à repróuço, o sistema ́eve permitir que:
4.1.4.76.3.1 Permitir a classificaço rapía por tóos, online e offline;
4.1.4.76.3.2 Permitir que quantíáe ́e canais online seja ́efinía, bem como a quantíáe total ́e canais;
4.1.4.76.3.3 Permitir a busca rapía por canais a partir ́e palavras chave;
4.1.4.76.3.4 Possibilitar que canais ́e ví́eo sejam exibíos em miniaturas (canais sem imagem ́evem ser
representáos por imagens páŗo);
4.1.4.76.3.5 Informacões ́o canal ́evem ser exibías pelo controle ́a barra ́e rolagem;
4.1.4.76.4 ̃ sistema ́evera permitir a seleço ́e tipos específicos ́e gravaço a serem exibíos, tais
como: tóas gravacões planejáas / gravacões ́e alarme;
4.1.4.76.5 ̃ sistema ́evera suportar a rapía exibiço se existir uma gravaço em um ́etermináo ́ia
́o caleńario;
4.1.4.76.6 ̃ sistema ́evera possuir a opço ́e bookmarking ́e ví́eo com texto unico, possibilitańo que
o canal em quesţo ou tóos os canais sejam áicionáos aos favoritos, a partir ́e cliques no mouse;
4.1.4.76.7 ̃ sistema fornece ́iversos metóos ́e pesquisa por movimento, evento ou ́ata;
4.1.4.76.8 ̃ sistema e simples ́e usar com comańos ́e controle similares aos ́e ví́eos cassetes ou
repróutores ́e DVD;
4.1.4.76.9 ̃ sistema ́evera permitir que trechos ́e ví́eos graváos, assim como intervalos ́e tempo ́e
ví́eos graváos ou mesmo ́ownloá ́e ví́eos completos sejam exportáos em    formato AVI / ASF e em
formato nativo, seńo compatível áicionalmente com os formatos ASF, AVI e MP4.  Quanto a imagens ́e
ví́eo (snapshot) como JPEG / BMP;
4.1.4.76.10 ̃ sistema tem capacíáe ́e pesquisar ́iversas câmeras simultaneamente;
4.1.4.76.11 ̃ fabricante ́o sistema ́evera prover  um "Leitor  ́e Arquivos" para repróuço ́e ví́eos
graváos em formato nativo, no caso o software cliente VMS ņo esteja instaláo no PC cliente.
4.1.4.76.12 ̃ software ́eve permitir as seguintes configuracões para exportaço ́e ví́eo:
4.1.4.76.12.1 ̃ sistema ́evera permitir que trechos ́e ví́eos graváos, assim como intervalos
́e tempo ́e ví́eos graváos ou mesmo ́ownloá ́e ví́eos completos sejam exportáos em formato AVI /
ASF e em formato nativo, seńo compatível áicionalmente com os formatos ASF, AVI e MP4;
4.1.4.76.12.2 ̃ sistema ́evera possibilitar que imagens ińivíuais (fotos instantâneas) sejam
graváas em formato JPEG ou BMP;
4.1.4.76.12.3 Quáros ińivíuais  (instantâneos)  póem ser  salvos ́a exibiço Ã VIṼ ou
GRAVACÃ;
4.1.4.76.13 ̃ software ́eve permitir as seguintes funcionalíáes ́e aúio:
4.1.4.76.13.1 Suportar a gravaço ́e aúio a partir ́a entráa ́e aúio ́e câmeras IP;
4.1.4.76.13.2 Possibilitar que a partir ́a interface ́e exibiço ́o software cliente seja possível
ouvir o aúio ́e cáa microfone ́e câmera ińivíualmente;
4.1.4.76.13.3 Permitir o uso ́e aúio bíirecional (interfone IP) a partir ́a entráa e saí́a ́e
aúio ́as câmeras que ́isponham ́este recurso;
4.1.4.76.13.4 Suportar gravaço ́e aúio e ví́eo sincronizáo a partir ́e um canal;
4.1.4.76.13.5 Suportar repróuço ́e aúio e ví́eo sincronizáo a partir ́e um canal;
4.1.4.76.13.6 ̃ sistema suporta exportaço ́e aúio e ví́eo sincronizáo em um unico arquivo;
4.1.4.76.14 ̃ software ́eve permitir as seguintes funcionalíáes ́e PTZ:
4.1.4.76.14.1 Permitir o controle PTZ em 8 ́irecões, zoom ́o ́ome e posicionamento 3D;
4.1.4.76.14.2 Suportar a busca rapía ́e preset;
4.1.4.76.14.3 Possibilitar o ajuste ́e zoom, foco e íris, ́e acoŕo com a velocíáe selecionáa;
4.1.4.76.14.4 Possibilitar a seleço ́e frame e zoom ́urante o controle ́e PÂ e TILT. Permitir
o zoom eletrônico méiante rotaço ́o scrool (róa) ́o mouse;
4.1.4.76.14.5 Permitir  que  o  mouse  seja  utilizáo  para  arrastar  e  mover  a  visualizaço  ́a
imagem após zoom eletrônico;
4.1.4.76.14.6 Permitir o bloqueio ́o controle PTZ para previnir que outros usuarios operem a
câmera;
4.1.4.76.14.7 Possibilitar  que  usuarios  com alta  permisşo  ou  usuarios  bloqueáos  possam
́esbloquear o controle PTZ para que outros usuarios assumam o controle;
4.1.4.76.15 ̃ software ́eve permitir as seguintes funcionalíáes ́e automatizaço:
4.1.4.76.15.1 ̃ sistema tem a capacíáe ́e notificaço ́e alarme para o sistema ́o cliente
especificáo;
4.1.4.76.15.2 Devera permitir que notificacões ́e alarme sejam encaminháas por e-mail, seńo
necessaria a conex̧o previa ́o sistema com a internet;
4.1.4.76.15.3 ̃ sistema tem a capacíáe ́e notificaço aúível ́e alarme;
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4.1.4.76.15.4 ̃  sistema  e  capaz  ́e  notificar  o  áministráor  se  a  câmera  falhar,  ocorrer
cegueira, ou se ocorrer um problema ́e conectivíáe ́e servíor;
4.1.4.76.16 ̃ software ́eve permitir as seguintes funcionalíáes ́e log:
4.1.4.76.16.1 ̃ sistema tem capacíáe ́e registro ́e evento com uma opço ́e filtragem;
4.1.4.76.16.2 ̃ sistema tem a capacíáe ́e armazenar informacões ́e log em arquivos ́e log
ou txt em uma pasta ́esignáa;
4.1.4.76.17 ̃ software ́eve permitir as seguintes funcionalíáes ́e para utilizaço ́e ŜMP:
4.1.4.76.17.1 Possibilitar o servico ́e sincronizaço: Gerenciar a organizaço, ́ispositivos, canais e
status ́a plataforma ́e ví́eo conectáos;
4.1.4.76.17.2 Suportar  origem ́e  ví́eo:  usuarios  póem acessar  tóas  as  saí́as  ́e  ví́eo  ́a
plataforma e exibi-las como arvores ́e ́ispositivos, para servir como recursos ́e ví́eo para ́etecço e
analise. Suportar a seleço ́e um ou mais ́ispositivos como origem ́e ví́eo para    ́etecço e analise;
4.1.4.76.17.3 Suportar o gerenciamento ́e ́ispositivos. Áiço, remoço, móificaço e   busca por
meio ́o ́iagnóstico ́e ́ispositivos que contenham o recurso ́e qualíáe Smart  víeo,  cońuzińo a
gerência ́o empilhamento ́o cluster;
4.1.4.76.17.4 Suportar  a  taxa  ́e  estatística  ́e  ví́eos  on-line:  a  taxa  ́e  ví́eo  on  line  examina
principalmente se os canais ́e ví́eo ́o projeto esţo on line como previsto e ́e móo oportuno íentifica
canais  off  line para que reparos sejam realizáos a tempo pela equipe ́e manutenço. ̃ sistema ́e
relatórios efetua ́iariamente a varréura ́os canais ́e ví́eo ́e acoŕo com a lista ́e status, no horario
pre-́efinío, e conta a taxa on line (em percentual)  ́e tóos os canais ́e ví́eo, utilizańo a seguinte
fórmula: Taxa ́e canais online = (numero total ́e canais - numero ́e canais off line)/numero total ́e canais
* 100%;
4.1.4.76.17.5 Suportar  a  emisşo  ́e  estatísticas  ́e  integríáe  ́e  ví́eo:  Um  ví́eo  sera
consíeráo completo se púer ser exibío por ́emańa pela câmera. As Estatísticas ́e integríáe ́e
ví́eo auxiliaŗo na ́etecço ́e canais ́e ví́eo que estejam com problemas, tais como: fluxos ́e ví́eo
fora ́e especificaço, falha na ́ecóificaço e confirmar se o ví́eo póera ser exibío conforme ́emańa.
̃ ́iagnóstico ́e qualíáe ́e ví́eo analisara e contara a taxa ́e integríáe ́o ví́eo (em percentual) ́e
tóos os canais ́e ví́eo, méiante conex̧o nos fluxos ́e ví́eo ́e ́ispositivos pre-́efiníos na base ́e
tempo, ́e acoŕo  com o plano ́e ́iagnóstico baseáo na seguinte fórmula: Taxa ́e integríáe ́e ví́eo =
(numero total ́e canais – numero ́e canais com falha)/numero total ́e canais * 100%; ̂umero ́e canais
com falha = numero ́e canais off line + numero ́e canais com peŕa ́e ví́eo + numero ́e canais com
falha para         exibiço ́e ví́eos por ́emańa;
4.1.4.76.17.6 Suportar  Estatísticas  ́a  taxa  ́e  aprovaço  ́a  qualíáe  ́a  imagem:  A taxa  ́e
aprovaço  ́a  qualíáe  ́e  imagem  e  baseáa  na  qualíáe  ́e  imagem  exibía,  que  auxiliara  na
íentificaço e no manuseio  ́e canais  que estejam classificáos com baixa qualíáe ́e exibiço,  ́e
acoŕo com ́iagnóstico ́e qualíáe ́e ví́eo, com objetivo ́e aprimorar a qualíáe ́e ví́eo. ̃ sistema
́e ́iagnóstico ́e qualíáe ́e ví́eo analisa e conta a taxa ́e aprovaço ́a qualíáe ́e imagem (por
porcentagem) ́e tóos os canais ́e cáa regi̧o, méiante conex̧o nos fluxos ́e ví́eo ́e ́ispositivos
pre-́efiníos na base ́e tempo, ́e acoŕo com o plano ́e ́iagnóstico baseáo na seguinte fórmula: Taxa
́e aprovaço ́e qualíáe ́e ví́eo = (numero     total ́e canais – numero ́e canais com problema ́e
qualíáe)/numero total ́e canais * 100%;
4.1.4.76.17.7 Possibilitar o estabelecimento ́e um esquema ́e ́etecço, que inclua o nome ́o
esquema, ativaço e ́esativaço ́o esquema, ́etecço ́e tempo (em seguńos) para cáa canal, tipo ́e
́etecço, ciclo ́e ́etecço, tempo específico para iniciar, tempo estimáo ́e concluşo, ́ispositivo ́e
́iagnóstico específico, plano ́e ́iagnóstico e origem ́e ví́eo. ̃ tempo ́e ́etecço para cáa canal
́evera ser: 5, 10, 15, 20, 25 e 30 seguńos, que póera ser selecionáo pela equipe ́e campo ́e acoŕo
com as cońicões ́e rée ou itens ́e ́iagnóstico. Baseáo no ciclo ́e ́etecço, os planos ́e ́iagnósticos
seŗo caracterizáos em planos instantâneo, ́iario, semanal e anual e póeŗo ser ́efiníos períóos ́e
tempo para cáa ́ia. Em um plano instantâneo, os ́áos ́e tóos os canais seŗo ́istribuí́os em um
movimento unico. Se o ́iagnóstico ņo púer ser completáo ́entro ́o períóo ́e tempo ́e cáa ́ia, este
por páŗo ́evera continuar automaticamente no próximo ́ia, ate que esteja completamente concluí́o. Por
exemplo: 10.000 canais esţo ́istribuí́os em um unico movimento e a inspeço ́a patrulha esta concluí́a
ha varios ́ias. A ́etecço e cońuzía na base ou ví́eos em tempo real ou ví́eos graváos. ̃s períóos
́e  tempo  póem sem ́efiníos  flexivelmente.  A granularíáe  mínima  ņo  póera  ser  superior  a  30
minutos;
4.1.4.76.17.8 Suportar gerenciamento ́e alarmes: exibir status on line e off line ́os ́ispositivos e
emitir alarmes ́e erro encontráos no ́iagnóstico ́e ví́eo em tempo real;
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4.1.4.76.17.9 Suportar limite ́e correço ́e valores: a inspeço ́e itens e parâmetros ́e ́iagnóstico
́e ́ispositivos ińivíuais ́eveŗo possuir a possibilíáe ́e customizaço (isto e,      limite ́e correço ́e
valores) sem afetar os parâmetros ́e outros ́ispositivos, em um plano ́e ́etecço;
4.1.4.76.17.10 Possibilitar a emisşo ́e relatórios ́e resultáos: ̃ servico ́e ́iagnóstico     ́evera
receber configuracões ́istribuí́as ́e planos ́e ́etecço e esquemas ́e ́etecço,        inspecionar
́ispositivos correspońentes e relatar os resultáos ́as inspecões que şo exibíos nas interfaces web; 
4.1.4.76.17.11 Suportar ví́eos in ́iferentes resolucões, tais como: CIF, D1, 720p e 1080p;
4.1.4.76.17.12 Provisionar funcionalíáe capaz ́e ́etectar as seguintes alteracões e/ou    anomalias
na imagem: claríáe, coloraço, ruí́os, surgimento ́e interferências que apresentem faixas na imagem,
ví́eo ocluşo, peŕa e congelamento ́e ví́eo e múanca ́e cena;
4.1.4.76.18 ̃  software  ́eve  possuir  mó́ulo  ́e  visualizaço  ́e  mapa  com  as  seguintes
características:
4.1.4.76.18.1 Suportar a exibiço online e off-line ́e mapas Google;
4.1.4.76.18.2 Possibilitar a exibiço categorizáa e camáa ́e controle nos ́ispositivos ́o e-
map e exibir pontos ́os ́ispositivos;
4.1.4.76.18.3 Provisionar a criaço ́e cluster ́e mapas, que exiba os canais nos formularios ́e
cluster quańo um mapa esta abaixo ́o nível ́e cluster pre-́efinío;
4.1.4.76.18.4 Permitir  entráa  e  saí́a  ́e  zoom,  exibiço  em  tela  cheia  e  alteraço  entre
visualizaço por satelite ou mapa ́e vetores;
4.1.4.76.18.5 Permitir  a méía ́e ́istâncias, area ́e mensuraço, reset, limpeza ́e tela e
marcacões;
4.1.4.76.18.6 Permitir  a  exibiço  ́e  tóos  os  ví́eos  e  canais  ́e  LPR  (juntos  com  sua
informaço organizacional) em formato ́e arvore; Suportar a pesquisa por palavra chave e posicionamento
a partir ́o clique no mapa;
4.1.4.76.18.7 Possibilitar  a  exibiço  ́e  ví́eos  e  posicionamento  ́e  canais  LPR no  mapa,
realizańo marcacões nestas posicões com ícones que ́emonstrem tipos ́iferentes ́e              ́ispositivos;
4.1.4.76.18.8 Permitir a partir ́o clique em recursos ́o mapa a exibiço ́e balões explicativos,
tais como: tipo ́o recurso, canal e botões correspońentes;
4.1.4.76.18.9 Permitir  a  inicializaço  ́e ví́eo  ao vivo,  controle  PTZ e exibiço  ́e arquivos
graváos a partir ́os botões exibíos nos balões;
4.1.4.76.18.10 Permitir a criaço ́e pontos ́e seleço, tais como: linha, círculo ou quáro para
multiplos canais;
4.1.4.76.18.11 Suportar a seleço ́e tóos os pontos monitoráos na regi̧o méiante ́efiniço
́e quáro, linha, caminho ou rota mais curta;
4.1.4.76.18.12 Permitir a abertura ́e ví́eo ao vivo ou repróuço ́e ví́eos graváos ́os canais
selecionáos;
4.1.4.76.19 ̃ software ́eve permitir as seguintes funcionalíáes para configuraço ́e ́ireitos ́e usuario:
4.1.4.76.19.1 ̃ sistema possui um móulo completo ́e permissões ́e usuario nativo;
4.1.4.76.19.2 ̃ sistema possui um unico ponto ́e entráa. Uma vez logáo o usuario póera ter
acesso a tóos as funcionalíáes permitías em tóos os servíores e sites sem a necessíáe ́e refazer
o login ou múar configuracões ́e IP;
4.1.4.76.19.3 ̃  sistema  ́eve  ́ar  suporte  a  ilimitáos  usuarios  e  grupos  com  permissões
correspońentes;
4.1.4.76.19.4 ̃ sistema tem suporte a multiplos níveis ́e ́ireitos ́e usuarios em cáa objeto
(servíor, usuario, câmera, entráa/saí́a, clientes, etc.) ́entro ́a estrutura completa ́e            seguranca;
4.1.4.76.19.5 ̃  sistema  ́evera  possibilitar  que  os  usuarios  possuam  ́iferentes  níveis  ́e
autoríáe por canal ́e ví́eo. Caso o usuario ņo tenha privilegios em um canal específico, a imagem
́este canal ou a repróuço ́e ví́eos ņo póera ser exibía em seu software cliente;
4.1.4.76.19.6 ̃ sistema ́evera possibilitar  que os usuarios possuam ́iferentes mó́ulos ́e
funço. Caso o usuario ņo tenha privilegios em um mó́ulo ́e funcões específico,  estas funcões ņo
póeŗo ser exibías em seu software cliente;
4.1.4.76.19.7 Quanto aos níveis ́e seguranca ́e senha, o sistema ́e permitir que:
4.1.4.76.19.7.1 Permitir que a conta ́o sistema ou outra conta se registre no servíor para login
no cliente;
4.1.4.76.19.7.2 Quańo o cliente acessa o sistema, ́eve ́igitar a senha correta;
4.1.4.76.19.7.3 Após cinco tentativas ́e ́igitaço ́e senha erroneamente, a conta ́evera ficar
bloqueáa por 5 minutos;
4.1.4.76.19.7.4 Permitir  que  o  lembrete  ́e  senha  seja  habilitáo  para  o  próximo  login,  sem
inserço ́a senha;
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4.1.4.76.19.8 ̃  sistema  permite  aos  usuarios  Logoff  /  Login,  manteńo  a  funcionalíáe
completa ́o sistema.
4.1.4.76.20 ̃  software  ́eve  possuir  mó́ulo  cliente  com  funcões  remotas  com  as  seguintes
características:
4.1.4.76.20.1 Suportar controle ́e ví́eo com os seguintes requisitos:
4.1.4.76.20.1.1 Suportar criaço ́e layout com ́iversas ́ivisões, no mínimo 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16,
20, 25, 36 e 64. Deve suportar tambem layout personalizáo;
4.1.4.76.20.1.2 Suportar arrastar e soltar janela;
4.1.4.76.20.1.3 Suportar comutaço ́inâmica ́e repróuço ao vivo: arrastar a linha ́o tempo
para que o sistema faca alteraço automatica para o móo ́e repróuço, ońe o usuario póera acessar a
́ata ́iretamente no caleńario;
4.1.4.76.20.1.4 Suportar a repróuço ́e ate 36 canais simultaneamente;
4.1.4.76.20.1.5 Suportar exibiço ́e tela ́upla em um ́ispositivo (cliente ou mapa);
4.1.4.76.20.1.6 Suporte para captura ́e foto em tempo real ou no momento em que estiver seńo
repróuzío; tambem ́eve suportar o armazenamento ́e um períóo específico escolheńo o  canal, ́ata e
hora;
4.1.4.76.20.1.7 Suporte para captura ́e ví́eo em tempo real  ou no momento em que estiver
seńo repróuzío; tambem ́eve suportar o armazenamento ́e um períóo específico escolheńo o  canal,
́ata e hora;
4.1.4.76.21 Suporte à funço ́e arvore ́e ́ispositivos com os seguintes requisitos:
4.1.4.76.21.1 Suporta a exibiço ́a arvore ́e ́ispositivos selecionáa pelo usuario logáo atual
e a exibe ́e acoŕo com as configuracões ́e sua permisşo;
4.1.4.76.21.2 A arvore ́e ́ispositivos ́eve suportar consulta com palavras-chave;
4.1.4.76.21.3 Deve suportar áicionar canais aos favoritos com o boţo ́ireito ́o mouse; 
4.1.4.76.21.4 Deve suportar  mostrar o eńereco IP ́os ́ispositivos ou mostrar  o nome ́os
́ispositivos;
4.1.4.76.21.5  Suporte para troca ́e exibiço ́e classificaço para cima / para baixo / páŗo
4.1.4.76.21.6 Deve ser possível abrir ví́eos ao se clicar ́uas vezes em grupos, ́ispositivos ou
canais para abrir ví́eos; as regras ́e seleço ́o tipo ́e fluxo póem ser ́efinías localmente;
4.1.4.76.21.7 Suporte à exibiço ́e móo cíclico: 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min
4.1.4.76.21.8 Suporta clique com o boţo ́ireito no canal, configuraço ́e início rapío, preset
́o PTZ;
4.1.4.76.21.9 Suporte  para  salvar  canais  ́e  monitoramento  em  favoritos;  suportar  rapío
preview em tempo real, repróuço ́e ví́eo e controle na nuvem ́e canais para monitoramento a partir ́e
favoritos; suportar 10 níveis ́e favoritos no maximo; suportar áiço ́e janelas selecionáas aos favoritos.
4.1.4.76.21.10 Permitir  que  os  canais  ́e  ví́eo  que  şo  vistos  em  real  time  possam  ser
áicionáos no histórico ́e gravacões, ́e móo que póeŗo iniciar rapíamente o móo em    tempo real a
partir ́o histórico ́e gravaço;
4.1.4.76.21.11 Suporte para ́iferenciar recursos ́e equipamentos por estrutura organizacional,
visualizaço em tempo real ́o histórico e favoritos;
4.1.4.76.22 Suportar visualizaço ́e víeo com as seguintes características:
4.1.4.76.22.1 Suportar classificaço rapía: tóos, ̃nline, ̃ffline;
4.1.4.76.22.2 Suportar exibiço ́e tóos os canais;
4.1.4.76.22.3 Suportar pesquisa rapía;
4.1.4.76.22.4 Suporte para exibiço ́e miniaturas ́e ví́eo;
4.1.4.76.22.5 Suportar exibiço ́e informaço ́o canal com barra ́e rolagem;
4.1.4.76.22.6 Suportar layout ́e acoŕo com o tamanho ́a tela;
4.1.4.76.22.7 Permitir a exibiço ́o nome ́o canal.
4.1.4.76.23 Para o controle ́a plataforma sera necessario suportar as seguintes características:
4.1.4.76.23.1 Controle com 8 ́irecões ́a PTZ e posiço 3D para operar o PTZ;
4.1.4.76.23.2 Configuracões ́e suporte \ Móificaço \ Excluşo ́e pontos préefiníos;
4.1.4.76.23.3 Suporte à preset, controle ́e posiço ́o monitoramento e funço ́e rotaço ́a
PTZ; 
4.1.4.76.23.4 Ajuste ́e foco, zoom e abertura; Permitir por seleço ́e velocíáe; 
4.1.4.76.23.5 Suportar funço ́e seleço ́e quáros e ampliaço ́a imagem usańo o mouse;
4.1.4.76.23.6 Atraves ́o zoom ́igital, o mouse póera arrastar e soltar a imagem;
4.1.4.76.23.7 Funço ́e bloqueio ́e controle ́a plataforma (outros usuarios ņo póem operar
a plataforma após o bloqueio);
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4.1.4.76.23.8 Atribuir  privilegios  para  usuarios  para  que  possam  ou  ņo  ́esbloquear  a
plataforma ́e forma que outros usuarios tambem possam operar o sistema após o ́esbloqueio;
4.1.4.76.24 Suportar gravaço ́e ví́eo com os seguintes requerimentos:
4.1.4.76.24.1 Suporta busca ́e ví́eo local e remota;
4.1.4.76.24.2 Suportar a exibiço rapía ́e ví́eos a partir ́e uma ́ata específica
4.1.4.76.24.3 Suportar zoom ́a imagem seńo repróuzía;
4.1.4.76.24.4 Suportar operacões ́e pausa, repróuço e paráa na repróuço;
4.1.4.76.24.5 Suportar  ́ownloá ́e ví́eo  ate  cinco canais  ao mesmo tempo,  cáa um ate
8M/S;
4.1.4.76.24.6 Suportar ́ownloá ́e ví́eos póeńo escolher o horario e em um ́os seguintes
formatos ASF, AVI, MP4;
4.1.4.76.24.7 Suportar a repróuço ́o ví́eo mais rapía em 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ou 64X ou
com velocíáe mais lenta 1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64;
4.1.4.76.24.8 Suporta selecionar o tipo ́e ví́eo para exibiço: tóos os ví́eos ou ví́eos ́e
alarme;
4.1.4.76.24.9 Suportar a escolha ́a repróuço ́e acoŕo com a cor na linha ́e tempo (cáa
cor se refere à um tipo ́e gravaço);
4.1.4.76.24.10 Suportar configuraço ́e quota ́e tempo ́e armazenamento em nuvem ́e ví́eo
normal / alarme;
4.1.4.76.24.11  Suporta arrastar a barra ́e progresso ́a timeline;
4.1.4.76.24.12 Suportar a visualizaço ́o ańamento ́a repróuço na timeline;
4.1.4.76.24.13 Suporte mínimo para exibiço em escala ́e 10 seguńos;
4.1.4.76.24.14 Suportar aumentar ou ́iminuir o tamanho ́a timeline;
4.1.4.76.25 Características ́o ví́eo wall:
4.1.4.76.25.1 Suportar abertura ́e telas, sequenciamento e uso ́e aúio;
4.1.4.76.25.2 Suporta zoom e restauraço ́e tela unica;
4.1.4.76.25.3 Suporta configuracões ́o tipo ́e fluxo ́e bits e tempo ́e resíência;
4.1.4.76.25.4 Suportar a seleço ́o ví́eo wall (a configuraço ́o ví́eo wall e concluí́a no láo
́o áministráor);
4.1.4.76.25.5 Suporta pre-visualizaço ́o ví́eo para confirmar que o acesso ao ví́eo wall esta
correto;
4.1.4.76.25.6 Suporta arrasto ́e canal ́e ví́eo para o ví́eo wall instantaneamente;
4.1.4.76.25.7 Suportar ignorar canais que tenha peŕío a imagem.
4.1.4.76.26 A repróuço ́e ví́eo ́e possuir os seguintes recursos: 
4.1.4.76.26.1 Consulta ́e ví́eo para repróuço, horario ́e início e final; 
4.1.4.76.26.2 Possibilitar  a seleço (fatiamento)  ́e parte ́e um arquivo graváo que estiver
seńo exibíos na linha ́o tempo e posteriormente repróuzir esta seleço;
4.1.4.76.26.3 Suportar a ́ivişo ́e tela na repróuço;
4.1.4.76.26.4 Suporta  controle  para  repróuço  ińepeńente  para  cáa  janela  (móo,
velocíáe, aúio, etc.);
4.1.4.76.26.5 Suportar recorte ́e ví́eo, ́ownloá e possuir um centro ́e ́ownloá para ver o
progresso ́a operaço.
4.1.4.76.27 Deve suportar mapa sinótico com as seguintes características: 
4.1.4.76.27.1 Suporta mapas online e off-line compatíveis com Google;
4.1.4.76.27.2 Suportar áequaço ́o mapa no víeo wall;
4.1.4.76.27.3  Possuir  a  funço  ́e aglomerar  (cluster)  mapa,  exibińo  canais  ́e  ví́eos no
formulario ́e mapas aglomeráos quańo um mapa estiver abaixo ́e um nível aglomeráo      pre-́efinío;
4.1.4.76.27.4 Exibiço  ́e  informaço,  méiço  ́e  superfície,  réefiniço,  limpeza  ́e  tela,
funcões ́e marcaço;
4.1.4.76.27.5 Suportar exibiço ́a estrutura ́a arvore para exibir tóos os ví́eos, canais e suas
informacões  organizacionais  alem  ́e  suportar  pesquisa  ́e  palavras-chave,  clicańo  em  funço  ́e
posicionamento no mapa;
4.1.4.76.27.6 Suporta  a  localizaço  ́e  ví́eo  em  mapas  e  uso  ́e  ícones  para  ́istinguir
́iferentes tipos ́e ́ispositivos;
4.1.4.76.27.7  Suportar abertura ́e informacões na tela ́e acoŕo com a câmera selecionáa; 
4.1.4.76.27.8 Suporta  ví́eo  em tempo  real,  controle  ́e  plataforma  e  repróuço  ́e  ví́eo
atraves ́a manipulaço ́e botões;
4.1.4.76.27.9 Suportar a seleço ́e canais ou grupo ́e canais;

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    36/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

4.1.4.76.27.10  Suportar a seleço simultânea ́e pontos ́e monitoramento em uma area por
meio ́e seleço ́e quáros, seleço ́e linha, seleço ́e rota, seleço ́e caminho mais curto, etc.;
4.1.4.76.27.11 Suporta a abertura simultânea ́e repróuço ́e ví́eo e ví́eo em tempo real para
canais selecionáos;
4.1.4.76.27.12 Permitir  a  abertura  ́e  ví́eo  em tempo  real  e  imagens  graváas  ́os  canais
selecionáos;
4.1.4.76.28 Suporte acesso à ́iversos ́ispositivos conforme características abaixo:
4.1.4.76.28.1 Suporta  acesso  à  ́iversos  tipos  ́e  equipamentos  como  câmeras,  ̂VRs,
Storages, DVRs e outros;
4.1.4.76.28.2 Suporta ví́eo nos formatos H264, MJPEG, MPEG4, SVC, SVAC e H265; 
4.1.4.76.28.3 Suporta aúio nos formatos AAC, G711A, G711U, G722.1, G726, G729; 
4.1.4.76.28.4 Suporta protocol ̃̂VIF;
4.1.4.76.28.5 Suporta acesso ́e ́ispositivos ́e ví́eo, ́ispositivos ́e carţo, ́ispositivos ́e
rosto, ́ispositivos inteligentes, etc.;
4.1.4.76.29 Para suportar o gerenciamento ́a capacíáe ́e negócios, os requisitos şo os   seguintes:
4.1.4.76.29.1 Suportar licencas para funcões relacionáas ao sistema ́e busca ́e rosto, veículo
e ví́eo;
4.1.4.76.30 Requerimentos para login seguro:
4.1.4.76.30.1 Suporte ao login ́o cliente atraves ́o usuario ́o sistema na plataforma ou atraves
́e registro ́e usuario;
4.1.4.76.30.2 Suporte para verificar a exatí̧o ́a senha ́e login ́o usuario e criptografar a
senha ́urante a autenticaço;
4.1.4.76.30.3 Solicitar nome ́e usuario e senha quańo uma senha erráa for insería;
4.1.4.76.30.4 Se a senha for ́igitáa incorretamente cinco vezes seguías, a conta ́eve ser
bloqueáa por cinco minutos;
4.1.4.76.30.5 Permite  login  automatico  ́eśe  que  a  créencial  tenha  sío  guaŕáa
corretamente;
4.1.4.76.30.6 Depois ́e inserir o IP e a porta para o primeiro login, o IP e a porta póem ser
automaticamente lembráos;
4.1.4.76.30.7 Exibir o progresso ́o login;
4.1.4.76.31 ̃utras características ́o sistema:
4.1.4.76.31.1 Usańo o boţo ́ireito ́o mouse e possível fechar a janela atual e parar o fluxo ́e
ví́eo;
4.1.4.76.31.2 Com o boţo ́ireito ́o mouse e possível escolher a quantíáe ́e ́ivisões na
tela;
4.1.4.76.31.3 Deve permitir entrar em móo tela-cheia e sair ́o móo tela cheia utilizańo-se o
mouse;
4.1.4.76.31.4 Deve permitir áicionar um ou mais canais aos favoritos usańo apenas o mouse;
4.1.4.76.31.5 Deve permitir alternar entre visualizaço ao vivo e repróuço com o boţo ́ireito
́o mouse;
4.1.4.76.31.6 ̂o menu aberto ao se clicar  com o boţo ́ireito ́o mouse ́eve ser possível
iniciar gravaço contínua ́o ví́eo que estiver seńo exibío;
4.1.4.76.31.7 Deve permitir alternar a configuraço ́e taxa bits utilizańo-se apenas o mouse;
4.1.4.76.31.8 ̂o menu aberto ao se clicar  com o boţo ́ireito ́o mouse ́eve ser possível
iniciar repróuço ́e ví́eo;
4.1.4.76.31.9 Deve permitir ajuste ́e brilho, contraste, saturaço e cor ́a imagem utilizańo-se
apenas o mouse;
4.1.4.76.31.10 Deve permitir ajuste ́e foco na imagem apenas com o uso ́o mouse (o usuario
́eve possuir os privilegios necessarios para essa operaço);
4.1.4.76.32 A exibiço ́e ́áos online ́eve suportar:
4.1.4.76.32.1 Suporte online para a polícia: ́eve permitir acessar informacões ́e ́ispositivos
que esţo nas viaturas, equipamentos ińivíuais e informacões no mapa;
4.1.4.76.32.2 Suporte a ́ispositivos no mapa, incluińo canais ́e ví́eo, LPR e ́ispositivos ́e
reconhecimento facial;
4.1.4.76.33 ̃  sistema  ́e  armazenamento  em  nuvem  ́eve  suportar  as  seguintes
características:
4.1.4.76.33.1 Suportar  arquitetura  ́istribuí́a  assimetrica,  suportańo  arquitetura  ́e  analise
acopláa com metááos e armazenamento ́e ́áos;
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4.1.4.76.33.2 Suportar tolerância a falhas ́e ́áos ́e ́isco e suportar a separaço ́a rée ́e
servicos ́a rée ́e armazenamento;
4.1.4.76.33.3 Suportar  acesso  ́e  ví́eo,  ́ecóificaço  em  víeowall,  armazenamento,
encaminhamento;
4.1.4.76.33.4 Suportar servico ́e mensageria;
4.1.4.76.33.5 Suportar a consolíaço ́e tóos os nós ́e ́áos ́e armazenamento em um
unico  conjunto  ́e  armazenamento  para  concluir  a  organizaço  e  a  ́istribuiço  ́e  recursos  ́e
armazenamento;
4.1.4.76.33.6 Suportar  balanceamento  ́e  carga  ́e  acoŕo  com  a  presşo  ́o  nó  ́e
armazenamento ́e ́áos, numeros ́e canais ́e ́ispositivos, CPU e largura ́e bańa;
4.1.4.76.33.7 Suportar  atualizaço  on-line  ́o  sistema  atraves  ́a  pagina  ́e  operaço  e
manutenço e suporte à atualizaço ́e um unico nó ́e ́áos ou cluster;
4.1.4.76.33.8  Suportar RAID1 no nó ́e gerenciamento e operar no móo ́e cluster ativo / em
espera. Metááos ́evem possuir 4 móos ́e backup e hot stańby;
4.1.4.76.33.9  ̃s arquivos ́e ví́eo póem ser armazenáos em ́iferentes nós, suporte para
reparar rapíamente e tolerar falhas ́e arquivos. A gravaço ́e canal póe ser automaticamente assumía
por outros nós ́e ́áos normais para continuar a gravaço após falha ́o nó ́e ́áos;
4.1.4.76.33.10  Suportar áiço e remoço on-line ́e ́iscos rígíos, ņo ́eve ser necessario
configurar  o  RAID  e  suporta  expanşo  granular  em  uníáes  ́e  ́isco  rígío.  ̃s  ́áos  graváos
recentemente  ́eveŗo  ser  automaticamente  ́istribuí́os  nos  novos  ́iscos,  sem  a  necessíáe  ́e
configurar  os  nós  ́e  armazenamento.  A  capacíáe  ́e  armazenamento  ́evera  ser  eleváa
automaticamente;
4.1.4.76.33.11 Suportar expanşo flexível ́e nós ́e ́áos em um unico cluster. Basta áicionar
o eńereco IP ́o nó ́e armazenamento recem-áicionáo;
4.1.4.76.33.12 Um  unico  ́omínio  ́eve  suportar  256  nós  ́e  ́áos,  um  cluster  unico  ́eve
suportar  varios  ́omínios.  A  capacíáe  ́e  expanşo  ́e  armazenamento  ́o  sistema  ́eve  seguir
linearmente o crescimento ́e ́áos ́os nós;
4.1.4.76.33.13  Suportar multiusuario controle ́e acesso por ACL, o ́iretório ́e arquivos suporta
3  permissões  (priváo,  compartilhamento  somente  leitura,  compartilhamento  total);  suporte  ao
gerenciamento ́e cotas em nível ́e usuario e ́iretório. Suporta cobertura ́e nível ́e servico ́e ví́eo por
espaco e tempo;
4.1.4.76.33.14 Suportar  operacões  basicas  ́e  arquivos,  incluińo  abertura  ́e  arquivos,
fechamento, leitura, gravaço, excluşo, renomeaço, uploá, ́ownloá, cópia e configuraço ou consulta
́e atributos  ́e  arquivos  ́e  maneira  unica  ou em lote.  Suporta  a  configuraço  ́e           atributos
personalizáos para arquivos por meio ́o SDK, suporta a obtenço ́e atributos ́e       arquivos em lotes;
4.1.4.76.33.15  Suporte a streaming ́e ví́eo, armazenamento ́ireto ́e imagens e transferência
no mesmo ambiente ́e armazenamento em nuvem;
4.1.4.76.33.16 Suportar 16 nós ́e gerenciamento ao gerenciar o móo ́e cluster ́e nós. ̃s
móos  ́e  gerenciamento  e  armazenamento  ́evem prover  servicos  iguais  ao  móo  ́e  operaço.  ̃s
metááos ́os nós ́e gerenciamento póeŗo ter ate 32 backups;
4.1.4.76.33.17 Em um sistema ́e armazenamento em nuvem, quańo um unico ́isco rígío e
́anificáo, a velocíáe ́e recuperaço ́e ́áos ́eve ser maior que 4 TB / hora;
4.1.4.76.33.18  Suporta acesso ́e leitura e gravaço ao armazenamento em nuvem no ambiente
Wińows / Linux / VMware;
4.1.4.76.33.19 ̃ ́ispositivo ́e armazenamento ́e Metááos em cloú ́eve realizar o backup
́e ́áos ́os ́iscos ́o sistema para ́iscos ́e ́áos, gerańo 8 cópias ́istintas. Após ́os ́iscos ́o
sistema  serem  substituí́os  ou  regraváos,  o  software  ́e  armazenamento  ́evera  pesquisar
automaticamente ́os ́áos mais recentes nos ́iscos ́e ́áos, reestabelecer os bancos ́e     ́áos,
arquivos ́e configuraço e rotas ́e ińexaço ́e arquivos para restaurar os ́iscos ́e   sistema ao estáo
original;
4.1.4.76.33.20 Quańo apenas ́ois servíores ́e metááos şo configuráos,  o numero ́e
pequenos arquivos armazenáos no sistema ́e armazenamento em nuvem ņo ́eve ser inferior a 1 bilḩo.
Depois que o tamanho ́o cluster e expańío, o numero ́e arquivos e expańío        linearmente;
4.1.4.76.34 Sistema ́e ̃peraço e Manutenço
4.1.4.76.34.1 ̃ sistema ́eve conter as seguintes características:
4.1.4.76.34.1.1 Suporte ao servico ́e sincronizaço: Gerenciamento ́a organizaço, ́ispositivos,
canal e status ́a plataforma ́e ví́eo conectáa;
4.1.4.76.34.1.2 Suporte à fonte ́e ví́eo: os usuarios póem acessar tóos os ́ispositivos ́e
saí́a  ́e  ví́eo  ́a  plataforma  e  exibi-los  como  arvores  ́e  ́ispositivos  para  servir  como  recursos  ́e
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ví́eo,  ́etecço  e  analise.  Suportar  a  seleço  ́e  um ou  mais  ́ispositivos  como fonte  ́e  ví́eo  para
́etecço e analise;
4.1.4.76.34.1.3 Suporte ao gerenciamento ́e ́ispositivos: áicionar, excluir, móificar e pesquisar
nos  ́ispositivos  ́e  ́iagnóstico  ́e  qualíáe  ́e  ví́eo  inteligente,  cońuzińo  a  gerência  ́e
empilhamento ́e cluster;
4.1.4.76.34.1.4 Suporte a estatísticas ́e taxa ́e ví́eo on-line:  examinar principalmente se os
canais ́e ví́eo ́o projeto esţo on-line conforme preteńío, íentificańo oportunamente os    canais off-
line para que sejam reparáos em tempo habil pela equipe ́e manutenço. ̃ sistema ́e relatório verifica a
lista ́e status ́os canais ́e ví́eo ́iariamente em um horario fixo, fazeńo a contagem ́os que esţo on
line;
4.1.4.76.34.1.5 Suporte a estatísticas ́a taxa ́e integríáe ́o ví́eo: Um ví́eo e consíeráo
completo se púer ser repróuzío sob ́emańa pela câmera. As estatísticas ́a taxa ́e             integríáe
́o ví́eo auxiliam na ́etecço ́e canais que apresentem problemas como: fluxos fora ́a especificaço e
falha na ́ecóificaço, alem ́e garantir que o ví́eo possa ser repróuzío sob ́emańa. ̃ sistema ́e
́iagnóstico ́e qualíáe ́e ví́eo analisa e conta a taxa ́e             integríáe (porcentagem) ́e tóos os
canais, áquirińo fluxos ́e ví́eo ́e ́ispositivos em    tempo habil, ́e acoŕo com o plano ́e ́iagnóstico;
4.1.4.76.34.1.6 Suporte a estatísticas ́a taxa ́e aprovaço ́a qualíáe ́a imagem: baseia-se
na qualíáe ́e sua exibiço e no auxílio a íentificar e manipular canais com baixa qualíáe ́e   exibiço
́urante  ́iagnóstico  ́a  qualíáe  ́o  ví́eo,  com  objetivo  aprimorar  o  ví́eo  exibío.  ̃   sistema  ́e
́iagnóstico  ́a  qualíáe  ́o  ví́eo  analisa  e  conta  a  taxa  ́e  aprovaço  ́a  qualíáe  ́a  imagem
(porcentagem) ́e tóos os canais ́e cáa regi̧o, áquirińo fluxos ́e ví́eo ́os      ́ispositivos em tempo
habil, ́e acoŕo com o plano ́e ́iagnóstico;
4.1.4.76.34.1.7 Suporte à configuraço ́o esquema ́e ́etecço, que inclui o nome ́o esquema,
esquema ́e ativaço ou ņo, tempo ́e ́etecço (seguńos) para cáa canal, tipo e ciclo ́e       ́etecço,
o horario específico para iniciar, horario estimáo, ́ispositivo ́iagnóstico final e          específico, plano ́e
́iagnóstico, ́escricões e fonte ́e ví́eo. ̃ tempo ́e ́etecço para cáa    canal póe ser ́e: 5, 10, 15, 20,
25 e 30 seguńos, ́e acoŕo com as cońicões ́a rée ou     ́iagnóstico ́os itens estabelecíos pelo
usuario. Com base no ciclo ́e ́etecço, os planos ́e ́iagnóstico şo categorizáos em plano instantâneo,
́iario,  semanal  e  anual  e póem ser           ́efiníos com períóos ́iario  ́e tempo.  Em um plano
instantâneo, os ́áos ́e tóos os canais şo ́istribuí́os em um unico movimento, se o ́iagnóstico ņo
púer ser concluí́o ́entro ́os     períóos ́iarios, por páŗo, ele continuara automaticamente no ́ia
seguinte ate que seja           totalmente concluí́o;
4.1.4.76.34.1.8 Suporte  ao  gerenciamento  ́e  alarmes:  exibir  o  status  online  e  offline  ́os
́ispositivos e o alarme ́e falhas encontráas no ́iagnóstico por ví́eo em tempo real;
4.1.4.76.34.1.9 Suporte à correço ́e limite ́e valores: ̃s itens ́e inspeço e os parâmetros ́e
́iagnóstico ́e ́ispositivos ińivíuais póem ser personalizáos (ou seja, correço ́o valor         limite),
sem afetar os parâmetros ́e outros ́ispositivos no plano ́e ́etecço;
4.1.4.76.34.1.10 Suporte  ao relatório  ́e resultáos:  ̃ servico ́e ́iagnóstico recebe planos ́e
́etecço  ́e  configuraço  ́istribuí́os  e  esquemas  ́e  ́etecço,  inspecionańo  os  ́ispositivos
correspońentes e relatańo os resultáos ́a inspeço que şo exibíos nas interfaces ́a web;
4.1.4.77 Requerimentos ́e software para banco ́e ́áos em nuvem:
4.1.4.77.1 Suportar arquitetura compartilháa ́istribuí́a com objetivo ́e obter o melhor uso ́e CPU,
memória,  rée e capacíáe ́e ́iscos em cáa host.  Ser compatível  com expansões    horizontais e
possuir estrutura altamente confiavel, eliminańo falhas isoláas ́o sistema;
4.1.4.77.2 Suportar armazenamento nos móos linha, coluna e linha-coluna, proveńo          interfaces
SQL e Restful para aplicacões ́e camáas mais eleváas, baseáas em ́iferentes    cenarios;
4.1.4.77.3 Suportar o gerencimento ́o ciclo ́e vía para ́áos conectáos;
4.1.4.77.4 Prover plataformas ́e transmisşo ́e ́áos seguras, confiaveis e escalaveis para fluxo ́e
́áos  em tempo  real,  permitińo  a  conex̧o  com outros  ́áos  estruturáos  em formato  ́e  fluxo  ́e
mensagens;
4.1.4.77.5 Possibilitar a criaço ́as seguintes formas ́e backup: completo, incremental, local e remoto. A
criaço ́e quaisquer um ́os tipos ́e backup ņo ́evera afetar a escrita e consulta ́os ́áos;
4.1.4.77.6 Ser  compatível  com  a  contagem  ́e  fluxo  em  ́áos  conectáos,  incluińo  o
armazenamento ́e ́áos normais e anormais;
4.1.4.77.7 Permitir a conex̧o em tempo real com ́áos ́e veículo, face, transporte e outros tipos ́e
́áos. Realizar a autocriaço ́e tabelas no sistema ́e operaço e manutenço antes ́os ́áos serem
armazenáos;
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4.1.4.77.8 ̃  servico  ́e  consulta  ́e  ́áos  ́evera  prover  a  mesma  interface  REST para  tóos  as
aplicacões ́e camáas superiores, possibilitańo consultas ́ifusas (fuzzy) e precisas,           associańo-as
com consultas ́e imagens instantâneas ́e veículos, faces e transporte;
4.1.4.77.9 Permitir que consultas comuns suportem ate 100 simultaneíáes;
4.1.4.77.10 Permitir que um ́ispositivo unico possa armazenar e analisar 1 bilḩo ́e ́áos particionáos.
̃ sistema ́eve consistir ́e pelo menos 2 ́ispositivos. ̃ cluster ́evera suportar o armazenamento ́e
́áos a nível ́e PB (Petabytes);
4.1.4.77.11 Suportar a implementaço integráa ́e haŕware e software;
4.1.4.78 Funcionalíáes com ́ispositivos móveis
4.1.4.78.1 ̃ sistema ́evera ser capaz captar ví́eos em tempo real a partir ́e ́ispositivos móveis ́e
boŕa (front eń);
4.1.4.78.2 Possuir  capacíáe  ́e  repróuzir  gravacões  a  partir  ́o  armazenamento  local  ́e  um
concentráor móvel;
4.1.4.78.3 Ser capaz ́e receber informacões GPS a partir ́e um ́ispositivo ́e boŕa         (front-eń) e
exibi-lo no mapa eletrônico;
4.1.4.78.4 Devera receber alarmes a partir ́e um ́ispositivo ́e boŕa (front-eń) quańo pressionáo o
boţo ́e pânico;
4.1.4.78.5 Suportar ́ialogo com aúio em tempo real com o concentráor móvel para            cońicões ́e
emergência;
4.1.4.78.6 Ao ́etectar uma face presente na lista negra, o sistema ́evera exibir um alarme ́emonstrańo
o local ońe foi íentificáa a face. ̃ mesmo alarme ́evera ser emitío na          plataforma cliente
4.1.4.78.7 Ao ́etectar uma placa veicular presente na lista negra, o sistema ́evera exibir um alarme
́emonstrańo o local  ońe foi  íentificáa a placa. ̃ mesmo alarme ́evera ser emitío na plataforma
cliente
4.1.4.78.8 Devera ser capaz ́e realizar pesquisas,  a partir  ́a plataforma cliente,  que incluam alertas
provenientes ́o reconhecimento ́e faces e veículos
ITEM 20 – PAINEL DE VISUALIZAÇÃO (PV)
4.1.4.79 ̃ Painel ́e Visualizaço consiste em um conjunto ́e telas ́estináo à exibiço ́e ví́eos e/ou
́áos críticos à operaço ́os sistemas contíos neste ́ocumento;
4.1.4.80 ̃  PV  ́evera  possuir  a  capacíáe  ́e  exibiço  ́os  ́áos  contíos  nos  Centros  ́e
Gerenciamento Estáual (CGE), Regional (CGR), CDIs e/ou postos ́e monitoramento, bem como eventuais
uníáes que possam surgir futuramente;
4.1.4.81 ̃s  paineis  ́eveŗo  ser  ́isponibilizáos  em matriz  ́e  telas  2x2,  cuja  ́esignaço  sera  a
quantíáe ́e telas na horizontal e na vertical. ̂este caso, o Painel ́e Visualizaço 2x2 consiste em 4
telas, ́ispostas em 2 linhas e 2 colunas;
4.1.4.82 ̃s paineis  póeŗo  ser  ligáos como ́aisy-chain,  ou seja,  em cascata  ́iretamente  a  um
servíor ́e stream, estaço ́e monitoramento ou concentráor ́e imagem, teńo como principal funço a
exibiço exclusiva ́o conteúo oriuńo ́o ́ispositivo na qual estiver conectáo 
4.1.4.83 ̃s  mó́ulos  ́os  paineis  ́e  ví́eo  (Víeowall)  para  PV  ́evem estar  em conformíáe  as
características abaixo:
4.1.4.84 ATRIBUT̃S
4.1.4.84.1 Tóos os mó́ulos ́evem ser novos, sem uso e em perfeito funcionamento;
4.1.4.84.2 Tecnologia LCD (Liquí Crystal Display) com backlight LED (Light Emitting Dióe);
4.1.4.84.3 Méía ́a ́iagonal entre 46" por mó́ulo;
4.1.4.84.4 Brilho mínimo ́e 450 ć/m2;
4.1.4.84.5 ̂ível ́e contraste mínimo ́e 1.100:1;
4.1.4.84.6 DVI-D;
4.1.4.84.7 HDMI;
4.1.4.84.8 USB, RJ45;
4.1.4.84.9 Boŕas ultrafinas ́e largura maxima ́e 5,5mm;
4.1.4.84.10 Compatibilíáe com suportes páŗo;
4.1.4.84.11 Regime ́e operaço contínua 24 (vinte e quatro) horas por ́ia 7 (sete) ́ias ́a semana;
4.1.4.84.12 Requisitos mínimos ́e uso profissional e ininterrupto com vía util (MTBF) igual ou superior a
45.000 horas;
4.1.4.84.13 Consumo maximo ́e 150 W;
4.1.4.84.14 Profuńíáe maxima ́e 110 mm
ITEM 21 - SGG – SERVIÇO DE GERÊNCIA E GRAVAÇÃO
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4.1.4.85 ̃ SGG sera o servico ́estináo para armazenamento ́e ́áos provenientes ́os multiplos
centros ́e processamento, ́eveńo ser plenamente compatível com o CGE, CGR, CDI, SLPR E SDRF;
4.1.4.86 ̃s  ́ispositivos  ́e  haŕware  e  software  que  compoŗo  o  SGG  ́eveŗo  ser  ́o  mesmo
fabricante ́as ́emais solucões CGE, CGR, SLPR e SDRF garantir o correto funcionamento ́os requisitos
tecnicos;
4.1.4.87 A C̃̂TRATADA ́evera fornecer tóos os requisitos ́e haŕware e software necessarios para
ateńer as necessíáes ́a contratante, ́e acoŕo com os requerimentos previamente ́efiníos;
4.1.4.88 ̃ SGG ́evera estar licenciáo para ateńer 100 canais ́e ví́eo, seńo expansível ate 230
canais;
4.1.4.89 ̃s ví́eos ́eveŗo ser armazenáos no formato H.264 em 15 (quinze) fotogramas por seguńo
e na resoluço mínima ́e 1080p (alta ́efiniço);
4.1.4.90 As imagens obtías atraves ́os pontos ́e captura ́e imagem ́eveŗo ser armazenáas por
um períóo mínimo ́e 30 (trinta) ́ias;
4.1.4.91 ̃s componentes que formaŗo os SGG ́eveŗo ateńer os seguintes requisitos mínimos:
4.1.4.91.1 Ser capaz ́e trabalhar em arquitetura ́e cluster;
4.1.4.91.2 ̃perar em arquitetura assimetrica ́istribuí́a
4.1.4.91.3 Trabalhar  com arquitetura  ́e storage ́istribuí́o,  com tecnologia  Erasure Cóing,  ońe  os
́áos şo segmentáos e armazenáos em multiplos nós ́e armazenamento;
4.1.4.91.4 Trabalhar com réuńância ̂+ M nos seguintes referenciáos a seguir, ́e móo que os ́áos
permanecam acessíveis e utilizaveis após M nós ́e armazenamento falharem:
4.1.4.91.4.1  1+1;
4.1.4.91.4.2  4+1;
4.1.4.91.4.3  8+2;
4.1.4.91.4.4  12+3;
4.1.4.91.4.5  16+4;
4.1.4.91.5 Ser compatível com armazenamento ́e ví́eos, imagens e ́ocumentos;
4.1.4.91.6 Devera  possuir  balanceamento  ́e  carga  baseáo  no  ́esempenho  ́e  cáa  nó  ́e
armazenamento;
4.1.4.91.7 Possuir performance ́e ińexaço ́e escrita/leitura ́e 4GB/s;
4.1.4.91.8 Ser capaz ́e recuperar ́áos a uma velocíáe ́e 2TB/h;
4.1.4.91.9 Deve trabalhar com interface aberta nos párões P̃SIX, RESTful API, ̂FS/CIFS;
4.1.4.91.10 Permitir que inicializaço ́o sistema ocorra com apenas 1 clique;
4.1.4.91.11 Ser capaz ́e enviar e-mails que contenham alertas e notificacões ́e funcionamento
4.1.4.91.12 Devera possuir expanşo ́e armazenamento fora ́e escala, on line;
4.1.4.91.13 A soluço ́evera apresentar o seguinte ́esempenho para processamento ́o fluxo ́e ́áos:
4.1.4.91.14 Largura ́e bańa ́e armazenamento: 800 mbps por nó;
4.1.4.91.15 Largura ́e bańa ́e entráa: 800 mbps por nó;
4.1.4.91.16 Largura ́e bańa ́e encaminhamento: 800 mbps por nó;
4.1.4.91.17 512 canais ́e ví́eo por nó;
ITEM 22 – ADICIONAL EXPANSÃO SGG (SGG-AD)
4.1.4.92 A  Contrataço  ́o  SGG-AD  se  ́ara  por  PCI  (stream)  e  ́evera  contemplar  tóas  as
funcionalíáes ́escritas no item SGG;
4.1.4.93 Cáa licenca por SGG-AD ́evera incluir a capacíáe ́e mais 1 (um) PCI (stream) ́e ví́eo
ao SGG ́e acoŕo com os requisitos previamente ́escritos;
4.1.4.94 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa item instaláo por ela;
ITEM 23 — SPILE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE LARGA ESCALA
4.1.4.95 ̃ servico ́e processamento ́e imagens ́e larga escala refere-se à funcionalíáe ́e unir ́ois
ou mais PCIs, méiante a visualizaço em tempo real ́e uma imagem ́e larga escala, a qual póera ser
provía  por  uma  câmera  panorâmica,  ́e  móo  a  agregar  ́iversos  recursos  ́e  inteligência
simultaneamente;
4.1.4.96 Este servico ́evera ser compatível com tóos os mó́ulos ́e sistema previamente ́efiníos,
́eveńo ser implementáo e/ou executáo no CGE, CGRs ou CDI;
4.1.4.97 ̃ SPILE ́eve ser composto por recursos ́e haŕware e software ́o mesmo         fabricante
́as ́emais solucões ́e ví́eo, ou por outro ́evíamente compatível que mantenha obrigatoriamente tóas
as funcionalíáes ́escritas. 
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4.1.4.98 A  contratáa  ́evera  prover  tóos  os  recursos  ́e  haŕware  e  software  para  ́evío
funcionamento ́o SPILE;
4.1.4.99 ̃ servico SPILE ́eve ser capaz ́e:
4.1.4.100 Suporte para áicionar, móificar e excluir ́ispositivos panorâmicos e câmeras ́ome ́e alta
altitúe.
4.1.4.101 Permitir  a  ativaço  ou  ́esativaço  ́o  servico  em ́ispositivos  e  origens  ́e  ví́eo  ́e  alta
altitúe.
4.1.4.102 Possibilitar  Áiço,  móificaço  e  excluşo  ́e  ́ispositivos  ́e  entráa  /  saí́a  (ponto  ́e
verificaço ́e passageiro e ponto ́e verificaço ́o veículo) e ́ispositivos inteligentes.
4.1.4.103 Concéer aos usuarios a permisşo para controlar o servico
4.1.4.104 Deve permitir que o usuario possa exibir os canais ́e ví́eo áicionáos no servico em formato
́e arvore ́e ́ispositivos
4.1.4.105 Permitir que cenas sejam alteráas no servico a partir ́a arvore ́e ́ispositivos.
4.1.4.106 Suportar pesquisa na arvore ́e ́ispositivos.
4.1.4.107 Permitir que marcacões sejam feitas rapíamente no ví́eo méiante inserço ́as seguintes
flags virtuais:  ponto fixo, vetor, regional e ́irecional;
4.1.4.108 Suportar para visualizaço, armazenamento, excluşo ou éiço ́e flags.
4.1.4.109 Possibilitar a ́efiniço ́o nome e marcaço com linhas ́uplicáas ́urante a exibiço ́as flags
́o usuario no ví́eo;
4.1.4.110 ̃ferecer  suporte  à  conex̧o  ́e  alarme  entre  pessoa,  veículo  e  ́ispositivos  inteligentes,
permitińo que câmeras Speé Dome localizem automaticamente um alarme geráo e a flag para fornecer
lembretes intermitentes.
4.1.4.111 Permitir que flags sejam estabelecías para suporte na associaço ́e ví́eos ao vivo, imagens,
repróuço ́e gravaço e textos (as caixas ́e texto póem ser ́efinías como nomes ou numeros ́e
telefone).
4.1.4.112 Permitir pesquisar no software cliente por tipo ́e rótulo e palavra-chave.
4.1.4.113 Em câmeras Speé Dome ́e alta altitúe, o servico ́eve permitir a visualizaço ́e tóas as
flags ́entro ́e sua faixa ́e cobertura e movimentos PTZ.
4.1.4.114 Ví́eos graváos por câmera ́e alta altitúe ́evem permitir o controle PTZ; no controle PTZ, a
etiqueta se move suavemente ao longo ́os pontos ́e marcaço.
4.1.4.115 Permitir o rastreamento inteligente exibińo a trilha no canto inferior esqueŕo ́o ví́eo;
4.1.4.116 Permitir o ajuste no móo ́e exibiço ́e ví́eo ́e câmeras Speé Dome panorâmicas, ́entre
eles: minimizáo, áaptavel e maximizáo, conforme necessario.
4.1.4.117 Permitir  rastreamento manual  ́a vista  panorâmica.  Em câmeras com multiplos sensores +
PTZ, os usuarios ́evem ser capazes ́e selecionar um objeto em movimento, acionańo a câmera PTZ
para rastrea-lo e exibi-lo;
4.1.4.118 Permitir  a  abertura  ́e  uma janela  no  canto  inferior  esqueŕo  para  auxiliar  na localizaço,
ampliaço e exibiço ́e uma area ou local ́a imagem no rastreamento panorâmico.
4.1.4.119 Permitir a caixa ́e ́ialogo que contem as regras inteligentes ́e rastreamento seja exibía ou
escońía (exibías por páŗo).
4.1.4.120 Suportar a exibiço ́os ́ispositivos no mapa, permitińo a alternaço entre ví́eos ́o SPILE
pelo mapa.
4.1.4.121 Permitir  que  câmeras  corporais  móveis  relatem  as  posicões  ́o  usuario  no  sistema  GPS
mostrańo  as  posicões  ́a  equipe  policial  quańo  o  ́ispositivo  entra  no  escopo  ́e  ví́eo  ́o  SPILE
(trabalhańo com uma câmera corporal).
4.1.4.122  Permitir  que  concentráores  ́e  imagens  móveis  relatem  as  posicões  no  sistema  GPS,
mostrańo as posicões ́os veículos monitoráos quańo o ́ispositivo entra no escopo ́e ví́eo ́o SPILE
(trabalhańo com o concentráor móvel).
4.1.4.123  Permitir a associaço ́e rótulos ́e ví́eo vinculáos à entráa / saí́a ́e reconhecimento ́e
rosto, entráa / saí́a ́e veículo e ́ispositivos inteligentes. ̃s ́áos ou alarmes registráos şo relatáos
para a cena ́e ví́eo ́o SPILE correspońente à flag atual.
4.1.4.124 Quańo um alarme registráo  e  relatáo,  a  posiço  ́a  flag  e  localizáa  automaticamente
emitińo alertas visuais como lembrete;
4.1.4.125 Permitir  que a janela ́e alarme exiba ́etalhes ́e alertas inteligentes,  ́e veículos e face,
associańo-os com fotos e ví́eos;
4.1.4.126 Permitir  a associaço ́e ́áos ́o ́ispositivo,  eventos e informacões ́e alarme,  exibińo
estes ́etalhes em tempo real na janela após a atualizaço;
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4.1.4.127 5.  Suporte  à  assinatura  ́e  ́etalhes  ́e  instantâneos  ́e  veículos,  incluińo,  entre  outros,
instantâneos, fotos ́e placas, cor ́o veículo, tempo ́o instantâneo, ́ispositivo ́e instantâneo;
4.1.4.128  Veículos armańo para pre-alarme: imagem ́o alarme, ví́eo associáo, placa ́e armamento,
hora ́o alarme, ́ispositivo ́e alarme e cor ́o veículo.
4.1.4.129  Suporte a associaço ́e ́etalhes ́e fotos instantâneas ́e rostos, incluińo,  mas ņo se
limitańo a: imagens ́e cena, aproximaço ́e rosto, gênero, íáe, tempo e ́ispositivo ́e foto instantânea
e expresşo facial.
4.1.4.130 Utilizar imagens ́e rosto para ́isparo ́e pre-alarme: Foto Instantânea e recursos ́o rosto,
fotos ́e registro, hora ́o alarme, ́ispositivo ́e alarme, tipo ́e alarme.
ITEM 24 SGODD - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS, DESCARTE E DESPACHO
4.1.4.130.1 ̃ Servico  ́e  gerenciamento  ́e  ocorrências,  ́escarte  e  ́espacho  consiste  no      grupo
recursos ́e haŕware e software que possibilitara o usuario a realizar acões que              possibilitem a
alocaço ́e recursos para resolucões ́e ocorrências ́iagnosticáas pelo sistema
4.1.4.130.2 Cabera a contratáa prover tóos os recursos ́e haŕware e software, com          exceço ́os
operáores  humanos,  para  ́evío  ateńimento  a  este  requisito,  ́e  acoŕo  com  as  necessíáes  ́a
contratante
4.1.4.130.3 ̃ SG̃DD ́eve ser composto por recursos ́e haŕware e software ́o mesmo      fabricante
́as ́emais solucões ́e ví́eo, ou por outro ́evíamente homologáo. 
4.1.4.130.4 Este servico ́evera ser compatível com tóos os mó́ulos ́e sistema previamente ́efiníos,
́eveńo ser implementáo e/ou executáo no CGE, CGRs ou CDI;
4.1.4.130.5 ̃ ́espachante ́evera ter a capacíáe ́e marcar e áicionar ocorrências          manualmente
no mapa, inserir manualmente o relator, hora, numero ́e telefone, categoria,         localizaço, ́escriço e
os comentarios. Após a confirmaço, as informacões ́e ocorrência       ́eveŗo ser exibías em um baļo
no mapa;
4.1.4.130.6   ̃  sistema  ́evera  permitir  que  ̃corrências  sejam  negligenciáas.  Depois  ́e  clicar  na
ocorrência  para  visualizar  os  ́etalhes  e  o  usuario  ́espachante  ́eterminar  que  ņo  e  um caso  que
necessite  ́e ́eslocamento,  o ́espachante póera clicar  para negligencia-lo.  ̃ processo ́e operaço
́evera ser registráo, incluińo a conta ́o operáor, o tempo e o motivo ́a negligência;
4.1.4.130.7 Devera ter a possibilíáe ́e exibir a ocorrência no mapa em uma bolha ́e acoŕo com os
níveis ́e ocorrência. Por exemplo, ́istinguir e exibir ocorrências graves e ocorrências    comuns;
4.1.4.130.8 Permitir que seja marcáo o local correto manualmente, sem um local específico ou preciso;
4.1.4.130.9 Permitir o Clique no ícone ́e ocorrência para que ́etalhes sejam mostráos,        incluińo:
relator, hora ́o alarme, numero ́e telefone, local,  ́elegacia e ́escriço ́a ocorrência.  A ́escriço ́a
ocorrência póera ser éitáa novamente;
4.1.4.130.10 ̃ sistema ́evera  permitir  que o  usuario  ́espachante  tenha  a  capacíáe ́e
marcar o local ́a ocorrência no mapa, selecionańo o agente policial mais próximo por meio ́a ativíáe ́e
expéiço. ̃ ́espacho ́evera ser feito méiante clique no ícone ́a ocorrência       exibío no mapa. Caso
o ́epartamento receba uma ligaço telefônica que contenha mais           informacões relacionáas a
ocorrência em quesţo, o sistema ́evera permitir que tais                  informacões sejam áicionáas.
Mensagens ́e chat entre o ́espachante e o agente policial, bem como ́e grupos, incluińo texto, imagem,
aúio e ví́eo ́eveŗo ser registráas e graváas na plataforma; 
4.1.4.130.11 ̃ sistema ́evera permitir  que uma ocorrência  seja  ́espacháa manualmente
para ́iversas pessoas.
4.1.4.131 Processamento ́e grupo ́e casos ́e ocorrência
4.1.4.131.1 ̃ sistema ́evera permitir a seleço ́e recursos policiais ́entro ́e um certo          intervalo ́e
localizaço quańo a ocorrência estiver exibía no mapa. Devera ser possível           selecionar os recursos
para que seja  criáo um grupo.  ̃ grupo estara relacionáo com o caso ́e ocorrência,  seńo que os
membros ́o grupo póeŗo se comunicar atraves ́e texto, imagem,     ví́eo e aúio;
4.1.4.131.2 Devera ser possível acessar o caso ́e ocorrência para que este seja corretamente associáo
pelo usuario que o esta processańo, o qual ́evera ter a possibilíáe ́e criar um     grupo;   
4.1.4.131.3 Devera ser possível áicionar membros no grupo ́e processamento ́e ocorrência, e realizar
convite para que outros agentes policiais que tenham acesso ao aplicativo ingressem no grupo;
4.1.4.131.4 Devera ser possível gerenciar os membros ́o grupo, ́e móo que o usuario      criáor possa
excluir e convíar membros;
4.1.4.131.5 ̃ operáor ́evera ter cońicões para alterar o nome ́o grupo;
4.1.4.131.6 Após a concluşo ́o processamento, o operáor póera ́issolver o grupo;
4.1.4.132  Exibiço ́e lista
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4.1.4.132.1 Ser capaz ́e exibir os agentes policiais ́isponíveis em tempo real na area ́e        juriśiço
(agência, ́elegacia e area ́e patrulha);
4.1.4.132.2 Exibir a lista anual ́e um ́etermináo tipo ́e ocorrências;
4.1.4.132.3 Exibir a lista mensal ́e um ́etermináo tipo ́e ocorrências;
4.1.4.133 Exibir recursos em um mapa
4.1.4.133.1 ̃ sistema ́evera apresentar a localizaço ́o caso ́e ocorrência com pontos        intermitentes
no mapa, ́emonstrańo seu conteúo no alarme juntamente o status atual;
4.1.4.133.2 Exibir pontos graficos que representem o processamento ́etalháos ́o               procéimento
no mapa, incluińo tempo ́e emisşo, operáor, receptor e ́uraço ́eśe            recebimento. ̃s pontos
́eveŗo ser exibíos em linhas pontilháas;
4.1.4.133.3 Devera ser possível centralizar a ocorrência favoreceńo a busca rapía ́e agentes policiais,
viaturas e monitoramento nas proximíáes;
4.1.4.133.4 Possibilitar  que  o  operáor  efetue  a  seleço  ́o  agente  policial  e  monitoramento  com um
simples clique em uma caixa ́e seleço ou círculo na interface grafica ́a ocorrência. ̃s policiais póeŗo
se comunicar instantaneamente com chamáas ́e aúio;
4.1.4.133.5 Exibir o ̂ível, tipo e status ́os casos ́e ocorrência;
4.1.4.133.6  Quańo o status ́a ocorrência for alteráo, este ́evera ser exibío juntamente com um breve
resumo e tempo ́e atualizaço;
4.1.4.134 Aplicativo móvel
4.1.4.134.1 ̃  aplicativo  móvel  ́evera  possibilitar  em  seu  mó́ulo  ́e  recebimento  e
processamento  ́e  casos  ́e  ocorrência,  a  áiço  ́e  botões  ́e  recebimento,  partía,  chegáa  e
processamento.  Após  a  concluşo  ́o  processamento,  ́evera  ser  fornecío  um  feéback  sobre  o
processamento relatańo o status procéimento realizáo;
4.1.4.134.2 Devera permitir que o agente policial, ao receber o caso ́e ocorrência, clique na     interface ́o
aplicativo  para  aceitar  o  ateńimento,  póeńo  áicionar  acompanhantes.  ̃  terminal  móvel
automaticamente recebera as informacões ́os acompanhantes, ́etalhamento ́a           ocorrência, ajúa e
usuario responsavel pelo processamento na central;
4.1.4.134.3 Possibilitar que o agente policial, ́urante o ateńimento ́a ocorrência, efetue o     feéback
preencheńo o local, móo ́e processamento e a categoria ́o caso. Devera ser         possível o uploá ́e
fotos e ví́eos para que estes sejam salvos na plataforma, ́e móo que o usuario operáor na central
possa analisar os ́áos enviáos;
4.1.4.134.4 Permitir que a ocorrência seja encaminháa ao operáor, formańo um registro em seguńo
plano que possibilite o gerenciamento e a revişo ́a ocorrência ́e maneira conveniente;
4.1.4.134.5  Exibir a estrutura organizacional ́e contatos e pessoas;
4.1.4.134.6 Suportar texto, aúio / ví́eo ao vivo e imagem;
4.1.4.134.7  Possibilitar  que os  agentes  policiais  se  reportem à  plataforma exibińo  o status  ́e suas
ativíáes e ateńimentos;
ITEM 25 – POSTO DE MONITORAMENTO COM MOBILIÁRIO (PM-1)
4.1.4.135 ̃ Posto ́e Monitoramento e uma soluço que se ́estina à visualizaço ́e imagens e alarmes.
A C̃̂TRATADA ́eve ́isponibilizar a infraestrutura (haŕware e software) necessaria. A ́escriço ́o Posto
́e Monitoramento e conforme a tabela abaixo:

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS

PM-1 - Posto ́e
Monitoramento com mobiliario

01 Mobiliario ́e Monitoramento
01 Cáeira tipo Secretaria

01 Estaço ́e Monitoramento
02 Monitores

01 Tecláo Joystick
01 ̂obreak

4.1.4.136 ̃ Posto ́e Monitoramento especificáo na tabela acima ņo contempla recursos humanos e e
composto pelos itens abaixo ́escritos;
4.1.4.137 ̃ Mobiliario ́e Monitoramento ́eve estar em conformíáe com a tabela abaixo:

MOBILIÁRIO ATRIBUTOS
GERAIS Para o ambiente ́e monitoramento, ́eveŗo ser instaláas posicões com robustez

áequáa à utilizaço, seguńo criterios ́e ergonomia, visibilíáe e áequaço ́o
tamanho ́os mó́ulos.
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MOBILIÁRIO ATRIBUTOS
Mesa ́e trabalho com ergonomia propícia para ambiente ́e monitoramento (̂̃C)
que  possuam  recursos  que  permitem  a  acomóaço  ́os  equipamentos  ́e
informatica  em funço ́as  necessíáes ́o  usuario,  e  possibilitem a  ́istribuiço
eficaz  ́o  sistema  ́e  cabeamento,  sempre  com  características  que  respeitem  o
conforto e ergonomia.
Console Tecnico Ergonômico, constituí́o por quáros móulares autoportantes com
funço  sustentáora  em chapa  ́e  aco-carbono  com tratamento  antiferruginoso  e
pintura eletrostatica epóxi na cor preto fosco. ̃s Consoles Tecnicos ́evem permitir
ajustes na altura ́o tampo ́e trabalho, seńo este ́e forma contínua e suave e ́e
facil manuseio, sem uso ́e ferramentas, com incrementos ́e 1 mm e capacíáe ́e
carga ́e no mínimo ate 80 kg.
Painel  Frontal  com cremalheiras  horizontais  (tipo Slatwall),  fabricáo  em alumínio
com tratamento ́e têmpera e pintura eletrostatica epóxi na cor Preto Fosco Liso,
vazáo  para  passagem ́e  cabeamento,  com ́esign  exclusivo  e  com funço  ́e
receber os suportes articuláos para monitor, alem ́e outros tipos ́e suportes (portas
papeis, manuais, suportes para microfones, ráios, intercomunicáores, microfones,
ráios, luminarias, etc.) atraves ́e simples encaixe, ajustaveis no sentío lateral e na
altura.
Torres  laterais  para  fixaço  lateral  entre  os  mó́ulos  e  fixaço  ́os  fechamentos
laterais ́e MDP, constituí́a por chapa ́e aco-carbono ́e no mínimo 1,2 mm. As
torres laterais ́evem possuir aberturas para passagem horizontal ́e cabeamentos
entre os mó́ulos.
̃ fechamento superior ́o painel frontal ́eve ser em MDP ́e no mínimo 18 mm, com
mesmo páŗo ́e revestimento e acabamento ́o tampo ́e trabalho (tampo primario)
e ́eve ser preparáo para possível fixaço ́e suportes ́e monitor LCD.
Bracos ́e apoio ́os tampos em chapa ́e aco-carbono ́e no mínimo 1,2 mm com
tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica epóxi na cor Preto Fosco Liso.

TAMP̃

Devera ser confeccionáo com chapas ́e partículas ́e máeira ́e méia ́ensíáe
(MDP  –  Méium  Density  Particleboaŕ)  selecionáas  ́e  eucalipto  e  pinus
reflorestáos, com no mínimo 25 mm ́e espessura,  texturizáo, semi-fosco e anti-
reflexo.

RÉGUA
ELÉTRICA

Cáa Console ́evera possuir no mínimo 01 (uma) regua ́e tomáas com ao menos
6 (seis) tomáas eletricas 110/220 VCA ́e no maximo 10 A x 220 V.

SUP̃RTE PARA
CPU

Cáa Console Tecnico ́eve possuir area para acomóaço ́e no mínimo 2 (́ois)
gabinetes CPU,  seńo ́e facil  acesso tanto  pela  parte  traseira  quanto  frontal  ́o
Console Tecnico, com ventilaço natural e ́e facil remoço.

PAÎÉIS DE
FECHAMÊT̃

LATERAL

Devera  possuir  paineis  ́e  fechamento  lateral,  confeccionáo  com  chapas  ́e
partículas ́e máeira ́e méia ́ensíáe (MDP – Méium Density Particleboaŕ),
selecionáas  ́e  eucalipto  e  pinus  reflorestáos,  com  no  mínimo  18  mm  ́e
espessura, revestío em ambas as faces com filme termo-prensáo ́e melamínico
com espessura ́e no mínimo 0,2 mm, texturizáo, semi-fosco e anti-reflexo.

P̃RTAS DE
FECHAMÊT̃

TRASEIR̃

Deveŗo ser ́e facil acesso e remoço por simples encaixe. Cáa console tecnico
́evera possuir um mínimo 2 portas. Devem ser construí́as em MDP ́e no mínimo
18 mm, revestío em ambas as faces com filme termo-prensáo ́e melamínico com
espessura ́e no mínimo 0,2 mm, texturizáo, semi-fosco, e anti-reflexo.

4.1.4.137.1 ̃ suporte para monitores, parte integrante ́o Mobiliario ́e Monitoramento, ́eve estar em 
conformíáe com a tabela abaixo:
SUPORTE PARA

MONITORES
ATRIBUTOS

GERAIS ̃ Suporte ́evera ser pneumatico articulavel para monitores ińivíuais, ́otáo ́e
́ispositivo  compensatório  com  pisţo  à  gas  para  balanceamento,  ́e  móo  a
possibilitar  uma movimentaço e angulaço suave e sem esforco ́as telas (peso
zero).
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SUPORTE PARA
MONITORES

ATRIBUTOS

Devera possuir ajuste ́e altura ́e ate 250mm;
Devera obter fixaço ́o monitor Páŗo VESA (75 mm e 100 mm).
Rotaço ́a tela ́e 360° (paisagem/retrato).
Rotaço ́a base ́o suporte ́e ate 180º.
Devera suportar monitores ́e 2,0 ate 6,5 Kg.
Ajuste ́e inclinaço vertical ́a tela ́e 35º a -50º.
Devera ser fabricáo na cor preta

4.1.4.137.2 As Cáeiras tipo Secretaria ́evem estar em conformíáe com a tabela abaixo:
POLTRONAS

PARA ESTAÇÃO
DE OPERAÇÃO

ATRIBUTOS

ASSÊT̃

Devera  ser  em compensáo  multilamináo  resináo,  moĺáo  anatomicamente  a
quente com no mínimo 14 mm ́e espessura.
Ter  espuma injetáa  anatomicamente  em poliuretano  flexível  microcelular  ́e  alta
resistência, isento ́e CFC, com ́ensíáe controláa ́e 50 a 60 Kg/m³ com n o
mínimo 60 mm ́e espessura méia.
Revestimento  em  tecío  ́e  polipropileno  fixáo  com  grampos  com  acabamento
zincáo.

ÊC̃ST̃

Encosto em compensáo multilamináo resináo, moĺáo anatomicamente a quente
com no mínimo 14 mm ́e espessura. Possui curvatura anatômica no encosto ́e
forma a permitir a acomóaço ́as regiões ́orsal e lombar, áaptańo-se melhor à
coluna vertebral.
Revestimento  em  tecío  ́e  polipropileno  fixáo  com  grampos  com  acabamento
zincáo.

MECÂISM̃
Mecanismo com sistema reclináor ́o encosto, ́e estrutura monobloco, soĺáo por
processo MIG em celula robotizáa.

BASE
Base giratória ́esmontavel com aranha ́e 5 hastes ́e aco SAE 1010/1020 tubular
retangular

4.1.4.137.3 ̃ Tecláo Joystick ́eve ́evera ateńer, no mínimo, as especificacões abaixo ́escritas:
4.1.4.137.3.1 Possuir invólucro em material polimerico geral (plastico, policarbonato, baquelite,
ABS e etc.);
4.1.4.137.3.2 Possuir interface USB;
4.1.4.137.3.3 Possuir acionamento nos três eixos para controle ́irecional ́a câmera PTZ/Speé
́ome;
4.1.4.137.3.4 Possuir, pelo menos, 6 botões áicionais para ajustes ́iversos ́o equipamento
controláo;
4.1.4.137.3.5 Ser  compatível  com a  operaço  ́os  softwares  utilizáos  para  a  exibiço  ́as
imagens;
4.1.4.137.4 A Estaço ́e Monitoramento ́evera possuir as seguintes características mínimas:
4.1.4.137.4.1 Possuir capacíáe ́e processamento suficiente e necessaria à visualizaço ́e,
ao menos, 32 streams ́e ví́eo em resoluço 1920X1080, 30 fps, com compresşo ́e ví́eo H.264 sob o
protocolo ́e transporte RTSP;
4.1.4.137.4.2 Possuir  memória  ́e  ví́eo  suficiente  e  necessaria  à  exibiço  ́os  streams
simultaneamente em 2 (́ois) monitores ́e 21,5” com capacíáe ́e resoluço 1920X1080;
4.1.4.137.4.3 Possuir 02 (́ois) monitores ́e 21,5” com tecnologia LED. ̃s monitores ́eveŗo
possuir  interfaces ́igitais  tipo DVI  ou  HDMI  ou Display Port,  compatíveis  com as saí́as  ́e  ví́eo  ́a
estaço;
4.1.4.137.4.4 Possuir interfaces ́e rée RJ-45, Gigabit Ethernet;
4.1.4.137.4.5 Possuir instaláos tóos os softwares necessarios à exibiço ́as imagens, aúios
e alarmes, inclusive clientes necessarios à transmisşo ́e imagens aos PVs, quańo for o caso;
4.1.4.137.4.6 Permitir a captura e exibiço ́e informacões e imagens provenientes ́e estacões
́e trabalho em rées externas.
4.1.4.137.5 A C̃̂TRATADA ́evera prover no-break com capacíáe suficiente para ateńer 100% ́a
carga instaláa (estaço e monitores), quańo ́a falta ́e energia, por um períóo mínimo ́e 30 (trinta)
minutos em plena carga;
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4.1.4.138 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
ITEM 26 – POSTO DE MONITORAMENTO SEM MOBILIÁRIO (PM-2)
4.1.4.139 ̃ Posto ́e Monitoramento e uma soluço que se ́estina à visualizaço ́e imagens e alarmes.
A C̃̂TRATADA ́eve ́isponibilizar a infraestrutura (haŕware e software) necessaria. A ́escriço ́o Posto
́e Monitoramento e conforme a tabela abaixo:

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS

PM-2 - Posto ́e
Monitoramento sem

mobiliario

01 Estaço ́e Monitoramento
02 Monitores

01 Tecláo Joystick
01 nobreak

4.1.4.140 ̃ Posto ́e Monitoramento especificáo na tabela acima ņo contempla recursos humanos e e
composto pelos itens abaixo ́escritos:
4.1.4.140.1 ̃ Tecláo Joystick ́eve ́evera ateńer, no mínimo, as especificacões abaixo ́escritas:
4.1.4.140.1.1 Possuir invólucro em material polimerico geral (plastico, policarbonato, baquelite,
ABS e etc.);
4.1.4.140.1.2 Possuir interface USB;
4.1.4.140.1.3 Possuir acionamento nos três eixos para controle ́irecional ́a câmera PTZ/Speé
́ome;
4.1.4.140.1.4 Possuir, pelo menos, 6 botões áicionais para ajustes ́iversos ́o equipamento
controláo;
4.1.4.140.1.5 Ser  compatível  com a  operaço  ́os  softwares  utilizáos  para  a  exibiço  ́as
imagens;
4.1.4.140.2 A Estaço ́e Monitoramento ́evera possuir as seguintes características mínimas:
4.1.4.140.2.1 Possuir capacíáe ́e processamento suficiente e necessaria à visualizaço ́e,
ao menos, 32 streams ́e ví́eo em resoluço 1920X1080, 30 fps, com compresşo ́e ví́eo H.264 sob o
protocolo ́e transporte RTSP;
4.1.4.140.2.2 Possuir  memória  ́e  ví́eo  suficiente  e  necessaria  à  exibiço  ́os  streams
simultaneamente em 2 (́ois) monitores ́e 21,5” com capacíáe ́e resoluço 1920X1080;
4.1.4.140.2.3 Possuir 02 (́ois) monitores ́e 21,5” com tecnologia LED. ̃s monitores ́eveŗo
possuir  interfaces ́igitais  tipo DVI  ou  HDMI  ou Display Port,  compatíveis  com as saí́as  ́e  ví́eo  ́a
estaço;
4.1.4.140.2.4 Possuir interfaces ́e rée RJ-45, Gigabit Ethernet;
4.1.4.140.2.5 Possuir instaláos tóos os softwares necessarios à exibiço ́as imagens, aúios
e alarmes, inclusive clientes necessarios à transmisşo ́e imagens aos PVs, quańo for o caso;
4.1.4.140.2.6 Permitir a captura e exibiço ́e informacões e imagens provenientes ́e estacões
́e trabalho em rées externas.
4.1.4.140.3 A C̃̂TRATADA ́evera prover no-break com capacíáe suficiente para ateńer 100% ́a
carga instaláa (estaço e monitores), quańo ́a falta ́e energia, por um períóo mínimo ́e 30 (trinta)
minutos em plena carga;
4.1.4.140.4 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
ITEM 27 – POSTO DE MONITORAMENTO SEM MOBILIÁRIO COM GRAVAÇÃO (PM-3)
4.1.4.141 ̃ Posto ́e Monitoramento e uma soluço que se ́estina à visualizaço ́e imagens, alarmes e
gravaço.  A  C̃̂TRATADA ́eve  ́isponibilizar  a  infraestrutura  (haŕware  e  software)  necessaria.  A
́escriço ́o Posto ́e Monitoramento e conforme a tabela abaixo:

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS

PM-3 - Posto ́e
Monitoramento sem

mobiliario com gravaço

01 Concentráor ́e Imagens
02 Monitores

01 Tecláo Joystick
01 nobreak

4.1.4.142 ̃ Posto ́e Monitoramento especificáo na tabela acima ņo contempla recursos humanos e e
composto pelos itens abaixo ́escritos:
4.1.4.143 ̃ concentráor ́e imagens ́eve possuir as seguintes características:
4.1.4.143.1 Deve ser ́o tipo appliance que opere ́e forma autônoma e autosuficiente.
4.1.4.143.2  Devera suportar a conex̧o e a gravaço ́e ate 32 canais com tecnologia IP com ate 12 MP;
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4.1.4.143.3 Deve possuir 16 interfaces ethernet RJ45 10/100Mbps com alimentaço P̃E para conex̧o
́ireta ́as câmeras com tecnologia IP suportáas;
4.1.4.143.4 Deve permitir gravaço nas resolucões 1 MP a 12 MP;
4.1.4.143.5 Deve suportar compresşo ́e ví́eo ́e pelo menos H.264, H.264+ e H.265 para otimizaço ́a
bańa ́e transmisşo e réuço no espaco ́e armazenamento nos Discos Rígíos;
4.1.4.143.6 Deve possuir Largura ́e Bańa ́e entráa ́e 160Mbps ou superior;
4.1.4.143.7 Deve permitir visualizaço ao vivo ́e imagens ́e ate 8MP;
4.1.4.143.8 Deve possuir 1 interface ́e aúio bíirecional RCA;
4.1.4.143.9  Deve permitir repróuço sincronizáa ́e ate 16 canais simultâneos;
4.1.4.143.10 Deve possuir ao menos 2 saí́as HDMI;
4.1.4.143.11 Possuir capacíáe ́e ́ecóificaço ́e ao menos 16 canais em 1080p e outros
mais em menor resoluço
4.1.4.143.12 Deve permitir  sistema ́e gravaço em ́isco rígío com no mínimo 4 (quatro)
interfaces ́e conex̧o páŗo SATA III;
4.1.4.143.13 Deve possuir 2 ou mais interfaces ethernet RJ45 10M/100M/1000M;
4.1.4.143.14  Deve  possuir  no  mínimo  4  entráas  ́e  alarme  e  1  saí́a  ́e  alarme  para
acionamento ́e ́ispositivos via rele;
4.1.4.143.15 Deve possuir no mínimo 4 conexões USB compatíveis com o páŗo USB 2.0 ou
superior;
4.1.4.143.16 Deve possuir o protocolo ̃̂VIF para conex̧o ́e câmeras ́e ́iversos fabricantes
que operam com este protocolo;
4.1.4.143.17 Deve permitir tenşo ́e alimentaço ́e 100 a 240VAC — 60Hz;
4.1.4.143.18 ̃ equipamento ́eve ser capaz ́e ser integráo com o software ́a Central ́e
Monitoramento;
4.1.4.143.19 As  imagens  obtías  atraves  ́os  pontos  ́e  captura  ́e  imagem  ́eveŗo  ser
armazenáas  no  formato  H.264  em  15  (quinze)  fotogramas  por  seguńo,  utilizańo  compresşo  na
resoluço mínima ́e 1080p (alta ́efiniço) para os 32 canais;
4.1.4.144 ̃ Tecláo Joystick ́eve ́evera ateńer, no mínimo, as especificacões abaixo ́escritas:
4.1.4.144.1 Possuir invólucro em material polimerico geral (plastico, policarbonato, baquelite,  ABS e etc.);
4.1.4.144.2 Possuir interface USB;
4.1.4.144.3 Possuir acionamento nos três eixos para controle ́irecional ́a câmera PTZ/Speé ́ome;
4.1.4.144.4 Possuir, pelo menos, 6 botões áicionais para ajustes ́iversos ́o equipamento controláo;
4.1.4.144.5 Ser compatível com a operaço ́os softwares utilizáos para a exibiço ́as imagens;
4.1.4.145 A C̃̂TRATADA ́evera prover no-break com capacíáe suficiente para ateńer 100% ́a
carga instaláa (estaço e monitores), quańo ́a falta ́e energia, por um períóo mínimo ́e 30 (trinta)
minutos em plena carga;
4.1.4.146 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
ITEM 28 – SLPR – SERVIÇO DE LEITURA DE PLACAS DE VEÍCULOS 
4.1.4.147 ̃ SLPR sera o servico ́estináo processamento ́e ́áos provenientes ́os PCIs ́estináos
ao servico ́e reconhecimento ́e placas, ́eveńo ser integráo aos multiplos centros ́e processamento e
servicos ́e armazenamento e plenamente compatível com o CGE, CGR, CDI, PMs e ́emais servicos;
4.1.4.148 ̃s  ́ispositivos  ́e  haŕware  e  software  que  compoŗo  o  SLPR  ́eveŗo  ser  ́o  mesmo
fabricante ́as ́emais solucões CGE, CGR, LPRH-AD, LPRE-AD, SDRF garantir o correto funcionamento
́os requisitos tecnicos;
4.1.4.149 ̃ servico ́evera ser capaz ́e operar com os áicionais ́e expanşo LPRH-AD e LPRE-AD
4.1.4.150 A C̃̂TRATADA ́evera fornecer tóos os requisitos ́e haŕware e software necessarios para
ateńer as necessíáes ́a contratante, ́e acoŕo com os requerimentos previamente ́efiníos;
4.1.4.151 ̃ SLPR ́evera possuir capacíáe e estar licenciáo para ateńer 50 canais ́e ví́eo, seńo
expansível ate 80 canais ́e quaisquer um ́os áicionais LPRH-AD e LPRE-AD;
4.1.4.152 ̃s ví́eos ́eveŗo ser armazenáos no formato H.264 em 15 (quinze) fotogramas por seguńo
e na resoluço mínima ́e 1080p (alta ́efiniço);
4.1.4.153 As imagens obtías atraves ́os pontos ́e captura ́e imagem ́eveŗo ser armazenáas por
um períóo mínimo ́e 30 (trinta) ́ias;
4.1.4.154 ̃s componentes que formaŗo os SLPR ́eveŗo ateńer os seguintes requisitos mínimos:
4.1.4.154.1 Capturar placas ́os veículos, possuińo sistema óptico ́e reconhecimento ́e       caracteres;
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4.1.4.154.2 Extrair  localmente  placas  ́os  veículos,  possuińo  sistema  óptico  ́e
reconhecimento ́e caracteres;
4.1.4.154.3 Possibilitar a utilizaço ́e carţo mini/micro SD  local para armazenamento ́as    placas ́os
veículos, bem como ́os ví́eos relacionáos. Caso haja quéa na comunicaço, a    soluço ́evera ser
capaz ́e armazenar as imagens e ́escarrega-las no servíor quańo a       comunicaço for restabelecía;
4.1.4.154.4 Sistema ́eve possuir  mó́ulo  ou funço  que possibilite  a  áiço  ́e novas contas,  a  qual
́evera  apresentar  como  opço  a  inserço  ́e  novas  câmeras,  novos  usuarios,  servíores  ́e
armazenamento locais e remotos, ou ate novos sistemas ́e monitoramento completos;
4.1.4.154.5 Ser capaz ́e receber e analisar os resultáos ́e câmeras IP;
4.1.4.154.6 ̃  sistema  ́evera  permitir  que  a  passagem ́e  veículos  seja  ́etectáa  por  câmeras  que
́ispensem a utilizaço ́e ́ispositivos áicionais para esta finalíáe. A imagem ́o veículo capturáa pela
câmera ́evera ser enviáa ao servíor juntamente com a placa ́o veículo;
4.1.4.154.7 Ser capaz ́e capturar os caracteres ́as placas ́e veículos;
4.1.4.154.8 Devera ser capaz ́e reconhecer placa ́e veículos com íńices ́e acerto ́e no   mínimo 90%
com velocíáe ́e ate 180km/h;
4.1.4.154.9 Ser capaz ́e armazenar em banco ́e ́áos tanto as imagens (ví́eo), quanto a   informaço
́e texto referente às placas ́os veículos, bem como os horarios ́as capturas e         localizaço ́os pontos
em que foram efetuáos;
4.1.4.154.10 Tóas  as  informacões  ́eveŗo  ser  armazenáas  em  bancos  ́e  ́áos  ́e
plataforma Postgree SQL, MySQI, ̃racle, SQLServer ou Elastic Search;
4.1.4.154.11 Possuir  mecanismo ́e busca inteligente tanto para placas ́e veículos,  quanto
para  os  ́áos  suplementares.  ̃  sistema  ́evera  armazenar  as  buscas  mais  comuns,
correlacionańo-as com os resultáos obtíos anteriormente;
4.1.4.154.12 Permitir o provisionamento ́e informacões ́e veículos para banco ́e ́áos ́e
terceiros, auxiliańo o sistema a consultar o status ́o cáastro ́e veículos;
4.1.4.154.13 Íentificar  veículos  com  base  em  ́áos  consultáos  ́e  sistemas  terceiros,
proveńo informacões ́e marca e cor;
4.1.4.154.14 Prover contagem ́e veículos por ponto ́e passagem;
4.1.4.154.15 Possibilitar  que  a  rota  e  movimento  ́e  veículos  em uma cíáe  possam ser
checáas méiamente busca pela placa ́o veículo;
4.1.4.154.16 Possibilitar que os alarmes geráos sejam posteriormente visualizáos e sejam
apresentáos ́e forma organizáa por ́ata e hora, seńo tambem exigía a apresentaço ́os ́áos sobre
informaço que acionou o alarme, bem como os motivos;
4.1.4.154.17 Permitir a gravaço ́e pre e pós alarmes antes e após a retiráa ́e uma foto
instantânea;
4.1.4.154.18 Permitir a pesquisa no banco ́e ́áos ́e acoŕo com os seguintes criterios:
4.1.4.154.18.1 Por pesquisa ́ifusa, méiante inserço parcial ́a placa ́e veículo;
4.1.4.154.18.2 Permitir que, ao formular a pesquisa, o usuario possa filtrar os resultáos por ́ata,
horario e ponto ́a câmera, ́e sorte que sejam selecionáas e exibías apenas as ocorrências  verificáas
pelo filtro;
4.1.4.155 ̃ sistema ́e Big Data ́e veículos ́eve suportar as seguintes características:
4.1.4.155.1 Requisitos ́e consulta ́e registros:
4.1.4.155.1.1 Suporte para consultar as informacões ́e passagem ́o veículo ́e acoŕo com a
hora, numero ́a placa, tipo ́e placa, a cor ́a carrocaria e outras cońicões;
4.1.4.155.1.2 Suportar  móo ́e visualizaço em lista  e móo mapa para exibir  registros ́e
passagem ́e veículo;
4.1.4.155.1.3 Suportar seleço ́e caixa e círculo no móo ́e mapa;
4.1.4.155.1.4 Suportar consulta baseáo em marca ́e veículo e velocíáe;
4.1.4.155.1.5 Suportar pesquisa em alguns campos chave como marca;
4.1.4.155.1.6 Exibir  informacões ́etalháas sobre os veículos que transitam: imagem, placa,
horario ́a captura, localizaço ́o carro, cor ́a carrocaria, numero ́a faixa, velocíáe e marca ́o veículo.
4.1.4.155.1.7 Suporte  para  obtenço  ́e  imagens  instantâneas  ́e  veículos  e  suporte  para
́ownloá ́e fotos;
4.1.4.155.1.8 Suporte para obter 15S ́e captura ́e ví́eo, suporta as operacões basicas ́e
pausa, avanco rapío e rapío para tras, suporta visualizaço em tela cheia ́e ví́eo, suporta o ́ownloá
para computáor local.
4.1.4.155.1.9 Suporte a múanca para o móo ́e mapa para visualizar trajetórias ́e veículos;
4.1.4.156 Requerimentos para busca ́e veículos
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4.1.4.156.1 As cońicões ́e pesquisa ́eveŗo ser: hora ́e início, termino, numero ́a placa, categoria ́o
veículo [carros, vans, etc.],  marca ́o veículo [BMW, Mercées Benz, etc.],  cor ́a   carroceria [branco,
vermelho, etc.]. 
4.1.4.156.2 Deve mostrar móo ́e lista ́e suporte, móo ́e visualizaço, móo ́e mapa e    visualizar
́etalhes, ví́eos relacionáos, trajetórias;
4.1.4.156.3 Suporte consulta a partir ́e pesquisa ́ifusa (marca, móelo);
4.1.4.156.4 ̃ sistema ́eve suportar busca grafica ́e ́áos com as seguintes características:
4.1.4.156.4.1 Suporte  para  fazer  uploá  ́e  uma  foto  ́e  um  veículo  e  realizar  analise  ́e
recursos;
4.1.4.156.4.2 Listar tipos ́e exibiço que possam suportar resultáos ́e pesquisa;
4.1.4.157 Controle ́e Checkpoint 
4.1.4.157.1 ̃ sistema ́eve receber informacões ́os ́iversos checkpoints espalháos pelo    Estáo e ser
compatível com os seguintes requerimentos:
4.1.4.157.2 Receber  informacões  como:  numero  ́a  placa,  por  veículos  que  tenham  passáo  por
́etermináo checkpoint, informacões ́os veículos que passaram por um ́etermináo checkpoint em um
́etermináo períóo ́e tempo, alarme. As informacões ́evem póer ser aúitáas;
4.1.4.157.3 Suportar pesquisa ́e acoŕo com as seguintes cońicões: hora ́e início, hora ́e termino,
status ́o checkpoint, tipo ́e checkpoint, numero ́o checkpoint;
4.1.4.157.4 As informacões ́evem incluir o controle ́e implantaço em ańamento, ņo         aúitáo,
retiráo e expiráo;
4.1.4.157.5 Controle Fuzzy ́o ̂umero ́a Placa ́e Licenca;
4.1.4.157.6 Importaço em lote ́e informacões ́e controle;
4.1.4.158 Suporte a funço ́e alerta em tempo real
4.1.4.158.1 Suporta  a exibiço em tempo real  ́e alarme ́isparáos méiante emisşo ́e     alertas
luminosos no mapa eletrônico; 
4.1.4.158.2 Suporta a visualizaço ́e alarmes que contenham histórico ́e veículos passantes;
4.1.4.158.3 Deve suportar confirmaço ́a informaço ́e alarme;
4.1.4.158.4 Deve possuir ́icas em janela ́e aviso em tempo real;
4.1.4.159 Funço ́e alarme ́os checkpoints
4.1.4.159.1 Suportar pesquisa ́e acoŕo com as seguintes cońicões: hora ́e início, hora ́e termino e
ponto ́e passagem.
4.1.4.159.2 Detalhes ́a exibiço ́o alarme: snapshots, hora ́o alarme e local ́e passagem.
4.1.4.160 Funcões ́e pesquisa:
4.1.4.160.1 Suporte à consulta ́a primeira ocorrência em um ́etermináo ́ia em uma           ́etermináa
regi̧o e informacões ́e veículos que ņo apareceram nos ̂ ́ias anteriores;
4.1.4.160.2 Suporte à consulta ́e informacões ́o veículo que aparece muitas vezes em uma ́etermináa
area em um ́etermináo períóo ́e tempo. ̃ numero ́e ocorrências póe ser ́efinío;
4.1.4.160.3 Pesquisa ́e veículo que parece menos ́e ́ia e mais ́e noite em uma ́etermináa area. ̃
numero ́e ocorrências póe ser ́efinío. Permitir os ́etalhes ́os veículos que aparecem em ̂ grupos ́e
cońicões em uma ́etermináa area, consultańo ́urante um ́etermináo       períóo;
4.1.4.160.4 Suporte à pesquisa ́o veículo que aparece pela primeira vez em um ponto no     tempo ́entro
́e uma regi̧o e ņo aparece ha ̂ ́ias antes ́esse ponto.
4.1.4.160.5 Suporte à pesquisa ́o veículo que apareceu varias vezes em um períóo e em uma regi̧o. ̃
numero ́a aparência póe ser ́efinío.
4.1.4.160.6 Suporte à pesquisa ́o veículo que apareceu menos ́urante o ́ia, mas varias      vezes à noite
em uma regi̧o. ̃ numero ́a aparência póe ser ́efinío.
4.1.4.160.7 Permita  os  ́etalhes  ́os  veículos  que  aparecem  sob  ̂  grupos  ́e  cońicões  em  uma
́etermináa area, consultańo ́urante um ́etermináo períóo.
ITEM 29 – ADICIONAL SERVIÇO DE LEITURA DE PLACA DE VEÍCULOS PARA ALTA VELOCIDADE
(LPRH-AD)
4.1.4.161 A  Contrataço  ́o  LPRH-AD  se  ́ara  por  PCI  (stream)  e  ́evera  contemplar  tóas  as
funcionalíáes ́escritas no item SLPR;
4.1.4.162 Cáa licenca por LPRH-AD ́evera incluir a capacíáe ́e mais 1 (um) PCI (stream) ́e ví́eo
ao SLPR ́e acoŕo com os requisitos previamente ́escritos;
4.1.4.163 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa item instaláo por ela;
ITEM 30 – ADICIONAL SERVIÇO DE LEITURA DE PLACA DE VEÍCULOS PARA ESTACIONAMENTOS
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(LPRE-AD)
4.1.4.164 A  Contrataço  ́o  LPRE-AD  se  ́ara  por  PCI  (stream)  e  ́evera  contemplar  tóas  as
funcionalíáes ́escritas no item SLPR;
4.1.4.165 Cáa licenca por LPRE-AD ́evera incluir a capacíáe ́e mais 1 (um) PCI (stream) ́e ví́eo
ao SLPR ́e acoŕo com os requisitos previamente ́escritos;
4.1.4.166 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa item instaláo por ela;
ITEM 31 – SDRF - SERVIÇO DE DETECÇÃO E RECONHECIMENTO DE FACES
4.1.4.167 ̃ SDRF sera o servico ́estináo processamento ́e ́áos provenientes ́os PCIs ́estináos
ao servico ́e reconhecimento ́e faces, ́eveńo ser integráo aos multiplos centros ́e processamento e
servicos ́e armazenamento e plenamente compatível com o CGE, CGR, CDI, PMs e ́emais servicos;
4.1.4.168 ̃s ́ispositivos ́e haŕware e software que compoŗo o SRF ́eveŗo ser ́o mesmo fabricante
́as ́emais solucões CGE, CGR, SLPR, DRFI-AD e DRF̃-AD para garantir o correto funcionamento ́os
requisitos tecnicos;
4.1.4.169 ̃ servico ́evera ser capaz ́e operar com os áicionais ́e expanşo DRFI-AD e DRF̃-AD
4.1.4.170 A C̃̂TRATADA ́evera fornecer tóos os requisitos ́e haŕware e software necessarios para
ateńer as necessíáes ́a contratante, ́e acoŕo com os requerimentos previamente ́efiníos;
4.1.4.171 ̃ SRF estar licenciáo para ateńer 20 canais ́e ví́eo, seńo expansível ate 90 canais ́e
quaisquer um ́os áicionais DRFI-AD e DRF̃-AD;
4.1.4.172 ̃s ví́eos ́eveŗo ser armazenáos no formato H.264 em 15 (quinze) fotogramas por seguńo
e na resoluço mínima ́e 1080p (alta ́efiniço);
4.1.4.173 As imagens obtías atraves ́os pontos ́e captura ́e imagem ́eveŗo ser armazenáas por
um períóo mínimo ́e 30 (trinta) ́ias;
4.1.4.174 ̃ servico ́e Reconhecimento facial ińoor ́evera ser prestáo pela                C̃̂TRATADA,
incluińo tóo os recursos ́e haŕware e software que sejam capazes ́e ateńer as necessíáes ́a
contratante, e plenamente integráo aos ́emais mó́ulos ́o sistema
4.1.4.175 ̃ RDF-I ́eve ser composto por recursos ́e haŕware e software ́o mesmo          fabricante
́as ́emais solucões ́e ví́eo, ou por outro ́evíamente compatível que mantenha obrigatoriamente tóas
as funcionalíáes ́escritas. 
4.1.4.176 Este servico ́evera ser compatível com tóos os mó́ulos ́e sistema previamente ́efiníos,
́eveńo ser implementáo e/ou executáo no CGE, CGRs, CDI, postos ́e                monitoramento, ́entre
outros;
4.1.4.177 Devera possuir as seguintes características ́e performance:
4.1.4.177.1 ̃ sistema ́eve permitir a ́etecço ́e multiplas faces em uma imagem a partir ́a câmera;
4.1.4.177.2 Registrar e arquivar a imagem, ́ata, horario e câmera no banco ́e ́áos;
4.1.4.177.3 Ignorar  as  faces  com  baixa  precişo  ́e  reconhecimento.  ̃  limiar  ́e
reconhecimento ́evera ser configuráo previamente;
4.1.4.178 Quanto ao banco ́e ́áos ́e faces, o sistema ́eve permitir que:
4.1.4.179 Sejam suportáas ao menos 2.000.000 (Dois milhões) ́e faces em biblioteca        ́inâmica;
4.1.4.180 Suportar ao menos 60.000.000 (Sessenta Milhões) ́e faces em biblioteca estatica;
4.1.4.181 Devera possuir, pelo menos, 200 bancos ́e ́áos ́e face;
4.1.4.182 Reconhecer pessoas usańo óculos, ́eśe que ņo obstruam a vişo ́os olhos;
4.1.4.183 Possibilitar a extraço e exibiço ́e características a partir ́o reconhecimento      facial, tais
como, mas ņo se limitańo a: gênero, íáe, expresşo, uso ́e óculos e mascara;
4.1.4.184 Deve ser capaz ́e gerar alerta em uma face capturáa que conste em pelo menos uma ́as
listas ́e faces;
4.1.4.185 Gravaço ́e imagens estaticas (snapshots) na uníáe ́e armazenamento          específica ́e
faces, juntamente com os metááos ́e reconhecimento por pelo menos 30 ́ias;
4.1.4.186 Deve possuir interface local e software cliente com capacíáe ́e gerência ́a base ́e ́áos,
busca por face, recepço ́e alarmes e exibiço ́os ́áos ́e reconhecimento.
4.1.4.187 ̃ sistema ́evera exibir as seguintes estatísticas e analises na pagina inicial;
4.1.4.187.1 ̂umero total ́e fotos instantâneas;
4.1.4.187.2 ̂umero total ́e fotos instantâneas tiráos no ́ia em quesţo;
4.1.4.187.3 ̂umero total ́e alarmes;
4.1.4.187.4 ̂umero total ́e alarmes ́isparáos no ́ia em quesţo
4.1.4.187.5 Estatísticas categorizáas ́e informacões ́e pessoas que estejam presentes na lista negra;
4.1.4.187.6 Estatísticas ́os resultáos ́e alarmes mais recentes;
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4.1.4.187.7 Taxa ́e valíáe e estatísticas ́e alarmes recebíos e manuseáos na semana    recente;
4.1.4.187.8 Estatísticas ́e pessoas registráas em fotos instantâneas e informacões ́e alarme na semana
recente;
4.1.4.187.9 Estatísticas ́os 10 locais em que a maioria ́os instantâneos foi tiráa na semana recente;
4.1.4.188 Devera suportar os seguintes alertas exibíos em tempo real na tela:
4.1.4.188.1 A exibiço ́e alertas em tempo real ́evera conter as seguintes informacões:       pessoa que
acionou o alarme, ́ata, local, fotos que contenham a imagem ́a pessoa que acionou o alarme, semelhanca
e nível ́e alarme;
4.1.4.188.2 Permitir que seja ativáo ou ́esativáo a emisşo ́e alerta sonoro ao receber um alarme;
4.1.4.188.3 Possibilitar que alarmes sejam filtráos por canal, exibińo apenas os alertas em tempo real
́os canais selecionáos;
4.1.4.188.4 Permitir que os alertas em tempo real sejam ativáos ou ́esativáos;
4.1.4.188.5 Possuir mapa eletrônico no qual os alarmes geráos emitam na tela, alertas          luminosos.
̃s usuarios póeŗo clicar ́uas vezes em um alarme para visualizar ́etalhes;
4.1.4.188.6 Permitir que ao clicar no boţo ́e rastreamento ́e um pre-aviso geráo seja        exibía a
visualizaço ́e seu trajeto;
4.1.4.188.7 Apoiar o gerenciamento nos pontos ́e alarme ́o mapa, permitińo que estes       sejam
categorizáos e exibíos separáamente. ̃s pontos ́e alarme póem ser selecionáos por quáro ou por
círculo para visualizaço e repróuço ao vivo;
4.1.4.188.8 Suportar  que  ví́eos  associáos  ao  alarme  associáos  sejam  exibíos  e  próuzíos
automaticamente;
4.1.4.188.9 Permitir a marcaço, méiço ́e ́istância, area e restauraço ́e mapas;
4.1.4.189 Quanto a navegaço em tempo real e captura ́e fotos instantâneas, o sistema  ́evera possuir:
4.1.4.189.1 Suporte para exibir  informacões ́e fotos instantâneas e alarme (marcáas em     moĺura
vermelha) no móo ́e navegaço ́e ví́eo;
4.1.4.189.2 Funço ́e pausa e início ́o móo ́e navegaço ́e ví́eo;
4.1.4.189.3 Suporte  para  exibiço  ́e  registros  ́e  fotos  instantâneas  e  alarmes  ́os  canais
selecionáos;
4.1.4.189.4 Suporte para exibir fotos grańes ́e instantâneos, juntamente com seus registros;
4.1.4.189.5 Suporte para tocar o som ́o alarme no móo ́e navegaço
4.1.4.189.6 Suporte para ligar ou ́esligar o som ́o alarme;
4.1.4.189.7 Funço para ativar ou ́esativar a atualizaço ́e foto instantânea em tempo real;
4.1.4.190 Para pesquisa ́e alarmes, o sistema ́evera:
4.1.4.190.1 ̃ferecer suporte à recuperaço ́e registros ́e históricos ́e alarmes ́e face por um períóo
especificáo, local ́o alarme, status, nome, gênero, íáe, óculos ou qualquer uma ́estas combinacões;
4.1.4.190.2 Suportar o sequenciamento por similaríáe e tempo;
4.1.4.190.3 Suportar a exibiço ́e características que mostrem os tracos ́e pessoas  áicionáas nas
listas ́e alarme no mapa eletrônico;
4.1.4.190.4 Categorizar alarmes em: Peńente, Valío e Invalío;
4.1.4.190.5 Valíar ou invalíar um alarme;
4.1.4.190.6 Suportar pesquisa ́o registro ́e alarme anterior ou posterior;
4.1.4.190.7 Permitir zoom em fotos instantâneas;
4.1.4.190.8 Possibilitar a comparaço ́e fotos instantâneas ́e rosto com imagens na base ́e ́áos;
4.1.4.190.9 Suportar a captura ́e tela para futuras pesquisas;
4.1.4.190.10 Apoiar a repróuço ́a gravaço ́urante o períóo anterior ou subsequente ́e 15
s ́e um ponto ́e tempo especificáo;
4.1.4.191 Quanto a recuperaço ́e fotos instantâneas, o sistema ́evera:
4.1.4.191.1 Permitir  a  pesquisa  ́e  registros  ́e  bibliotecas  ́e  péestres  associáas  a  câmeras
faciais especificáas e bibliotecas ́e registro méiante imagem, períóo ́e tempo,  canal, gênero, íáe e
semelhanca;
4.1.4.191.2 Suportar  a  exibiço  ́e  100  registros  mais  semelhantes  a  uma  imagem  ́e  rosto
carregáa;
4.1.4.191.3 Ser  compatível  com  armazenamento  ́e  imagens  ́e  rosto  que  correspońam  às
cońicões ́e pesquisa;
4.1.4.191.4 Suportar a excluşo ou limpeza ́os resultáos armazenáos;
4.1.4.191.5 Suportar  a  exibiço  ́e  rastreamentos  ́os  resultáos  armazenáos  e  exportar  os
rastreamentos em um arquivo .́oc (Formato Microsoft Woŕ);
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4.1.4.191.6 Permitir a pesquisa em uma biblioteca ́e pessoas especificáa;
4.1.4.191.7 Auxiliar na pesquisa completar ́e resultáos exibíos em uma pesquisa          preliminar;
4.1.4.192 ̃ sistema ́evera possuir o seguinte gerenciamento ́e configuracões:
4.1.4.192.1 Chamáa ́e ́ispositivos front-eń (Sensores, câmeras, ́entre outros) a partir ́a plataforma
́e rée e compartilhamento ́e ví́eo;
4.1.4.192.2 Importaço ́e ́ispositivos front-eń para o sistema ́e face;
4.1.4.192.3 Seleço  ́e  ́ispositivos  front-eń  pre-processáos  para  atribuí-los  ao
compartilhamento servicos inteligentes a partir ́e imagens faciais (iniciar, parar, excluir);
4.1.4.192.4 Divíir as bibliotecas ́e pessoas em ́ois tipos: biblioteca ́e lista negra e biblioteca estatica;
4.1.4.192.5 Criar, móificar e excluir uma biblioteca ́e pessoas;
4.1.4.192.6 Importar bibliotecas que contenham ate 100 milhões ́e pessoas no formato .zip;
4.1.4.192.7 Auxiliar a exportaço em lote ́e pessoas ́e móo que os resultáos possam ser visualizáos
no gerenciamento ́e tarefas;
4.1.4.192.8 Móificar ou excluir pessoas em uma biblioteca ́e pessoas específica;
4.1.4.192.9 Exportar tóas as bibliotecas pessoais em um arquivo .zip;
4.1.4.192.10 Vincular bibliotecas ́e lista negra com câmeras ou LPR e ́efinir valores ́e limite
correspońentes (0-100);
4.1.4.192.11 Desativar uma biblioteca ́e pessoas com um clique;
4.1.4.192.12 Suporte a mapas online e off-line;
4.1.4.192.13 Apresentar compatibilíáe com Google Maps;
4.1.4.192.14 Definir  as  camáas  maximas,  mínimas  e  páŗo  para  mapas  no  sistema  e  a
configuraço ́as cooŕenáas páŗo;
4.1.4.192.15 Permitir  que  seja  realizáa  a  busca  por  imagem,  ońe  os  resultáos  sejam
apresentáos em oŕem ́esceńente ́e acoŕo com a similaríáe
4.1.4.192.16 Possibilitar a pesquisa ́e faces e biblioteca ́e péestres a partir ́e uma imagem; 
4.1.4.193 Devera  ser  capaz  ́e  armazenar  os  ́áos  ́e  acoŕo  com  as  seguintes
características:
4.1.4.193.1.1 Retenço ́e imagens e ví́eos por 30 ́ias a 15 fps, em resoluço ́e 1080p em
H.264;
4.1.4.193.1.2 Gravaço  ́e  imagens  estaticas  (snapshots)  na  uníáe  ́e  armazenamento
específica ́e faces, juntamente com os metááos ́e reconhecimento por pelo menos 30 ́ias;
4.1.4.193.1.3  Deve possuir interface local e software cliente com capacíáe ́e gerência ́a
base ́e ́áos, busca por face, recepço ́e alarmes e exibiço ́os ́áos ́e reconhecimento.
ITEM 32 – ADICIONAL RECONHECIMENTO DE FACES INDOOR (RDFI-AD)
4.1.4.194 A  Contrataço  ́o  RDFI-AD  se  ́ara  por  PCI  (stream)  e  ́evera  contemplar  tóas  as
funcionalíáes ́escritas no item SRDF;
4.1.4.195 Cáa licenca RDFI-AD ́evera incluir a capacíáe ́e mais 1 (um) PCI (stream) ́e ví́eo ao
SRDF ́e acoŕo com os requisitos previamente ́escritos;
4.1.4.196 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa item instaláo por ela;
ITEM 33 – ADICIONAL RECONHECIMENTO DE FACES OUTDOOR (RDFO-AD)
4.1.4.197 A  Contrataço  ́o  RDF̃-AD  se  ́ara  por  PCI  (stream)  e  ́evera  contemplar  tóas  as
funcionalíáes ́escritas no item SRDF;
4.1.4.198 Cáa licenca RDF̃-AD ́evera incluir a capacíáe ́e mais 1 (um) PCI (stream) ́e ví́eo ao
SRDF ́e acoŕo com os requisitos previamente ́escritos;
4.1.4.199 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa item instaláo por ela;
4.1.5 ITEM 34 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO POE COM 4 PORTAS
4.1.5.1 ̃s  servicos  a  serem  prestáos  ́eveŗo  contemplar  o  fornecimento,  instalaço,
configuraço, assistência e suporte tecnico ́os equipamentos ativos ́e rée necessarios à       áequáa
prestaço ́os servicos ora especificáos (requisitos mínimos obrigatórios):
4.1.5.2 A C̃̂TRATADA ́evera prover os servicos abaixo especificáos com a finalíáe ́e      garantir a
conectivíáe entre  tóas  as solucões contratáas e os ́emais equipamentos ́o          projeto  ́e
víeomonitoramento;
4.1.5.3 A soluço ́evera prover no mínimo 4 (quatro) portas (RJ45) PoE, compatível com a norma IEEE
802.3.AT e tecnologia Fast Ethernet;
4.1.5.4 Deve suportar tenşo 48 a 55 VDC para alimentaço ́o equipamento;
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4.1.5.5 Devera ser fornecío com fonte ́e alimentaço compatível;
4.1.5.6 Devera ser fornecío com tóos os acessórios necessarios para operacionalizaço ́o equipamento,
tais como, cabos lógicos e cabos ́e energia eletrica.
4.1.5.7 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço            preventiva
e corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
4.1.6 ITEM 35 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO POE COM 8 PORTAS
4.1.6.1 ̃s  servicos  a  serem  prestáos  ́eveŗo  contemplar  o  fornecimento,  instalaço,
configuraço, assistência e suporte tecnico ́os equipamentos ativos ́e rée necessarios à      áequáa
prestaço ́os servicos ora especificáos (requisitos mínimos obrigatórios):
4.1.6.2 A C̃̂TRATADA ́evera prover os servicos abaixo especificáos com a finalíáe ́e      garantir a
conectivíáe entre tóas as solucões contratáas e os ́emais equipamentos ́o        projeto ́e ví́eo
monitoramento;
4.1.6.3 A soluço ́evera prover no mínimo 8 (oito) portas UTP (RJ45) PoE, Switch Ethernet ́e     camáa
2, compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; e pelo      menos, 2 (́uas)
portas óticas com suporte a mó́ulos ́e fibra monomóo (SFP);
4.1.6.4 Devera possuir protocolo ́e gerenciamento ŜMPv1, ŜMPv2 e ŜMPv3;
4.1.6.5 Deve suportar no mínimo 512 VLÂs simultâneas seguńo o protocolo IEEE 802.1Q;
4.1.6.6 Devera  ser  acompanháo  ́e  ́ocumentaço  tecnica  e  manuais  que  contenham
informacões  suficientes  para  possibilitar  a  instalaço,  configuraço  e  operacionalizaço  ́o
equipamento;
4.1.6.7 Devera ser fornecío com tóos os acessórios necessarios para operacionalizaço ́o equipamento,
tais como software, cabos lógicos, cabos ́e interface RS-232 e cabos ́e energia eletrica.
4.1.6.8 Devera ser fornecío no mínimo 1 (um) SFP ́e 1Gbps compatível com a soluço para     ́istâncias
ate 10 km;
4.1.6.9 Possuir ́esempenho ́e no mínimo 14 Mpps;
4.1.6.10 Possuir matriz ́e comutaço ́e no mínimo 20 Gbps;
4.1.6.11 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
4.1.7 ITEM 36 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO POE COM 24 PORTAS
4.1.7.1 ̃s  servicos  a  serem  prestáos  ́eveŗo  contemplar  o  fornecimento,  instalaço,
configuraço, assistência e suporte tecnico ́os equipamentos ativos ́e rée necessarios à      áequáa
prestaço ́os servicos ora especificáos (requisitos mínimos obrigatórios):
4.1.7.2 A C̃̂TRATADA ́evera prover os servicos abaixo especificáos com a finalíáe ́e      garantir a
conectivíáe entre tóas as solucões contratáas e os ́emais equipamentos ́o       projeto ́e ví́eo
monitoramento;
4.1.7.3 A soluço ́evera prover no mínimo 24 (vinte e quatro) portas UTP (RJ45) PoE, Switch Ethernet ́e
camáa 2, compatível  com as tecnologias Ethernet,  Fast Ethernet e Gigabit  Ethernet;  e pelo menos, 2
(́uas) portas óticas combo com suporte a mó́ulos ́e fibra monomóo (SFP);
4.1.7.4 Devera possuir protocolo ́e gerenciamento ŜMPv1, ŜMPv2 e ŜMPv3;
4.1.7.5 Deve suportar no mínimo VLÂs simultâneas seguńo o protocolo IEEE 802.1Q;
4.1.7.6 Devera  ser  acompanháo  ́e  ́ocumentaço  tecnica  e  manuais  que  contenham
informacões  suficientes  para  possibilitar  a  instalaço,  configuraço  e  operacionalizaço  ́o
equipamento;
4.1.7.7 Devera ser fornecío com tóos os acessórios necessarios para operacionalizaço ́o equipamento,
tais como software, cabos lógicos, cabos ́e interface RS-232 e cabos ́e energia eletrica;
4.1.7.8 Devera ser fornecío no mínimo 1 (um) SFP ́e 1Gbps compatível com a soluço para     ́istâncias
ate 10 km;
4.1.7.9 Possuir ́esempenho ́e no mínimo 6 Mpps;
4.1.7.10 Possuir matriz ́e comutaço ́e pelo menos 8 Gbps;
4.1.7.11 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
4.1.8 ITEM 37 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO GPON ONT
4.1.8.1 ̃s  servicos  a  serem  prestáos  ́eveŗo  contemplar  o  fornecimento,  instalaço,  configuraço,
assistência e suporte tecnico ́os equipamentos ativos ́e rée necessarios à áequáa prestaço ́os
servicos ora especificáos (requisitos mínimos obrigatórios);
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4.1.8.2 A C̃̂TRATADA ́evera prover os servicos abaixo especificáos com a finalíáe ́e garantir  a
conectivíáe  entre  tóas  as  solucões  contratáas  e  os  ́emais  equipamentos  ́o  projeto  ́e
víeomonitoramento;
4.1.8.3 Deve ser  ́o  mesmo  fabricante  ́a  ̃LT  especificáa  no  presente ́ocumento;
4.1.8.4 A comunicaço óptica ́eve ser realizáa ́e acoŕo com o páŗo GP̃̂ (Gigabit Capable Passive
̃ptical  ̂etwork), ateńeńo os requisitos ́a norma ITU-T G.984;
4.1.8.5 Deve possuir 01 interface óptica GP̃̂ SC;
4.1.8.6 Deve possuir 01 interface metalica 10/100/1000 Mbps Base-T para conex̧o aos ́emais ́ispositivos
conectáos à rée IP conforme páŗo Ethernet RJ45;
4.1.8.7 Deve suportar e implementar as seguintes características GP̃̂:
4.1.8.7.1 Transmisşo a 1.25 Gbps (upstream);
4.1.8.7.2 Recepço a 2.5 Gbps (́ownstream);
4.1.8.7.3 Potência óptica ́e transmisşo entre 0,5 e +5,0 ́Bm;
4.1.8.7.4 Potência óptica ́e recepço entre -8,0 e -27,0 ́Bm;
4.1.8.7.5 Suporte a pelo menos 8 T-C̃̂Ts;
4.1.8.7.6 Suporte a pelo menos 32 GEM Ports;
4.1.8.7.7 Suporte a Forwaŕ Error Correction (FEC);
4.1.8.7.8 Mapeamento entre T-C̃̂T e GEM Ports;
4.1.8.7.9 Suporte a ̃MCI, CLI e Web GUI;
4.1.8.7.10 Deve suportar e implementar as seguintes características ́e Layer2:
4.1.8.7.11 Filtro ́e ́ata frame com base na porta, SA/DA;
4.1.8.7.12 Suporte a 2000 byte MTU, compatível com IEEE 802.3as;
4.1.8.7.13 Encaminhamento entre GEM Port e T-C̃̂T;
4.1.8.7.14 Suporte a ́ouble tag, compatível com IEEE 802.1á;
4.1.8.7.15 Pelo menos 128 eńerecos MAC por porta.
4.1.8.7.16 Deve suportar e implementar as seguintes características ́e Layer3:
4.1.8.7.17 Conex̧o WÂ;
4.1.8.7.18 PPPoE e móo DHCP para obter eńereco IP;
4.1.8.7.19 ̂AT;
4.1.8.7.20 Firewall;
4.1.8.7.21 Filtros URL, MAC, IP;
4.1.8.7.22 D̂S;
4.1.8.7.23 UPnP;
4.1.8.7.24 Diagnóstico ́e Log e ̂etwork;
4.1.8.7.25 Deve suportar e implementar as seguintes características ́e QoS:
4.1.8.7.26 802.1p, 802.1́, 802.1q baseáo em QoS;
4.1.8.7.27 Classficaço ́e pacotes com base em valores ́iferentes e combinacões;
4.1.8.7.28 Suporta SP, WRR, SP+WRR no upstream.
4.1.8.8 Deve    suportar    e    implementar    as    características    mínimas    ́e  gerenciamento  e
provisionamento:
4.1.8.8.1 Suporte a ̃MCI, Web GUI, CLI;
4.1.8.8.2 Suporte a upgráe ́e firmware por servíor remoto;
4.1.8.8.3 Permitir armazenar 2 imagens ́e software;
4.1.8.8.4 Suporte a restaurar a configuraço ́e fabrica.
4.1.8.8.5 Deve suportar IGMP V2/V3 Snooping;
4.1.8.9 Deve possuir alimentaço DC 12VDC com áaptáor AC/DC incluso e cabo ́e alimentaço com
plug páŗo ̂BR;
4.1.8.10 Deve possuir consumo ́e energia menor que 7W;
4.1.8.11 Deve possuir certificacões: Anatel, CE e RoHS;
4.1.8.12 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
4.1.9 ITEM 38 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO GPON OLT
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4.1.9.1 ̃s  servicos  a  serem  prestáos  ́eveŗo  contemplar  o  fornecimento,  instalaço,  configuraço,
assistência e suporte tecnico ́os equipamentos ativos ́e rée necessarios à áequáa prestaço ́os
servicos ora especificáos (requisitos mínimos obrigatórios);
4.1.9.2 A C̃̂TRATADA ́evera prover os servicos abaixo especificáos com a finalíáe ́e garantir  a
conectivíáe  entre  tóas  as  solucões  contratáas  e  os  ́emais  equipamentos  ́o  projeto  ́e
víeomonitoramento;
4.1.9.3 Deve receber o trafego Ethernet atraves ́e interfaces ́e uplink ́e 10GE e ́isponibiliza-lo em sinal
óptico ́e acoŕo com o páŗo GP̃̂ (Gigabit Capable Passive ̃ptical ̂etwork), ateńeńo os requisitos
́a norma ITU-T G.984.
4.1.9.4 Deve ser  ́o tipo stańalone  com ́imensões maximas ́e 2Us ́e altura  e  seguir  páŗo  para
instalaço em racks páŗo 19";
4.1.9.5 Deve possuir no mínimo 8 (oito) portas GP̃̂ SFP, permitińo o ateńimento a 128 usuarios por
porta e um total ́e 1024 interfaces ́e acesso.
4.1.9.6 Deve ser fornecía com ́ois transceivers GP̃̂ SFP C+;
4.1.9.7 Deve possuir,  no mínimo 4 (quatro)  interfaces 1/10 GbE SFP/SFP+ para  conex̧o com a rée
Ethernet (core ́a rée), com suporte a Link Agregation;
4.1.9.8 Deve possuir no mínimo 120 Gbps ́e capacíáe ́e switching;
4.1.9.9 Deve ateńer as seguintes características GP̃̂:
4.1.9.9.1 Suportar ITU-T G.984.4 para Gerência e Controle ́a Interface ́a ̃̂T (̃MCI);
4.1.9.9.2 Gerência remota ́a ̃̂T;
4.1.9.9.3 Descoberta e ranging automatico ́a ̃̂T;
4.1.9.9.4 Suportar ̂SR e SR DBA (G.984.3);
4.1.9.9.5 Suportar Ate 1000 T-C̃̂Ts e 4000 GEM Ports;
4.1.9.9.6 Possibilíáe ́e monitorar trafego ́e ̃̂T (pm-profile) 
4.1.9.9.7 Possibilíáe ́e monitorar link GP̃̂ (potência óptica, ́istância, conex̧o);
4.1.9.9.8 Possuir velocíáe ́e 2.5Gbps em ́ownstream e 1.25Gbps em upstream;
4.1.9.9.9 Permitir 20km ́e faixa ́e transmisşo ou 60km ́e alcance lógico;
4.1.9.9.10 Possuir comprimento ́e ońa ́e transmisşo em 1490nm;
4.1.9.9.11 Possuir comprimento ́e ońa ́e recepço em 1310nm;
4.1.9.9.12 Permitir réuńância tipo B.
4.1.9.9.13 Deve ateńer, no mínimo, as seguintes características ́e Layer 2:
4.1.9.9.14 Stańaŕ Ethernet Bríging;
4.1.9.9.15 Ate 64K eńerecos MACs;
4.1.9.9.16 VLÂ stacking/translation;
4.1.9.9.17 Link Aggregation (802.3á);
4.1.9.9.18 IEEE 802.3ac - VLÂ Tagging;
4.1.9.9.19 IEEE 802.1S - Multiple Spanning Tree;
4.1.9.9.20 IEEE 802.1W - Rapí Spanning Tree;
4.1.9.9.21 IEEE 802.1D - Spanning Tree;
4.1.9.9.22 IEEE 802.1Q - Virtual LÂs with Port Basé VLÂs;
4.1.9.9.23 Ate 4096 VLÂs;
4.1.9.9.24 IEEE 802.1p - Prioritization of Traffic at the Data-Link Level;
4.1.9.9.25 IEE 802.3x - Flow Control;
4.1.9.9.26 Q-in-Q support;
4.1.9.9.27 Port Mirroring;
4.1.9.9.28 Broácast Storm filtering;
4.1.9.9.29 Multicast Strom filtering;
4.1.9.9.30 Rate Limiting (In/̃ut);
4.1.9.9.31 MAC Static Filter;
4.1.9.9.32 Jumbo Frames ate 12288 bytes;
4.1.9.9.33 Access Control List L2 (ACLs Support).
4.1.9.10 Deve ateńer, no mínimo, as seguintes características ́e Layer3:
4.1.9.10.1 Roteamento IPv4 e IPV6;
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4.1.9.10.2 Roteamento estatico;
4.1.9.10.3 Routing Information Protocol (RIP) v1,v2 e RIPng;
4.1.9.10.4 ̃pen Shortest Path First (̃SPF) v2, v3;
4.1.9.10.5 Boŕer Gateway Protocol (BGP) v4;
4.1.9.10.6 Virtual Router Réuńancy Protocol (VRRP);
4.1.9.10.7 Access Control List L3.
4.1.9.11 Deve ateńer as seguintes características ́e Multicast:
4.1.9.11.1 IGMPv1/v2/v3;
4.1.9.11.2 IGMP Fast-Leave;
4.1.9.11.3 IGMP Snooping;
4.1.9.11.4 MLD Snooping;
4.1.9.11.5 Multicast Vlan Registration (MVR).
4.1.9.12 Deve ateńer as seguintes características ́e QoS:
4.1.9.12.1 Traffic schéuling (SPQ, WRR);
4.1.9.12.2 8 filas por porta.
4.1.9.12.3 Deve ateńer as seguintes características ́e seguranca:
4.1.9.12.4 Autenticaço baseáa em MAC para VLÂ nativa;
4.1.9.12.5 Storm Control para broácast, multicast e DLF;
4.1.9.12.6 Bloqueio ́e trafego multicast e unicast ́esconhecíos;
4.1.9.12.7 Gerenciamento ̃ut-of-Bań;
4.1.9.12.8 Anti attack for DD̃S, TCP-SŶ-floó, UDP-floá, ARP-floó;
4.1.9.12.9 Secure Shell (SSH) v1/v2.
4.1.9.12.10 Deve ateńer as seguintes características para gerência ́a plataforma:
4.1.9.12.11 Serial/Telnet (CLI);
4.1.9.12.12 ŜMP v1/v2/v3;
4.1.9.12.13 DHCP server, client e relay com opço 66 e 82;
4.1.9.12.14 Single IP management;
4.1.9.12.15 Syslog;
4.1.9.12.16 Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
4.1.9.12.17 LLDP-MED;
4.1.9.13 Deve possibilitar a utilizaço ́e fontes ́e alimentaço réuńante;
4.1.9.14 As fontes ́e alimentaço ́evem ser ́o tipo hot-swappable;
4.1.9.15 As fontes ́e alimentaço ́evem ser ́o tipo AC Full Range 100~240 VAC;
4.1.9.16 Deve apresentar consumo maximo ́e energia ́e no maximo 70 W;
4.1.9.17 Deve ser fornecía com pelo menos uma fonte;
4.1.9.18 Deve possuir certificaço Anatel;
4.1.9.19 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
4.1.10 ITENS 39 E 40 – SERVIÇO DE POSTES DE 12M E 6M COM ACESSÓRIOS INSTALADOS
4.1.10.1 Este servico consiste no provimento ́e poste metalico ́e 12 (́oze) metros (Item 45) e poste
metalico ́e 6 (seis) metros (Item 46), Caixa out́oor, ̂o-Break e acessórios ́e fixaço necessarios para a
completa prestaço ́o servico;
4.1.10.2 A Caixa  hermetica ́eve ser  ́e uso exterior,  possuir  tamanho externo  mínimo aproximáo
40x40 cm (altura x largura), ser confeccionáo em aco galvanizáo ou alumínio, pintáo, grau ́e proteço
mínimo  IP55,  espaco  para  ventiláor,  tranca  ́e  seguranca,  suporte  para  fixaço  em  poste  e  com
profuńíáe mínima ́e 20 cm;
4.1.10.3 A C̃̂TRATADA ́evera instalar os postes conforme projeto e ́etalhamento aprováo pelos
órģos competentes ́o município;
4.1.10.4 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel emisşo ́as ART ́e projeto e execuço ́os postes,
bem como a aprovaço ́o projeto perante os órģos competentes;
4.1.10.5 Poste ́e aco 12m (Item 45) e 6m (Item 46) cônico contínuo ́e alta resistência, galvanizáo a
fogo  internamente  e  externamente  conforme  as  normas  ́a  AB̂T,  com fixaço  por  base  flangeáa  e
chumbáores;
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4.1.10.6 ̃ local ́e escavaço e instalaço ́a base ́os postes ́evera ser analisáo e atestáo por
engenheiro ́a contratáa para aprovaço ́o início ́os servicos;
4.1.10.7 Após a aprovaço ́o local ́e escavaço ́as bases ́os postes, ́evera ser feito o aterramento
em conformíáe com as normas ́a AB̂T relacionáa a este item e seus correlacionáos e atestáo por
engenheiro ́a contratáa;
4.1.10.8 A base para fixaço ́o poste ́evera ser proporcional ao tamanho ́o poste, assim como o tipo
́e solo, com concretagem forte e parafusos chumbáos para fixaço ́o poste, o nivelamento ́a base
́evera ser realizáo, o engenheiro ́a contratáa ́evera ser responsavel pelo calculo, ́imensionamento ́a
base e implantaço ́o poste;
4.1.10.9 A alimentaço eletrica ́o PCI, bem como ́e quaisquer equipamentos instaláos em campo, ou
abrigáos,  ́evera  ser  asseguráa,  atraves  ́e  no-break,  autonomia  mínima  ́e  30  (trinta)  minutos  ́e
funcionamento a plena carga, em caso ́e falha na fonte ́e energia principal.
4.1.10.10 Em qualquer situaço, a C̃̂TRATADA ́evera arcar com tóos os procéimentos necessarios
à soluço ́os problemas. Caso íentifique a necessíáe ́e substituiço ́e equipamentos, componentes
ou pecas a C̃̂TRATADA ́evera prover a substituiço ́os equipamentos;
4.1.10.11 ̃ reparo e troca ́e haŕware ́a soluço ofertáa sera ́e responsabilíáe ́a C̃̂TRATADA;
4.1.10.12 Tóos  os  acessórios  para  a  implantaço  ́os  PCIs,  instalaço,  fixaço,  alem ́e  fonte  ́e
alimentaço ́eveŗo ser fornecíos pela Contratáa;
4.1.10.13 A C̃̂TRATADA substituira a soluço ́e poste em que seja avariáo por acíentes, operaço
ińevía ou negligente, transporte, intemperies climaticas, vańalismo, ́escargas eletricas provenientes ́e
raios e trovões, furacões, ventanias, inuńacões, ́esabamentos e outros ́esastres naturais ́entro ́e um
percentual estipuláo ́e ate 5% ́o total  contratual ́e postes instaláos pela C̃̂TRATADA ́urante a
vigência total ́o contrato; acima ́este percentual a C̃̂TRATÂTE se responsabilizara pela aquisiço ́a
soluço  ́e  poste  para  reposiço  ́as  mesma,  ́entro  ́a  vigência  ́o  contrato,  ou  compensara
financeiramente a C̃̂TRATADA pela reposiço ́a sua soluço ́e poste. 
4.1.10.13.1 Caso a C̃̂TRATÂTE opte pela  compensaço financeira,  fica  estipuláo que o valor  ́a
compensaço sera o valor ́e compra ́a soluço pela C̃̂TRATÂTE quańo ́a reposiço, ́evíamente
comprováo atraves ́e ́ocumento fiscal, acrescío ́os custos para implantaço e impostos. 
4.1.10.14 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
4.1.11 ITENS 41 A 44 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE
4.1.11.1 A Manutenço póe ser ́efinía como o conjunto ́e ativíáes realizáas para garantir o bom
funcionamento  ́e  uma  rée  ́urante  sua  vía  util.  Dentro  ́o  escopo  ́o  presente  TERM̃  DE
REFERÊ̂CIA,  as  ativíáes  ́e  manutenço  se  ́aŗo  ́o  seguinte  móo:  Manutenço  Preventiva  e
Corretiva;
4.1.11.2 ̃s materiais a serem utilizáos na manutenço ́evem estar em conformíáe com o páŗo
áotáo pelo projeto, com qualíáe e propriéáes físicas ́e acoŕo com as praticas ́e engenharia e
normas tecnicas em vigor, ou seja, ́evem ser áerentes as respectivas normas estabelecías por órģos
nacionais ou internacionais, acoŕáos por ocasi̧o ́a contrataço ́o servico;
4.1.11.3 Devem ser mantías tóas as características, após qualquer manutenço, utilizańo materiais
com as  mesmas características,  especificacões ́e  servicos,  párões  ́e instalaço,  a  ņo ser  quańo
solicitáo alteraço pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.11.4 A empresa C̃̂TRATADA póera propor intervencões ou servicos na rée, com o objetivo ́e
melhorar  ou  garantir  a  confiabilíáe.  ̂este  caso,  tóo  servico  proposto  ́eve  ser  aprováo  por
representante autorizáo pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.11.5 A  C̃̂TRATADA  apresentara  relatórios  ́as  ativíáes  ́e  Manutenço  Preventiva.  ̃s
Relatórios ́e Manutenço Preventiva ́eveŗo ser encaminháos à C̃̂TRATÂTE por e-mail em ate 02
(́ois) ́ias uteis, contáos a partir ́a ́ata ́a ultima Manutenço Preventiva realizáa. Uma cópia impressa
e assináa ́o relatório supracitáo ́evera ser entregue ao gestor tecnico ́a rée no prazo maximo ́e 03
(três) ́ias uteis, contáos a partir ́o encaminhamento ́o e-mail.
4.1.12 ITEM 41 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ÓPTICA
4.1.12.1 A contrataço ́este item ́eve ser feita por metro linear ́a rée óptica instaláas e ́eve incluir
tóo  o  cabeamento  e  seus  acessórios,  como:  caixa  ́e  emeńa,  DĨ,  coŗ́o,  extenşo,  conjunto
ancoragem/suspenşo, reserva tecnica, ́ivisor óptico, ponto ́e terminaço óptica etc.
4.1.12.2 A Manutenço  Preventiva  ́o  cabeamento  ́e  Fibras  Ópticas  consiste  em  inspeciona-lo,
seguińo o cronograma previamente aprováo pela C̃̂TRATÂTE, com os seguintes objetivos:
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4.1.12.3 Avaliar  a  integríáe  ́e  cabos,  fixacões  e  etiquetas  ́e  íentificaço.  Devera  promover  a
reíentificaço ́os cabeamentos e atualizaço ́e seu cáastro ́e mapas e caminhos;
4.1.12.4 Avaliar a integríáe ́e caixas ́e emeńa, fixacões e etiquetas ́e íentificaço;
4.1.12.5 Avaliar a integríáe ́as ferragens ́e sustentaço e ancoragem ́os cabos e acessórios ́a
rée;
4.1.12.6 Verificar catenarias, retensionańo e refixańo cabos, coŕoalhas e ferragens;
4.1.12.7 Inspecionar caixas subterrâneas, efetuańo eventuais limpezas;
4.1.12.8 Avaliar  o  crescimento  ́a  vegetaço,  realizańo  servicos  ́e  capinagem  eventualmente
necessarios;
4.1.12.9 Póar galhos ́e arvores que estejam rocańo, ou ameacańo cabos e acessórios;
4.1.12.10 Constatar e acompanhar obras e servicos ́e terceiros que possam causar ́anos à rée;
4.1.12.11 Inspecionar  a  ́ocumentaço  atualizáa  ́a  Rée  após  a  realizaço  ́e  ativíáes  ́e
Manutenço Corretiva e Programáa ́o cabeamento óptico ́os Pontos ́e Acessos;
4.1.12.12 Realizar méías refletometricas e ́e potência em tóas as fibras óticas ́a rée a cáa Ẫ e
sempre que for necessaria a inspeço ́e trecho ́e fibra afetáo por servico.
4.1.12.13 A Manutenço Corretiva consiste na realizaço ́e correcões no cabeamento óptico ́os Pontos
́e Acessos, com a finalíáe ́e restabelecer os servicos prestáos por estes Pontos ́e Acessos.
4.1.12.14 As ativíáes corretivas şo executáas em regime ́e urgência, em ́ecorrência ́e problemas
́e  funcionamento  ou  ́e  interrupcões  nos  servicos  prestáos  pelo  cabeamento  óptico  ́os  Pontos  ́e
Acessos;
4.1.12.15 Para possibilitar que os servicos ́e ateńimento emergencial  sejam concluí́os ́entro ́os
prazos  maximos  estabelecíos,  ámite-se  que  cabos  e  emeńas  afetáos  sejam  fixáos  ́e  forma
provisória, ́eśe que respeitáos: raios ́e curvatura mínimos, esforcos ́e traço e estanqueíáe ́as
emeńas;
4.1.12.16 Esta situaço e consíeráa provisória e ́evera ser elimináa em ate 120 (cento e vinte) horas,
contáas a partir ́o momento ́e encerramento ́o ateńimento emergencial;
4.1.12.17 Após a correço ́efinitiva, as fibras recuperáas ́eveŗo ser testáas com ̃TDR e Power
Meter;  
4.1.12.18 A Manutenço  Programáa  e  uma  intervenço  ́e  maior  porte  no  cabeamento  óptico  ́os
Pontos ́e Acessos, a ser realizáa méiante uma ̃ŕem ́e Servico e que precisa ser previamente avisáa
aos usuarios potencialmente afetáos em janela ́e paráa programáa;
4.1.12.19 Şo Servicos ́e Manutenço ́e ̂atureza Corretiva:
4.1.12.19.1 LÂCAMÊT̃ DE C̃RD̃ALHA (metro);
4.1.12.19.2 LÂCAMÊT̃ DE CAB̃ ÓPTIC̃ (metro);
4.1.12.19.3 ÎSTALACÃ DE FERRAGÊS (uníáe);
4.1.12.19.4 ÎSTALACÃ DE CAIXA DE EMÊDA ÓPTICA (uníáe);
4.1.12.19.5 ÎSTALACÃ DE DĨ (uníáe);
4.1.12.19.6 EMÊDAS (FUSÕES) EM FIBRAS ÓPTICAS (uníáe);
4.1.12.19.7 RETIRADA DE CAB̃S ÓPTIC̃S (uníáe);
4.1.12.19.8 TERMÎACÕES DE FIBRAS ÓPTICAS (uníáe);
4.1.12.19.9 ÎSTALACÃ DE SUP̃RTE PARA RESERVA TÉĈICA (uníáe);
4.1.12.19.10 CERTIFICACÃ DE FIBRA ÓPTICA C/ ̃TDR - (uníáe);
4.1.12.19.11 ABERTURA E FECHAMÊT̃ DE CAIXA DE EMÊDA (uníáe);
4.1.12.19.12 CERTIFICACÃ DE FIBRA ÓPTICA C/ P̃WER METER;
4.1.12.19.13 ATUALIZACÃ DE CADASTR̃ DA REDE (uníáe).
4.1.13 ITEM 42 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTO DE REDE METÁLICA
4.1.13.1 A contrataço ́este item ́eve ser feita por ponto ́e rée lógica instaláo e ́eve incluir tóo o
cabeamento e seus acessórios,  como:  conector,  patch panel,  patch coŕ,  infraestrutura,  rack,  caixa ́e
telecom etc.
4.1.13.2 A Manutenço em racks, quáros ́e telecom e pontos ́e rée cat.6, consiste em tóas as
acões necessarias para manter  o bom funcionamento e acabamento ́e tóos os componentes,  seńo
constituí́o o seguinte:
4.1.13.3 Efetuar testes ́e funcionalíáe;
4.1.13.4 Verificar o estáo geral ́as instalacões;
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4.1.13.5 Efetuar manutenço preventiva nos ́ispositivos ́e conex̧o (patch panel, blocos ́e conex̧o
rapía e wire-up, tomáas e similares);
4.1.13.6 Verificar canaletas e eletróutos (sistemas e similares);
4.1.13.7 Realizar a conservaço e limpeza ́e tóos os equipamentos e ́ispositivos ́a rée;
4.1.13.8 Refazer  e  áequar  à  íentificaço  ́e  cabos,  patch  coŕs,  rack’s,  caixas  ́e  passagem  e
equipamentos.
4.1.13.9 Verificar a arrumaço ́e cabos metalicos e racks.
4.1.13.10 A manutenço corretiva ́eve ser efetuáa a fim ́e se reestabelecer o servico ́e rée quańo
houver uma paráa. Para isso, ́evem ser feitas trocas no cabeamento, conectores e patch coŕs e servicos
́e conectorizaço, lancamento ́e cabo e certificaço;
4.1.14 ITEM 43 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTO DE REDE ELÉTRICA
4.1.14.1 A contrataço ́este item ́eve ser feita por ponto ́e rée eletrica instaláo e ́eve incluir tóo o
cabeamento e seus acessórios, como: ́isjuntor, infraestrutura, tomáa, quáro ́e ́istribuiço etc.
4.1.14.2 A Manutenço na rée eletrica, consiste em tóas as acões necessarias para manter o bom
funcionamento e acabamento ́e tóos os componentes, seńo constituí́o o seguinte:
4.1.14.3 Efetuar testes ́e funcionalíáe;
4.1.14.4 Verificar o estáo geral ́as instalacões;
4.1.14.5 Efetuar manutenço preventiva nos ́ispositivos ́e conex̧o (́isjuntores e tomáas);
4.1.14.6 Verificar canaletas e eletróutos (sistemas e similares);
4.1.14.7 Realizar a conservaço e limpeza ́e tóos os ́ispositivos ́a rée;
4.1.14.8 Refazer e áequar à íentificaço ́e cabos,  tomáas, quáros ́e ́istribuiço e caixas ́e
passagem.
4.1.14.9 Verificar a arrumaço ́e cabos e quáros ́e ́istribuiço.
4.1.14.10 A manutenço corretiva ́eve ser efetuáa a fim ́e se reestabelecer o servico ́e rée quańo
houver uma paráa. Para isso, ́evem ser feitas trocas no cabeamento, tomáas e ́isjuntores e servicos ́e
conectorizaço, lancamento ́e cabo e testes;
4.1.15 ITEM  44  –  SERVIÇO  DE  MANUTENÇÃO  EM  CONJUNTO  ELÉTRICO  PADRÃO
CONCESSIONÁRIA
4.1.15.1 A contrataço ́este item ́eve ser feita por conjunto instaláo e ́eve incluir tóo o cabeamento
e seus acessórios, como: ́isjuntor, infraestrutura, tomáa, protetor ́e surtos etc.
4.1.15.2 A Manutenço no conjunto páŗo concessionaria, consiste em tóas as acões necessarias
para manter o bom funcionamento e acabamento ́e tóos os componentes, seńo constituí́o o seguinte:
4.1.15.3 Efetuar testes ́e funcionalíáe;
4.1.15.4 Verificar o estáo geral ́as instalacões;
4.1.15.5 Efetuar manutenço preventiva nos ́ispositivos ́e conex̧o (́isjuntores, protetores ́e surtos e
tomáas);
4.1.15.6 Verificar eletróutos (sistemas e similares);
4.1.15.7 Realizar a conservaço e limpeza ́e tóos os ́ispositivos ́a rée;
4.1.15.8 Refazer e áequar à íentificaço ́e cabos, tomáas e quáros ́e méíores;
4.1.15.9 Verificar a arrumaço ́e cabos e quáros ́e méíores.
4.1.15.10 A manutenço corretiva ́eve ser efetuáa a fim ́e se reestabelecer o servico ́e rée quańo
houver uma paráa. Para isso, ́evem ser feitas trocas no cabeamento, tomáas, protetores ́e surtos e
́isjuntores e servicos ́e conectorizaço, lancamento ́e cabo e testes;
4.1.16 ITEM 45 – SERVIÇO DE GESTÃO DE EVENTOS (SGE)
4.1.16.1 ̃ SGE sera um servico a ser prestáo pela C̃̂TRATADA para gerenciamento ́e eventos no
sistema;
4.1.16.2 A Soluço ́e SGE ́evera prever o planejamento para ́efiniço ́e arquitetura, instalaço e
configuraço em ate 30 ́ias;
4.1.16.3 A C̃̂TRATADA ́evera realizar customizacões iniciais para integraço com banco ́e ́áos
́e terceiros em ate 3 (três) meses;
4.1.16.4 ̃briga-se a C̃̂TRATADA a prover ̃peraço Assistía por ate 3 (três) meses      visańo
manter o ambiente operacional e solucionar ́uvías ́os usuarios;

4.1.16.5 A C̃̂TRATADA ́evera prover:
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4.1.16.5.1 Suporte à ̃peraço Assistía Remota em regime 24x7;

4.1.16.5.2 Suporte e Atualizaço pelo períóo ́e 36 (́oze) meses;

4.1.16.5.3 Um Móelo Controláo ́e Liberaço ́e Versões;

4.1.16.5.4 Manutenço Corretiva e Atualizacões ́e Verşo;

4.1.16.5.5 Resoluço ́e Problemas;

4.1.16.5.6 Configuraço, Compatibilíáe e Migraço;

4.1.16.5.7 Auxílio em Desempenho e ajustes necessarios;

4.1.16.5.8 Tempo ́e resposta garantío.

4.1.16.5.9 ̃s Acoŕo ́e ̂ível ́e Servicos — SLA ́evem ser conforme tabelas abaixo:

4.1.16.6 Para horario comercial Prioríáe: Crítica - Incíente que causa paráa - 30          minutos;

4.1.16.7 Para horario comercial Prioríáe: Alta - Incíente que ņo causa paráa - 2 horas;

4.1.16.8 Para horario comercial Prioríáe: Méia - Solicitaço ́e instalaço e configuraço - 4 horas;

4.1.16.9 Para horario comercial Prioríáe: Baixa - Duvías ́e usuarios - 8 horas;

4.1.16.10 Fora ́o horario comercial Prioríáe: Crítica - Incíente que causa paráa - Ate 60 minutos;

4.1.16.11 Fora ́o horario comercial Prioríáe: Alta - Incíente que ņo causa paráa - Ate 4 horas;

4.1.16.12 Fora ́o horario comercial Prioríáe: Meía - Solicitaço ́e instalaço e              configuraço -
Ate 48 horas;

4.1.16.13 Fora ́o horario comercial Prioríáe: Baixa - Duvías ́e usuarios - Ate 48 horas;

4.1.16.14 Para o acompanhamento e avaliaço ́os servicos ́e SGE seŗo estabelecíos e utilizáos
Acoŕos ́e ̂íveis ́e Servicos (́oravante SLA) entre as partes, baseańo-se em          ińicáores e metas
́efiníos para o processo.

4.1.16.15 A analise ́os resultáos ́estas avaliacões pela SGE póera resultar em               penalíáes,
caso a SGE, ņo cumpra com os seus compromissos ́e qualíáe e pontualíáe no ateńimento ́os
chamáos, alem ́as clausulas contratuais à serem ́efinías.

4.1.16.16 ̃s níveis ́e servicos seŗo fuńamentáos em ́ois itens ́e grańe importância:

4.1.16.16.1 Cumprimento ́e Prazos — e a capacíáe ́o fornecéor ́e ateńimento ́e um chamáo
́entro ́o prazo acoŕáo junto a C̃̂TRATÂTE.

4.1.16.16.1.1 Quanto  maior  este  íńice  melhor  a  qualíáe  ́as  ́emańas  entregues  para
homologaço. "Metrica: Qt́. ́e chamáos resolvíos no prazo x 100 /Qt́. ́e chamáos resolvíos "

4.1.16.16.2 Íńice ́e Rejeicões — estabelece um íńice mínimo para rejeicões para próutos entregues
para homologaço.

4.1.16.16.2.1 Quanto  menor  este  íńice  melhor  a  qualíáe  ́as  ́emańas  entregues  para
homologaço. "Metrica: Qt́. ́e Chamáos Rejeitáos x 100/Qt́. ́e Chamáos Entregue "

4.1.16.17 Durante o períóo ́e suporte os servicos seŗo avaliáos pela contratáa, no ateńimento ́os
íńices estabelecíos, que póeŗo ser revistos e sofrer áequaço/aprimoramento ao longo ́o tempo, por
enteńimento entre as partes.

4.1.16.18 Acoŕo ́e ̂ível ́e Servico — SLA - ̂íveis ́e Servicos - Cumprimento ́e Prazo Mensal 80%

4.1.16.19 Acoŕo ́e ̂ível ́e Servico — SLA - ̂íveis ́e Servicos - Íńice Rejeiço Mensal 5%
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4.1.16.20 Eventualmente  póeŗo  existir  impéimentos  tecnicos  para  o  ateńimento  a  um chamáo
́entre  ́os  prazos  previamente  estabelecíos.  ̂estes  casos,  a  SGE  notificara  formalmente  a
C̃̂TRATÂTE, informańo os motivos ́este impéimento e, caso aceito, o atraso ņo sera consíeráo
na apuraço ́o nível ́e servico.

4.1.16.21 As apuracões ́os SLA's ́eveŗo constar ́o Relatório ́e Acompanhamento Mensal ońe sera
possível verificar a efetivíáe ́o ateńimento e permitir a ́epuraço ́o processo.

4.1.16.22 ̃ servico ́e gesţo ́e eventos para analíticos ́evera realizar o monitoramento ́e alarmes em
câmeras, eventos ́os ví́eos analíticos ́e forma que concentre tóas as informacões em um unico sistema
́e gesţo.

4.1.16.23 ̃ Centro ́e Monitoramento (CM) ́evera ter a capacíáe analítica póeńo ser   requisitáo a
investigar incíentes pontuais com maior profuńíáe, ́evera prover informacões estatísticas e ́e vínculos
quańo solicitáo sobre informacões captáas pelos equipamentos ́e monitoramento.

4.1.16.24 ̃ Centro ́e Monitoramento (CM) ́evera receber e tratar os alarmes por meio ́e um fluxo ́e
ativíáes ́efinío entre a Contratante Áerente e a C̃̂TRATADA.

4.1.17 ITEM  46  –  ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  PARA  A  GESTÃO  INTEGRADA  DE
VIDEOMONITORAMENTO
4.1.17.1 A Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e Víeomonitoramento consiste na entrega
́o  servico  ́e  no  mínimo:  Planejamento  e  realizaço  ́o  Site  Survey,  Levantamento  ́e  requisitos,
Elaboraço ́o Design Lógico ́a Soluço e Definiço ́os itens ́e servico a serem contratáos;
4.1.17.2 ̃ gerente ́e projeto ́isponibilizáo pela C̃̂TRATADA ́evera cońuzir tóo o planejamento
e elaboraço ́o projeto executivo;
4.1.17.3 Tóa e qualquer soluço projetáa ́evera ser submetía previamente à C̃̂TRATÂTE para
avaliaço e aprovaço;
4.1.17.4 ̃ gerente ́e projeto ́evera se reportar ́iretamente ao preposto ́a C̃̂TRATÂTE;
4.1.17.5 A  C̃̂TRATÂTE  ́evera  ́isponibilizar  à  C̃̂TRATADA  tóa  e  qualquer  informaço
necessaria e pertinente para a elaboraço ́a soluço e projeto ao gerente ́e projeto;
4.1.17.6 A aceitaço ́o projeto estara cońicionáa ao fornecimento ́e ́ocumentaço em mí́ia ́as
informacões referentes ao site survey e ao ́etalhamento tecnico ́a soluço;
4.1.17.7 A C̃̂TRATADA ́evera  entregar  no  prazo  ́e  30  ́ias,  a  concluşo  ́o  servico  para  a
C̃̂TRATÂTE;
4.1.17.8 A C̃̂TRATÂTE  tera  10  ́ias  para  analisar  e  homologar  (Termo  ́e  Aceite  ́efinitivo)  a
soluço proposta pela C̃̂TRATADA;
4.1.17.9 A uníáe ́e valoraço para o servico ́e Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e
Víeomonitoramento sera por Site Survey;
4.1.17.10  A C̃̂TRATADA junto com a C̃̂TRATÂTE ́evera ́efinir em conjunto a quantíáe ́e
Site Survey necessarias para o projeto;
4.1.17.11 Planejamento e realizaço ́o Site Survey:
4.1.17.11.1 ̃ site survey póera ser in loco ou remoto, ficańo a criterio ́a C̃̂TRATADA;
4.1.17.11.2 ̃ site survey ́evera coletar, no mínimo, as seguintes informacões:
4.1.17.11.2.1 Verificaço ́e espaco necessario para a instalaço ́os equipamentos e câmeras;
4.1.17.11.2.2 Cońicões ́a infraestrutura eletrica e ́isponibilíáe ́e pontos ́e ́áos;
4.1.17.11.2.3 Disponibilíáe  ́e planta  baixa  pela  C̃̂TRATÂTE em formato  CAD ou  um
esboco ́o espaco;
4.1.17.11.3 A C̃̂TRATÂTE ́evera ́isponibilizar a planta baixa atualizáa em mí́ia no formato CAD ou
um esboco ́o espaco para a C̃̂TRATADA;
4.1.17.11.4 Caso  a  C̃̂TRATÂTE  ņo  ́isponibilize  a  planta  baixa  ou  um  esboco  ́o  espaco,  a
C̃̂TRATADA sera responsavel pela elaboraço ́e um esboco ́o espaco, sem escala, com a finalíáe
́e ́efinir o posicionamento ́as câmeras no ambiente;
4.1.17.11.5 A confecço ́o ́ocumento ́e site survey póera ser apoiáa com informacões prestáas pela
equipe ́o Órģo Áerente, no entanto, a responsabilíáe ́as informacões contías no ́ocumento sera ́a
C̃̂TRATADA;

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    62/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

4.1.17.11.6 A C̃̂TRATADA ́evera informar, por ocasi̧o ́a realizaço ́o  site survey, a existência, ou
ņo,  ́e  qualquer  peńência  ou  inconsistência  no  ambiente  ́a  C̃̂TRATÂTE  que  possa  causar
ińisponibilíáe ́o servico contratáo;
4.1.17.12 Levantamento ́e requisitos:
4.1.17.12.1 A C̃̂TRATADA ́evera realizar o levantamento ́e requisitos reunińo tóas as informacões
necessarias para a execuço ́as ativíáes ́o projeto, compreeńeńo pelo menos:
4.1.17.12.1.1 Levantamento ́e informacões;
4.1.17.12.1.2 Definiço ́o escopo ́e servico a ser contratáo ́os itens ́a ATA;
4.1.17.12.2  A C̃̂TRATADA ́evera íentificar e enteńer a infraestrutura ́e rées ́o órģo áerente que
seŗo integráas à infraestrutura ́a Rée ́a C̃̂TRATÂTE;
4.1.17.12.3  A C̃̂TRATADA ́evera elaborar o ́ocumento ́e escopo ́escreveńo, ́e forma macro, a
estrutura  ́o  projeto,  apresentar  premissas,  restricões  e  responsabilíáes  no  ́esenvolvimento  e
implementaço ́a soluço fornecía.
4.1.17.12.4  A C̃̂TRATADA ́evera realizar a coleta ́e ́áos necessarios à elaboraço ́o projeto ́e
instalaço, atraves ́e vistorias e levantamentos efetuáos em campo;
4.1.17.13  Elaboraço ́o Design lógico ́a rée e Planejamento ́e Implantaço:
4.1.17.13.1 Definiço ́e estrutura ́e eńerecamento ip;
4.1.17.13.2 Definiço ́e política ́e gerenciamento e monitoramento;
4.1.17.13.3 Definiço ́e estrutura ́e réuńância ́e conectivíáe se for o caso;
4.1.17.13.4 ̃ planejamento ́a soluço inicia com um ́iagnóstico ́a situaço atual ́o ambiente ́a Rée
́o Órģo Áerente;
4.1.17.13.5 ̃s possíveis riscos ́a arquitetura áotáa e a forma ́e mitigaço;
4.1.17.13.6 ̃ Plano ́e Contingenciamento e Resposta em caso ́e falhas. Para tanto,  e necessario a
íentificaço ́e pontos ́e falha, englobańo ativos ́e rée e enlaces ́e comunicaço;
4.1.17.13.7 Caso  a  ́ocumentaço  ́o  Diagnóstico  e  o  Plano  ́e  Instalaço  ́a  Soluço  ņo  sejam
aprováos pela ETICE, a empresa ́evera refazer a ́ocumentaço sem ônus para o C̃̂TRATÂTE;
4.1.17.14 Definiço ́os itens ́e servico a serem contratáos:
4.1.17.14.1 A C̃̂TRATADA ́evera apresentar à C̃̂TRATÂTE o planejamento ́e instalaço faseáo
para a soluço, bem como a ́efiniço ́os itens ́e servico a serem contratáos em ate 30 ́ias;
4.1.17.14.2 A  contratáa  ́evera  apresentar  tóa  a  soluço  proposta  atraves  ́e  mí́ia  ́igital  a
C̃̂TRATÂTE;
4.1.17.15 ̃s servicos aqui ́escritos ņo ́evem implicar em interrupcões ́as ativíáes cotíianas ́os
Órģos Áerentes alem ́as previstas em cronograma e programáas para ateńer as particularíáes
́este projeto, seńo anunciáas com ́evía antecéência;
4.1.17.16 A m̧o ́e obra para a realizaço ́e tais tarefas ́evera ser tecnicamente qualificáa e ́e inteira
responsabilíáe e ônus ́a C̃̂TRATADA, e assim tambem tóos os encargos ́e estáia, alimentaço,
transporte, trabalhistas, ́iretos e ińiretos, ́e acíente ́e trabalho, fiscais e os provenientes ́e eventuais
́anos causáos a terceiros, ́ecorrentes ́a execuço ́o servico;
4.1.18 ITENS 47 A 64 – AQUISIÇÃO DE PONTOS DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI), JOYSTICK,
HDD E SDC SOB DEMANDA
4.1.18.1 Estes itens consistem na aquisiço ́e PCIs sob ́emańa;
4.1.18.2 ̃ Item Joystick para mobiliario refere-se ao tecláo ́e controle ́e câmeras PTZ existente em
cáa um ́os PMs - Postos ́e Monitoramento. A C̃̂TRATADA ́evera seguir as exatas especificacões
́este  item,  o  qual  esta  previamente  ́efinío  em cáa  um ́os  PMs quańo  houver  a  requisiço  por
́emańa;
4.1.18.3 Cáa um ́os itens ́e AQUISICÃ ́eve estar em conformíáe com os requisitos mínimo ́o
ÂEX̃ B, seńo que no ÂEX̃ B a palavra  AQUISICÃ ņo aparece. Por exemplo o item 47, “PCI-1
(AQUISICÃ) - Ambiente ́e corréor interno com fluxo ́e pessoas” ́eve estar em conformíáe tecnica
com a linha ́o ÂEX̃ B aońe o cenario e especificáo como “PCI-1 - Ambiente ́e corréor interno com
fluxo ́e pessoas”;
4.1.18.4 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço ́os PCIs;
4.1.18.5 A C̃̂TRATADA ņo substituira  a  soluço  ́e  PCI  em que o haŕware  seja  avariáo  por
acíentes,  operaço  ińevía  ou  negligente,  transporte,  intemperies  climaticas,  vańalismo,  ́escargas
eletricas  provenientes  ́e  raios  e  trovões,  furacões,  ventanias,  inuńacões,  ́esabamentos  e  outros
́esastres naturais.
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4.1.18.6 Caso o PCI apresente ́efeito ́e fabricaço, a C̃̂TRATÂTE ́evera entregar na sée ́a
C̃̂TRATADA o PCI com ́efeito para analise, seńo comprováo o ́efeito e estańo no prazo ́e contrato
(36 meses), a C̃̂TRATADA ́evera entregar o PCI no eńereco ́esignáo pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.18.7 A C̃̂TRATÂTE sera responsavel por tóas as ́espesas ́e frete, seguro e transporte ́os
PCIs enviáos para a C̃̂TRATADA por ́efeito ́e fabricaço;
4.1.19 ITEM 63 – DISCO RÍGIDO DE ARMAZENAMENTO (HDD)
4.1.19.1  ̃  HDD  ́evera  ser  utilizáo  para  expańir  a  capacíáe  ́e  armazenamento  ́o  SGG,
conforme características ́e gravaço previamente ́escritas;

4.1.19.2 ̃  ́isco  rígío  ́evera  ser  ́estináo  para  utilizaço  específica  em  storage,  ateńeńo
aplicacões ́e alta performance, tais como: armazenamento em nuvem e ́atacenters

4.1.19.3 Devera ter capacíáe ́e 6TB;

4.1.19.4 Devera operar em temperatura entre 5 e 60 °C

4.1.19.5 Possuir taxa ́e transferência ́e ́áos ́e no mínimo 226 MB/s

4.1.19.6 Devera possuir tempo entre falhas ́e no mínimo 2.000.000 (́ois milhões) ́e horas

4.1.19.7 Possuir velocíáe ́e giro ́e 7200 rpm

4.1.19.8 Devera possuir taxa ́e confiabilíáe para falhas anuais (AFR) ́e 0.44%

4.1.19.9 Suportar 512 bytes por setor

4.1.19.10 Possuir cache 256 MB

4.1.19.11 Possuir metóo construtivo livre ́e halogênios

4.1.19.12 Devera apresentar potência méia ́e operaço entre 8 e 10 watts

4.1.19.13 Devera possuir formato 3.5 polegáas

4.1.19.14 Deve ser compatível com o SGG em que ele for instaláo;

4.1.19.15 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela.

4.1.20 ITEM 64 – CARTÃO DE MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO EM CÂMERA (SDC)
4.1.20.1 ̃ carţo ́e memória ́eve ser utilizáo quańo for necessario armazenar imagens na própria
câmera,  com o objetivo ́e ņo peŕer imagens quańo houver alguma falha ́e comunicaço com os
Centros ́e gerenciamento;
4.1.20.2 Deve ter capacíáe mínima ́e 32GB;
4.1.20.3 Deve ser ́o formato MicroSDXC ou MicroSDHC;
4.1.20.4 Deve possuir velocíáe ́o tipo classe 10;
4.1.20.5 Deve ser fornecío e instaláo em um PCI.
4.1.20.6 A C̃̂TRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela.
4.1.21 ITEM 65 – TREINAMENTOS – OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO
4.1.21.1 Finalíáe: Capacitar os integrantes ́os Órģos ́o Estáo ́estacáos para operar o software
́e víeomonitoramento, em nível operacional, ́e móo a preparar o treinańo para realizar a gravaço,
repróuço ́e ví́eo, configuraço ́o sistema, monitoramento ao vivo, consulta ́e eventos, pesquisa ́e
imagens, monitoramento ́o servíor sistema, e ́emais funcionalíáes relevantes para a plena operaço
́o software ́e víeomonitoramento;
4.1.21.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́o software ́e víeomonitoramento, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e
realizar a refería manutenço, em nível operacional, com ́estaque para a aboŕagem pratica;
4.1.21.3 Carga horaria: 08 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos, cáa um com 4 horas ́e
curso, ́e acoŕo com o Plano ́e Disciplina a ser aprováo pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.21.4 Sera  ́e  responsabilíáe  ́a  C̃̂TRATÂTE  o  fornecimento  ́a  infraestrutura  física
necessaria para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e
́áos ́e víeomonitoramento;
4.1.21.5 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńências ́a C̃̂TRATÂTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃̂TRATADA, sem ônus áicionais a C̃̂TRATÂTE, em horario comercial;
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4.1.21.6 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéência  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃̂TRATÂTE;
4.1.21.7 A  C̃̂TRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo  as  ́espesas  com  hospéagem,  transporte  e  alimentaço  ́os  instrutores  e  ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;
4.1.21.8 A estrategia ́e ensino prevista  no Plano ́e Disciplina ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:
4.1.21.8.1 Carga horaria mínima ́o Grupo ́e ̃peráores (por turma)

TREINAMENTO DE OPERAÇÃO Horas

Compreeńer a finalíáe tecnica e operacional ́os elementos ́o sistema e ́a arquitetura
tecnológica projetáa.

1,0

̃perar tóos os elementos ́os sistemas; ̃perar os recursos analíticos ́isponíveis; ̃perar,
localizar, recuperar e exportar imagens graváas.

5,5

Detectar e localizar falhas operacionais ́o sistema. 1,5

TOTAL 8,0

4.1.21.9 ̃  Material  ́íatico  ́evera  ser  em  língua  portuguesa  e  conter  tóas  as  informacões
necessarias  para  a  execuço  ́as  ativíáes  ́e  operaço  e  manutenço  ́e  tóos  os  equipamentos
componentes ́o sistema, conforme abaixo ́iscrimináos:
4.1.21.9.1 As Apostilas ́e ̃peraço ́eveŗo conter, no mínimo:
4.1.21.9.1.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema;
4.1.21.9.1.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́o sistema;
4.1.21.9.1.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço;
4.1.21.9.1.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software, inclusive ́e suas interfaces com outros sistemas
e equipamentos, protocolos ́e comunicaço, párões ́e conexões, perifericos e opcionais fornecíos;
4.1.21.9.1.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos;
4.1.21.9.1.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4.1.21.10 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃̂TRATÂTE para analise e aprovaço, no
mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o curso.
4.1.22 ITEM 66 – TREINAMENTOS – ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO
4.1.22.1 Finalíáe:  Capacitar  os  integrantes ́os Órģos ́o  Estáo  ́estacáos para áministrar  o
software ́e víeomonitoramento, em nível ́e gesţo, ́e móo a preparar o treinańo para realizar incluşo
́e logins, manutenço ́e perfis ́e acesso, configuraço ́o sistema, consulta ́e eventos, pesquisa ́e
imagens e monitoramento ́o servíor sistema;
4.1.22.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́o software ́e víeomonitoramento, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e
realizar a refería manutenço, em nível ́e gesţo, com ́estaque para a aboŕagem pratica, conforme
estrategia ́e ensino ́efinía no Plano ́e Disciplina a ser fornecío pela C̃̂TRATADA;
4.1.22.3 Sera  ́e  responsabilíáe  ́a  C̃̂TRATÂTE  o  fornecimento  ́a  infraestrutura  física
necessaria para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e
́áos ́e víeomonitoramento;
4.1.22.4 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńências ́a C̃̂TRATÂTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃̂TRATADA, sem ônus áicionais a C̃̂TRATÂTE, em horario comercial;
4.1.22.5 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéência  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃̂TRATÂTE;
4.1.22.6 A  C̃̂TRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo  as  ́espesas  com  hospéagem,  transporte  e  alimentaço  ́os  instrutores  e  ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;
4.1.22.7 A estrategia ́e ensino prevista  no Plano ́e Disciplina ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:
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TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO HORAS
Compreeńer a finalíáe tecnica e operacional ́os elementos ́o sistema e ́a arquitetura
tecnológica projetáa.

1,0

̃perar tóos os elementos ́os sistemas; ̃perar os recursos analíticos ́isponíveis; ̃perar,
localizar, recuperar e exportar imagens graváas.

5,5

Compreeńer  e  suportar  o  funcionamento  ́os  elementos  ́e  haŕware  e  software  ́o
sistema.

1,0

Detectar e localizar falhas operacionais ́o sistema , incluińo elementos com peŕa ́e
conex̧o.

2,0

Realizar ajustes e calibracões em tóos os elementos ́o sistema. 1,0
Configuraço e Customizacões ́os elementos ́o sistema 1,5
TOTAL 12,00

4.1.22.8 Carga horaria: 12 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos ́e acoŕo com o Plano ́e
Disciplina a ser aprováo pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.22.9 As Apostilas ́e Áministraço ́eveŗo conter, no mínimo:
4.1.22.9.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema;
4.1.22.9.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́os sistemas;
4.1.22.9.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço;
4.1.22.9.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software ́o sistema, inclusive ́e suas interfaces com
outros sistemas e equipamentos, protocolos ́e comunicaço, párões ́e conexões, perifericos e opcionais
fornecíos;
4.1.22.9.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos;
4.1.22.9.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4.1.22.10 Lista ́e tóos os mó́ulos e componentes com a respectiva ińicaço e cóificaço original ́o
fabricante;
4.1.22.11 Informacões basicas para a execuço ́as ativíáes ́e manutenço e ́etecço ́e erros e
falhas;
4.1.22.12 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃̂TRATÂTE para analise e aprovaço, no
mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o curso.
4.1.23 ITEM 67 – TREINAMENTOS – CUSTOMIZAÇÕES DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO
4.1.23.1 Finalíáe:  Capacitar  os  integrantes  ́os  Órģos ́o  Estáo  ́estacáos para  customizar  o
software  ́e  víeomonitoramento,  em nível  ́e  ́esenvolvimento,  ́e  móo  a  preparar  o  treinańo  para
realizar melhorias no ́esign e aplicacões avancáas;
4.1.23.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́e ́esenvolvimento ́e software ́e víeomonitoramento, conforme estrategia ́e ensino ́efinía no Plano
́e Disciplina a ser fornecío pela C̃̂TRATADA;
4.1.23.3 Sera  ́e  responsabilíáe  ́a  C̃̂TRATÂTE  o  fornecimento  ́a  infraestrutura  física
necessaria para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e
́áos ́e víeomonitoramento;
4.1.23.4 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńências ́a C̃̂TRATÂTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃̂TRATADA, sem ônus áicionais a C̃̂TRATÂTE, em horario comercial;
4.1.23.5 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéência  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃̂TRATÂTE;
4.1.23.6 A  C̃̂TRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo  as  ́espesas  com  hospéagem,  transporte  e  alimentaço  ́os  instrutores  e  ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;
4.1.23.7 A estrategia ́e ensino prevista  no Plano ́e Disciplina ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:

TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Horas
Compreeńer a finalíáe tecnica e operacional ́os elementos ́o sistema e ́a arquitetura 1,0
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tecnológica projetáa.
Customizacões  ́e  elementos  ́os  sistemas;  Customizacões  ́e  recursos  ́e  analíticos
́isponíveis;

8,0

Realizar ajustes e calibracões em tóos os elementos ́o sistema. 1,0
Configuraço ́os elementos ́o sistema 6,0
TOTAL 16,00
4.1.23.8 Carga horaria: 16 horas, ́istribuí́as em 3 (três) ́ias consecutivos ́e acoŕo com o Plano ́e
Disciplina a ser aprováo pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.23.9 As Apostilas ́e Customizaço ́eveŗo conter, no mínimo:
4.1.23.9.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema;
4.1.23.9.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́os sistemas;
4.1.23.9.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço;
4.1.23.9.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software ́o sistema, inclusive ́e suas interfaces com
outros sistemas e equipamentos, protocolos ́e comunicaço, párões ́e conexões, perifericos e opcionais
fornecíos;
4.1.23.9.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos;
4.1.23.9.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4.1.23.9.7 Lista ́e tóos os mó́ulos e componentes com a respectiva ińicaço e cóificaço original ́o
fabricante;
4.1.23.9.8 Informacões basicas para a execuço ́as ativíáes ́e manutenço e ́etecço ́e erros e
falhas;
4.1.23.10 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃̂TRATÂTE para analise e aprovaço, no
mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o curso.
4.1.24 ITEM 68 – TREINAMENTOS – OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SGE
4.1.24.1 Finalíáe: Capacitar os integrantes ́os Órģos ́o Estáo ́estacáos para operar a soluço
́e SGE, em nível operacional, ́e móo a preparar o treinańo para realizar a gravaço, repróuço ́e
ví́eo,  configuraço  ́o  sistema,  monitoramento  ao  vivo,  consulta  ́e  eventos,  pesquisa  ́e  imagens,
monitoramento ́o servíor sistema, e ́emais funcionalíáes relevantes para a plena operaço ́a Soluço
́e SGE;
4.1.24.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́a Soluço ́e SGE, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e realizar a refería
manutenço, em nível operacional, com ́estaque para a aboŕagem pratica;
4.1.24.3 Carga horaria: 08 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos, cáa um com 4 horas ́e
curso, ́e acoŕo com o Plano ́e Disciplina a ser aprováo pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.24.4 Sera  ́e  responsabilíáe  ́a  C̃̂TRATÂTE  o  fornecimento  ́a  infraestrutura  física
necessaria para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e
́áos ́e víeomonitoramento;
4.1.24.5 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńências ́a C̃̂TRATÂTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃̂TRATADA, sem ônus áicionais a C̃̂TRATÂTE, em horario comercial;
4.1.24.6 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéência  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃̂TRATÂTE;
4.1.24.7 A  C̃̂TRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo  as  ́espesas  com  hospéagem,  transporte  e  alimentaço  ́os  instrutores  e  ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;
4.1.24.8 A estrategia ́e ensino prevista  no Plano ́e Disciplina ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:
4.1.24.8.1 Carga horaria mínima ́o Grupo ́e ̃peráores (por turma)

TREINAMENTO DE OPERAÇÃO Horas

Compreeńer  a  finalíáe  tecnica  e  operacional  ́os  elementos  ́o  sistema  e  ́a
arquitetura tecnológica projetáa.

1,0

̃perar  tóos  os  elementos  ́os  sistemas;  ̃perar  os  recursos  analíticos  ́isponíveis;
̃perar, localizar, recuperar e exportar imagens graváas.

5,5
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Detectar e localizar falhas operacionais ́o sistema. 1,5

TOTAL 8,0

4.1.24.9 ̃  Material  ́íatico  ́evera  ser  em  língua  portuguesa  e  conter  tóas  as  informacões
necessarias  para  a  execuço  ́as  ativíáes  ́e  operaço  e  manutenço  ́e  tóos  os  equipamentos
componentes ́o sistema, conforme abaixo ́iscrimináos:
4.1.24.9.1 As Apostilas ́e ̃peraço ́eveŗo conter, no mínimo:
4.1.24.9.1.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema;
4.1.24.9.1.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́o sistema;
4.1.24.9.1.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço;
4.1.24.9.1.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software, inclusive ́e suas interfaces com outros sistemas
e equipamentos, protocolos ́e comunicaço, párões ́e conexões, perifericos e opcionais fornecíos;
4.1.24.9.1.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos;
4.1.24.9.1.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4.1.24.10 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃̂TRATÂTE para analise e aprovaço, no
mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o curso.
4.1.25 ITEM 69 – TREINAMENTOS – ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SGE
4.1.25.1 Finalíáe:  Capacitar  os  integrantes ́os Órģos ́o  Estáo  ́estacáos para áministrar  a
soluço ́e SGE, em nível ́e gesţo, ́e móo a preparar o treinańo para realizar incluşo ́e logins,
manutenço ́e perfis ́e acesso, configuraço ́o sistema, consulta ́e eventos, pesquisa ́e imagens e
monitoramento ́o servíor sistema;
4.1.25.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́a soluço ́e SGE, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e realizar a refería
manutenço, em nível ́e gesţo, com ́estaque para a aboŕagem pratica, conforme estrategia ́e ensino
́efinía no Plano ́e Disciplina a ser fornecío pela C̃̂TRATADA;
4.1.25.3 Sera  ́e  responsabilíáe  ́a  C̃̂TRATÂTE  o  fornecimento  ́a  infraestrutura  física
necessaria para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e
́áos ́e víeomonitoramento;
4.1.25.4 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńências ́a C̃̂TRATÂTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃̂TRATADA, sem ônus áicionais a C̃̂TRATÂTE, em horario comercial;
4.1.25.5 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéência  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃̂TRATÂTE;
4.1.25.6 A  C̃̂TRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo  as  ́espesas  com  hospéagem,  transporte  e  alimentaço  ́os  instrutores  e  ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;
4.1.25.7 A estrategia ́e ensino prevista  no Plano ́e Disciplina ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:

TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Horas

Compreeńer a finalíáe tecnica e operacional ́os elementos ́o sistema e ́a arquitetura
tecnológica projetáa.

1,0

̃perar tóos os elementos ́os sistemas; ̃perar os recursos analíticos ́isponíveis;  ̃perar,
localizar, recuperar e exportar imagens graváas.

5,5

Compreeńer e suportar o funcionamento ́os elementos ́e haŕware e software ́o sistema. 1,0

Detectar  e  localizar  falhas  operacionais  ́o  sistema,  incluińo  elementos  com  peŕa  ́e
conex̧o.

2,0

Realizar ajustes e calibracões em tóos os elementos ́o sistema. 1,0

Configuraço e Customizacões ́os elementos ́o sistema 1,5

TOTAL 12,00

4.1.25.8 Carga horaria: 12 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos ́e acoŕo com o Plano ́e
Disciplina a ser aprováo pela C̃̂TRATÂTE;
4.1.25.9 As Apostilas ́e Áministraço ́eveŗo conter, no mínimo:
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4.1.25.9.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema;
4.1.25.9.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́os sistemas;
4.1.25.9.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço;
4.1.25.9.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software ́o sistema, inclusive ́e suas interfaces com
outros sistemas e equipamentos, protocolos ́e comunicaço, párões ́e conexões, perifericos e opcionais
fornecíos;
4.1.25.9.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos;
4.1.25.9.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4.1.25.10 Lista ́e tóos os mó́ulos e componentes com a respectiva ińicaço e cóificaço original ́o
fabricante;
4.1.25.11 Informacões basicas para a execuço ́as ativíáes ́e manutenço e ́etecço ́e erros e
falhas;
4.1.25.12 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃̂TRATÂTE para analise e aprovaço, no
mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o curso.
4.1.26 ITEM 70 – CABO ÓPTICO DO TIPO AUTOSSUSTENTADO COM 12 FIBRAS ÓPTICAS
4.1.26.1 Este cabo óptico áotáo para uso externo ́evera ser ́o tipo “loose”, composto por 12 fibras
ópticas ́o tipo monomóo ́entro ́e tubos ́e material termoplastico para acomóaço ́as fibras. Uníáes
basicas reunías ao réor ́e um elemento central ́ieletrico para formar o nucleo ́o cabo. Fibras ́ieletricas
́e aramías aplicáas sobre o nucleo ́o cabo, para fornecer ao cabo resistência contra os esforcos ́e
traço. Sobre este conjunto e aplicáa uma capa externa em polietileno na cor preta. Sera consíeráo o
fornecimento ́o metro linear;
4.1.26.2 Composto por: 12 fibras;
4.1.26.3 ̃ interior ́o tubo ́evera ser seco, protegío por elementos híro-expansíveis para evitar a
penetraço ́e umíáe;
4.1.26.4 ̃ nucleo ́evera ser seco protegío com materiais híro-expansíveis para prevenir a entráa ́e
umíáe;
4.1.26.5 Devera ser totalmente ́ieletrico, ser resistente a intemperies e aço solar (proteço UV);
4.1.26.6 Este cabo ́evera ser constituí́o por fibras monomóo 9/125 µm, proof-test 100Kpsi;
4.1.26.7 Diâmetro ́o campo móal:
4.1.26.7.1 9,3 +/- 0,5 µm em 1310 nm;
4.1.26.7.2 10,4 +/- 0,8 µm em 1550 nm;
4.1.26.8 Atenuaço maxima ́e:
4.1.26.8.1 0,37 ́B/km em 1310 nm;
4.1.26.8.2 0,23 ́B/km em 1550 nm.
4.1.26.9 Ser certificáo pela Anatel;
4.1.26.10 Permitir instalacões aereas entre postes com v̧os livres ́e ate 120 metros sem coŕoalha ́e
aco;
4.1.26.11 Possuir impresso na capa externa nome ́o fabricante, marca ́o próuto, ́ata ́e fabricaço,
gravaço sequencial metrica (em sistema ́e méía internacional SI);
4.1.26.12 Demais características ́e acoŕo com a norma AB̂T ̂BR 14160.;
4.1.27 ITEM 71 – CABO ÓPTICO DO TIPO DROP COM 02 FIBRAS ÓPTICAS
4.1.27.1 Cabo óptico áequáo para aplicacões internas e externas autossustentáas tipo “́rop” para
acesso ao assinante. Construço em figura oito, constituí́o por fibras ópticas monomóo alojáas ́entro ́e
um tubo termoplastico (tipo loose) para acomóaço ́as fibras, revestío por fibras sinteticas ́ieletricas, fio
́e  aco  para  sustentaço  e  cobertos  por  uma  capa  externa  em  termoplastico  especial  para  uso
interno/externo. Sera consíeráo o fornecimento ́o metro linear;
4.1.27.2 Apresentar largura nominal ́e 5,0 mm e altura nominal ́e 9,4 mm;
4.1.27.3 Possuir fio ́e aco galvanizáo ́e 1,3 mm ́e ́iâmetro nominal como elemento ́e sustentaço;
4.1.27.4 Composto por: 02 fibras;
4.1.27.5 Ser certificáo pela Anatel;
4.1.27.6 ̃ cabo ́evera ser constituí́o por fibras monomóo 9/125 mm, proof-test 100Kpsi;
4.1.27.7 Diâmetro ́o campo móal:
4.1.27.7.1 9,3 +/- 0,5 mm em 1310 nm;
4.1.27.7.2 10,4 +/- 0,8 mm em 1550 nm.
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4.1.27.8 Atenuaço maxima ́e:
4.1.27.8.1 0,37 ́B/km em 1310 nm;
4.1.27.8.2 0,23 ́B/km em 1550 nm.
4.1.27.9 Classe ́e flamabilíáe: C̃G;
4.1.27.10 Possuir impresso na capa externa nome ́o fabricante, marca ́o próuto, ́ata ́e fabricaço,
gravaço sequencial metrica (em sistema ́e méía internacional SI);
4.1.27.11 Demais características ́e acoŕo com a norma AB̂T ̂BR 15596.;
4.1.28 ITEM 72 – CABO ÓPTICO DO TIPO DROP COM 01 FIBRA ÓPTICA
4.1.28.1 Deve possuir ́ois fios ́e aco ou elementos ́ieletricos como elementos ́e traço ́a uníáe
óptica ́o cabo. Sera consíeráo o fornecimento ́o metro linear;
4.1.28.2 Capa externa ņo propagante a chamas com grau ́e proteço quanto a comportamento frente
à chama classe LSZH (Cabo com baixa emisşo ́e fumaca e livre ́e halogênios) e característica ́e atrito
réuzío (“low friction”).
4.1.28.3 Este cabo ́evera ser constituí́o por uma fibra monomóo Beńing Loss Insensitive, proof-test
100Kpsi.;
4.1.28.4 Devera apresentar ́iâmetro ́o campo móal:
4.1.28.4.1 8,4 a 9,3μm em 1310nm;
4.1.28.4.2 9,4 a 10,4μm em 1550nm.
4.1.28.5 Devera apresentar atenuaço maxima ́e:
4.1.28.5.1 0,36 ́B/km em 1310nm;
4.1.28.5.2 0,22 ́B/km em 1550nm.
4.1.28.6 Deve possuir Coeficiente ́e atrito ́inâmico maximo ́o revestimento externo: 0,25;
4.1.28.7 Deve  possuir  impresso  na  capa  externa  nome  ́o  fabricante,  marca  ́o  próuto,  ́ata  ́e
fabricaço, gravaço sequencial metrica (em sistema ́e méía internacional SI);
4.1.28.8 Devera possuir Certificaço Anatel;
4.1.28.9 Demais características ́e acoŕo com os requisitos ́a ÂATEL - Lista ́e Requisitos Tecnicos
para  Próutos  ́e  Telecomunicacões  Categoria  I  (Cabo  ́e  Fibras  Ópticas  Compacto  para  Instalaço
Interna).
4.1.29 ITEM 73 – CONJUNTO PARA ANCORAGEM/SUSPENSÃO DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS
4.1.29.1 Para prover a fixaço e ancoragem ́os cabos ópticos na postiaço, a C̃̂TRATADA ́evera
fornecer conjunto para ancoragem/suspenşo ́e cabos ópticos aereos;
4.1.29.2 Cáa conjunto  sera composto ́e:  Abracáeira  e  Grampo ́e Ancoragem ou Abracáeira  e
Grampo ́e Suspenşo.
4.1.29.3 ̃s itens ́evem ateńer aos seguintes requisitos:
4.1.29.4 Uma abracáeira ajustavel (abracáeira BAP) utilizáa na rée aerea para a sustentaço ́e
acessórios em postes. ̃ suporte e utilizáo para instalaço ́o parafuso ́o tipo M12, porca olhal M12 e
grampo ́e ancoragem;
4.1.29.5 Um grampo ́e ancoragem ́os cabos ópticos autossustentáos com o uso ́e cunhas. Ińicáo
para trechos com ́esvios e troca ́e láo ́a via. É aplicáo ́iretamente no cabo. Deve ser capaz ́e
suportar o ́iâmetro ́o cabo óptico instaláo;
4.1.29.6 Um Grampo ́e Suspenşo ́e cabos autossustentáos em postes ́e trecho em linha reta.
Deve ser instaláo no poste com abracáeira BAP. Deve possuir porcas e parafusos apropriáos. Deve ser
capaz ́e suportar o ́iâmetro ́o cabo óptico instaláo.
4.1.30 ITEM 74 – CONJUNTO PARA RESERVA TÉCNICA DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS
4.1.30.1 Deve permitir  o armazenamento ́e reservas ́e cabos ópticos em coŕoalha ou em cabos
autossustentáos;
4.1.30.2 Deve prevenir ́obras no cabo óptico, proporcionańo o raio mínimo necessario ́e curvatura
para manter a integríáe ́o mesmo;
4.1.30.3 Deve ser fabricáo em poliamía ou PVC com proteço UV;
4.1.30.4 Deve possuir espaco interno para acomóaço ́o cabo óptico;
4.1.30.5 Deve ser  fornecío  com kit  ́e instalaço  composto  por  suportes  ́e  sustentaço,  fitas  ́e
amarraço  inox,  parafusos  inox  e  ́emais  acessórios  em quantíáes necessarias  para  a  ́etermináa
aplicaço;
4.1.30.6 Quańo ņo for possível a instalaço ́ireta no cabo autossustentáo, ́eve ser fornecío com a
coŕoalha e ́emais acessórios ́e instalaço;

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    70/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

4.1.31 ITEM 75 – CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA
4.1.31.1 Deve acomóar e proteger emeńas ópticas por fuşo e possibilitar o uso ́e conectorizaço;
4.1.31.2 Deve ser fabricáa em material com proteço UV;
4.1.31.3 Deve possuir grau ́e proteço ́e no mínimo IP55;
4.1.31.4 Deve possuir fechamento e véaço mecânica;
4.1.31.5 Deve suportar no mínimo 16 conectores/áaptáores ópticos;
4.1.31.6 Deve permitir ate 16 conexões para clientes/assinantes;
4.1.31.7 Deve suportar no mínimo uma bańeja ́e emeńa;
4.1.31.8 Deve ter capacíáe para acomóaço ́e no mínimo 24 emeńas (fusões);
4.1.31.9 Deve ter capacíáe para entráa ́e 2 cabos ópticos;
4.1.31.10 Deve ter capacíáe para saí́a/́erivaço ́e no mínimo 2 cabos ópticos;
4.1.31.11 Deve permitir instalaço em parée ou poste ou coŕoalha;
4.1.31.12 Deve permitir fechamento com cáeáo;
4.1.31.13 Deve possuir componente para armazenamento ́e reserva ́e tubos loose;
4.1.31.14 Permite que acomóaço, armazenamento, encaminhamento e proteço ́e fibra seja feita em
ambiente separáo ́os cabos ́e ́erivaço (́rop);
4.1.31.15 Deve permitir a acomóaço ́e splitter óptico;
4.1.31.16 Quańo  utilizáo  sistema  ́e  conectorizaço,  ́eve  ser  fornecía  com  seus  respectivos
áaptáores ́o tipo SC e polimento áequáo;
4.1.31.17 Deve ser fornecía com suporte ́e instalaço para parée ou poste ou coŕoalha;
4.1.31.18 Deve ter opço ́e pelo menos 3 cores, seńo uma ́elas preta;
4.1.31.19 Deve possuir certificaço Anatel;
4.1.32 ITEM 76 – CAIXA DE EMENDA ÓPTICA
4.1.32.1 ̃ conjunto ́e emeńa óptica tem a finalíáe ́e armazenar e proteger as emeńas ópticas
por fuşo ́os cabos ́a rée óptica.
4.1.32.2 Póe ser utilizáa tambem para armazenamento ́e splitter óptico, quańo necessario;
4.1.32.3 Deve ter as ́iferentes formas ́e instalaço: aerea (em parée, poste ou coŕoalha), ou em
caixas subterrâneas. 
4.1.32.4 A véaço ́a caixa ́eve ser feita por sistema mecânico ou termo contratil;
4.1.32.5 Deve apresentar estrutura tipo ́omo;
4.1.32.6 Deve possibilitar a fixaço ́e ate 6 bańejas ́e emeńa e 1 bańeja para armazenamento ́e
tubo loose (buffers);
4.1.32.7 Cáa bańeja ́e emeńa ́eve permitir a acomóaço ́e 24 fibras;
4.1.32.8 Deve ser fornecía com 1 (uma) bańeja ́e emeńa, teńo capacíáe instaláa para ate 24
emeńas e permitir expanşo para ate 144 emeńas por fuşo, atraves ́a incluşo ́e bańejas;
4.1.32.9 As bańejas ́eveŗo permitir o empilhamento ́as mesmas;
4.1.32.10 As bańejas ́eveŗo permitir perfeita acomóaço ́e fibras nuas, emeńas e splitters;
4.1.32.11 Deve apresentar sistema ́e ancoragem ́e cabos atraves ́e elementos ́e sustentaço/traço
e tambem atraves ́a capa ́o cabo;
4.1.32.12 Deve ter capacíáe para ́erivaço, sangria ou terminaço ́e cabos;
4.1.32.13 Deve apresentar pelo menos 1 porta principal para entráa e saí́a ́e cabos;
4.1.32.14 Deve apresentar pelo menos 4 portas ́e ́erivaço ́e cabos;
4.1.32.15 Deve possuir acessório para fechamento e véaço ́as portas que ņo esţo seńo utilizáas;
4.1.32.16 Possibilíáe ́e reentráa sem a necessíáe ́e materiais áicionais;
4.1.32.17 Possuir grau ́e proteço IP 68;
4.1.32.18 Deve possuir proteço contra raios ultravioleta (UV);
4.1.32.19 Deve possibilitar ́e fechamento com cáeáo;
4.1.32.20 Deve permitir aterramento para os elementos metalicos;
4.1.32.21 Deve possuir valvula ́e pressurizaço;
4.1.32.22 Deve ser fornecío suporte ́e instalaço para parée/poste ou para coŕoalha, ́e acoŕo com
a necessíáe;
4.1.32.23 Devera possuir certificáo ́e homologaço ́a ÂATEL
4.1.33 ITEM 77 - PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA
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4.1.33.1 Apresentar a capacíáe para terminaço ́e ate 2 fibras ópticas por fuşo ou uma terminaço
com conector.
4.1.33.2 Sua estrutura ́eve ser composta por tampa, base e bańeja;
4.1.33.3 Deve possibilitar a terminaço ́e ate 2 cabos ́e fibras ópticas – 2 emeńas em pigtails ou
chegáa ́ireta ́o cabo ate o áaptáor óptico;
4.1.33.4 Permitir instalaço em qualquer superfície plana;
4.1.33.5 Tampa e base feito sem material termoplastico;
4.1.33.6 Permitir reserva óptica no interior ́o próuto;
4.1.34 ITEM 78 – DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 24 FIBRAS PARA INSTALAÇÃO
EM RACK
4.1.34.1 Deve ser  constituí́o ́e um gabinete  metalico  19”  com gaveta  ́eslizante  e  possuir  painel
frontal para áaptáores ópticos;
4.1.34.2 Deve ter capacíáe para ate 48 conexões ópticas ́o tipo SC;
4.1.34.3 Deve possibilitar a instalaço ́e bańejas ́e emeńa com capacíáe ́e 12 ou 24 fibras cáa
uma;
4.1.34.4 ̃ painel frontal ́eve possuir íentificaço para fixaço ́os áaptáores ópticos;
4.1.34.5 Deve ser compatível com racks páŗo 19" e ter altura ́e 1 uníáe ́e rack (1U);
4.1.34.6 Deve ser para utilizaço em ambientes internos;
4.1.34.7 Deve possuir pintura epóxi;
4.1.34.8 Deve possuir estrutura em aco carbono;
4.1.34.9 Permitir a íentificaço numerica ́as portas;
4.1.34.10 Deve vir acompanháo com os acessórios ́e montagem;
4.1.34.11 Deve  ser  fornecío  com  no  maximo  24  extensões  ópticas  (extenşo  óptica  com  fibra
monomóo e áaptáores ópticos SC);
4.1.35 ITEM 79 – DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 12 FIBRAS PARA INSTALAÇÃO
EM PAREDE
4.1.35.1 Deve possibilitar a instalaço e retenço ́e ate 12 cabos ópticos;
4.1.35.2 Permitir a instalaço ́e cabo sem necessíáe ́e ́esativar os ́emais;
4.1.35.3 Facilitar manutenço permitińo que a placa ́e áaptáores seja pivotante;
4.1.35.4 Permitir  que os áaptáores sejam instaláos internamente para isolamento mecânico ́os
áaptáores ópticos;
4.1.35.5 Possuir sistema para fixaço ́o elemento ́e traço (aramía) ́os cabos ópticos internos e
tambem ́e FRP;
4.1.35.6 Possuir porta-etiqueta interno para gerenciamento ́as fibras;
4.1.35.7 Possuir area específica para acomóaço ́e fibras e ́e sobras ́e fibras;
4.1.35.8 Possui separaço entre a area ́e ativaço (conectores ópticos ́e ́istrubiço) e a area ́e
instalaço (pigtails e emeńas);
4.1.35.9 Deve ser fabricáa em material termoplastico;
4.1.35.10 Permitir a instalaço ́e 12 áaptáores ópticos;
4.1.35.11 Deve ser fornecío com 12 áaptáores ópticos ́o tipo SC-APC;
4.1.36 ITEM 80 – CONECTOR ÓPTICO
4.1.36.1 Deve ser ́o tipo SC com polimento APC;
4.1.36.2 Deve ser utilizáo para fibra monomóo;
4.1.36.3 Deve possuir peŕa ́e inserço ≤ 0,5 ́B;
4.1.36.4 Deve ser fornecío com manual ́e montagem.
4.1.36.5 Deve permitir montagem sem uso ́e epóxi e nem polimento em campo;
4.1.37 ITEM 81 – EXTENSÃO ÓPTICA MONOFIBRA
4.1.37.1 Deve ateńer os requisitos mínimos previstos na norma ÂSI EIA/TIA 568-C.0-2-2012
4.1.37.2 Extenşo óptica simplex constituí́a por fibra óptica monomóo 9/125 μm, ́e construço “tight“,
com revestimento primario em acrilato e revestimento secuńario em PVC;
4.1.37.3 Uma ́as extremíáes ́eve vir ́evíamente conectorizáa e testáa ́e fabrica em conector
SC ou LC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.37.4 Deve possuir polimento APC ou SPC ou UPC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.37.5 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para os conectores ópticos SC e LC;
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4.1.37.6 ̃ comprimento ́a extenşo ́eve ser ́e ate 1,5 Metros;
4.1.38 ITEM 82 – EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX
4.1.38.1 Deve ateńer os requisitos mínimos previstos na norma ÂSI EIA/TIA 568-C.0-2-2012
4.1.38.2 Extenşo óptica ́uplex constituí́a por ́uas fibras ópticas monomóo 9/125 μm, ́e construço
“tight“, com revestimento primario em acrilato e revestimento secuńario em PVC;
4.1.38.3 Uma ́as extremíáes ́eve vir ́evíamente conectorizáa e testáa ́e fabrica em conectores
SC ou LC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.38.4 Deve possuir polimento APC ou SPC ou UPC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.38.5 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para os conectores ópticos SC e LC;
4.1.38.6 ̃ comprimento ́a extenşo ́eve ser ́e ate 1,5 Metros;
4.1.39 ITEM 83 – CONJUNTO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PADRÃO CONCESSIONÁRIA
4.1.39.1 A C̃̂TRATADA ́evera fazer a instalaço e fornecer os materiais necessarios para a ligaço
eletrica páŗo ́a concessionaria.
4.1.39.2 Devem ser fornecíos e instaláos os seguintes itens:
4.1.39.3 Uma caixa para méíor,  póeńo ser  monofasico,  bifasico ou trifasico,  confeccionáa em
policarbonato com proteço U.V. e antichama, com as seguintes características:
4.1.39.3.1 Deve permitir a aplicaço ́e lacre e parafuso ́e seguranca.
4.1.39.3.2 Deve possuir pre-cortes nas faces externas para entráa ́e eletróutos.
4.1.39.3.3 A tampa ́eve possuir janela ́e acesso ao ́isjuntor com orifício permitińo o uso ́e cáeáo
4.1.39.3.4 Deve possuir placa para fixaço ́o méíor.
4.1.39.3.5 Deve ser fornecío e instaláo com tóos os acessórios necessarios para sua fixaço;
4.1.39.4 Um ́isjuntor termomagnetico monopolar 20A, capacíáe ́e interrupço maxima ́e corrente
́e ruptura ́e 5KA @ 220V (̂BR Ê/IEC 60947-2), curva B, páŗo DÎ;
4.1.39.5 Um ́isjuntor termomagnetico monopolar 16A, capacíáe ́e interrupço maxima ́e corrente
́e ruptura ́e 5KA @ 220V (̂BR Ê/IEC 60947-2), curva B, páŗo DÎ;
4.1.39.6 Trinta metros ́e cabo eletrico ́e cobre flexível ́e seço nominal ́e 2,5 mm2, com as seguintes
características:
4.1.39.6.1 Ser anti-chama com isolamento em PVC para 70° C;
4.1.39.6.2 Suportar uma tenşo nominal maxima ́e 750V;
4.1.39.6.3 Ser formáo por fios ́e cobre eletrolítico nu e têmpera mole;
4.1.39.6.4 Ser fornecío em conjunto com tóos acessórios necessarios a realizaço ́as conexões nas
extremíáes tais como: conectores e terminais ́e compresşo (em cobre estanháo) e parafusos, porcas
e arruelas (em aco inox);
4.1.39.7 Um Dispositivo Protetor ́e Surtos ́e um polo, classe II, tenşo nominal ́e 110-220V, Tenşo
́e aplicaço ́e 275V, nível ́e proteço ́e tenşo ́e 1,4kV, corrente nominal e maxima ́e ́escarga ́e
20kA e 45 kA, tempo ́e resposta menor que 25ns, IP20;
4.1.39.8 Uma tomáa móelo 2P+T páŗo AB̂T em caixa ́e sobrepor;
4.1.40 ITEM 84 – CONJUNTO ATERRAMENTO
4.1.40.1 A C̃̂TRATADA ́eve fazer a instalaço ́e um sistema ́e aterramento com fornecimento ́e
material, ́eveńo ser fornecía e instaláa 1 (uma) malha ́e terra composta por hastes verticais alinháas
próxima ao poste e/ou quáro ́e entráa ́e energia ́a Concessionaria ́e Energia Eletrica;
4.1.40.2 Deve ser instaláa 1 (uma) uma malha ́e terra com cabo ́e cobre nu ́e seço ́e ate 10 mm 2

(́ez milímetros quáráos) enterráo a 60 cm (sessenta centímetros) no solo e no maximo 3 (três) hastes
́e aterramento ́e cobre com no mínimo 1,5m ́e comprimento;
4.1.40.3 ̃ cabo ́e cobre nu ́eve ser instaláo em tubulaço ́e PVC e interligáo à malha;
4.1.40.4 Tóa ́erivaço e/ou múanca ́e ́ireço ́a tubulaço ́o cabo ́eve ser executáo atraves ́e
caixas ́e passagem estanques;
4.1.40.5 A conex̧o ́o cabo ́evera ser executáa com conectores apropriáos para aterramento;
4.1.40.6 Tóa  emeńa  nos  fios  ́eve  ser  executáa  atraves  ́e  soĺa,  convenientemente  isoláa  e
apenas ́entro ́as caixas ́e passagem;
4.1.40.7 As hastes ́e aterramento ́evem ser craváas com ferramentas apropriáas, a fim ́e ņo
́anificar as mesmas;
4.1.40.8 Durante e após a instalaço ́o sistema ́e aterramento, ņo póera haver cabeamento nu
exposto em local ́e trânsito ́e pessoas ou animais;
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4.1.40.9  A méiço  ́a  resistência  ́o  aterramento  ņo  ́evera  ser  superior  a  25  ohms,  conforme
estabelece a norma ̂BR - 5410.
4.1.41 ITEM 85 – PONTO DE REDE ELÉTRICA
4.1.41.1 Fornecimento  e  instalaço  ́e  ponto  ́e  rée  eletrica  com  no  mínimo  as  seguintes
características:
4.1.41.2 Fornecimento  e  instalaço  ́e  ponto  ́e  rée  eletrica  partińo  ́o  quáro  ́e  ́istribuiço
conforme norma ̂BR5410;
4.1.41.3 ̃  ponto  ́evera  ter  em  uma  extremíáe  uma  tomáa  para  10A (́ez  Amperes).  Esta(s)
tomáa(s) ́eve(m) estar ́e acoŕo com a norma ̂BR14136;
4.1.41.4 ̃s  cabos  utilizáos  ́evem  ser  flexíveis,  com  bitola  áequáa  para  a  corrente  ́e  20A,
calculáa em funço ́a ́istância maxima ́e 50 metros, em cabo ́e 2,5 mm2, ́o ponto ́e terminaço ao
quáro ́e ́istribuiço;
4.1.41.5 Cáa ponto ́evera ter três cońutores póeńo ser: fase, neutro e terra ou fase, fase e terra;
4.1.41.6 A(s) tomáa(s) ́eve(m) ter acabamento apropriáo para o ambiente póeńo ser: caixa ́e
superfície; espelho ́e parée; ou espelho para cońulete;
4.1.41.7 ̃ lancamento ́os cabos ́evera ser realizáo por infraestrutura a ser fornecía e instaláa pela
C̃̂TRATADA,  áequáa  para  cáa  ambiente,  póeńo  a  mesma  ser  confeccionáa  em  canaletas
(normalmente  ́o  tipo  Sistema-X  50x20mm),  perfiláos,  ́utos  ou  eletrocalhas  conforme  o  caso  e  a
arquitetura ́o ambiente;
4.1.41.8 Tóos os acessórios necessarios para instalaço ́esta  infraestrutura tais  como:  parafusos,
buchas,  juncões,  terminacões,  emeńas,  ́erivacões,  etc.,  ́eveŗo  ser  fornecíos  e  instaláos  pela
C̃̂TRATADA;
4.1.41.9 ̃ ponto ́evera ser íentificáo tanto no quáro ́e ́istribuiço quanto na outra extremíáe;
4.1.41.10 A C̃̂TRATADA ́evera manter limpo o local ́e trabalho ao final ́a execuço ́e cáa tarefa;
4.1.41.11 A C̃̂TRATADA ́evera prover tóo e qualquer material para acabamento áequáo ́o ponto;
4.1.41.12 CARACTERÍSTICAS  TÉĈICAS  ̃BRIGATÓRIAS  D̃S  MATERIAIS  C̃MP̃̂ÊTES  DA
S̃LUCÃ DE P̃̂T̃S DE REDE ELÉTRICA
4.1.41.13 Cabo Elétrico Flexível 750VA – 2,5MM²
4.1.41.13.1 Devera ser ́e cobre nu e têmpera mole;
4.1.41.13.2 Devera possuir isolamento termoplastico;
4.1.41.13.3 Devera possuir tenşo ́e isolaço ́e 750V;
4.1.41.13.4 Devera possuir seço nominal ́e 2,5mm²;
4.1.41.13.5 Devera possuir certificaço ÎMETR̃;
4.1.41.14 Tomada Elétrica
4.1.41.14.1 Devera possuir páŗo 2p+T;
4.1.41.14.2 Devera possuir capacíáe ́e 10A e ou 20A;
4.1.41.14.3 Devera estar em conformíáe com a norma AB̂T ̂BR 14136.;
4.1.42 ITEM 86 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
4.1.42.1 A C̃̂TRATADA ́evera fornecer e fazer a instalaço ́e caixa ́e ́istribuiço, confeccionáa
em PVC antichamas.
4.1.42.2 Deve permitir a instalaço ́e ate 24 ́isjuntores páŗo DÎ;
4.1.42.3 Deve ser fornecío com um ́isjuntor trifasico principal e ate 12 ́isjuntores ́e ate 20A;
4.1.42.4 Deve possuir entráas com bitolas ́e 25 e 32 mm no fuńo e nas laterais para a instalaço ́os
eletróutos roscaveis ou flexíveis;
4.1.42.5 Deve possuir ińicaço ́e posiço ́e montagem no fuńo ́o quáro;
4.1.42.6 Deve permitir regulagem ́e altura ́os ́isjuntores;
4.1.42.7 Deve possuir barramento;
4.1.42.8 Deve possuir moĺura e espaco para etiquetas ́e íentificaço;
4.1.42.9 Deve vir  acompanháa ́e tampas-cegas ́e PVC para cobrir  os espacos ́a moĺura ņo
ocupáos pelos ́isjuntores;
4.1.42.10 Deve ser fornecío e instaláo com tóos os acessórios necessarios para sua fixaço.
4.1.43 ITEM 87 – PONTO DE REDE CATEGORIA 6
4.1.43.1 Servico ́e fornecimento e instalaço ́e ponto ́e rée categoria 6 com infraestrutura com no
mínimo as seguintes características tecnicas:
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4.1.43.2 Fornecimento  e  instalaço  ́o  ponto  ́e  rée  Cat  6  em  conformíáe  com  a  norma
ÂSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
4.1.43.3 Fornecimento e instalaço ́e conector RJ-45 fêmea cat.6  embutío em caixa apropriáa para
o ambiente póeńo ser:
4.1.43.4 Caixas ́e superfície;
4.1.43.5 Caixas ́e embutir em parée com o respectivo espelho;
4.1.43.6 Caixa ́e sobrepor tipo cońulete com respectivo espelho;
4.1.43.7 Caixa ́e sobrepor para superfícies em plastico ABS com respectivo espelho.
4.1.43.8 Fornecimento e instalaço ́e conector RJ-45 fêmea cat.6 para patch panel ́escarregáo;
4.1.43.9 Fornecimento e instalaço ́e patch coŕ que ́evera ser confeccionáo em fabrica, ́eveńo
ser certificáo para categoria 6 e possuír cońutores flexíveis. ̧̂o seŗo aceitos patch coŕs que utilizem
cabos ́e cobre rígío;
4.1.43.10 ̃ ponto ́e rée ́evera ser íentificáo conforme norma TIA/EIA 606-A;
4.1.43.11 ̃ lancamento ́o cabo ́evera ser realizáo por infraestrutura a ser fornecía e instaláa pela
C̃̂TRATADA,  áequáa  para  cáa  ambiente,  póeńo  a  mesma  ser  confeccionáa  em  canaletas
(normalmente  ́o  tipo  Sistema-X  50x20mm),  perfiláos,  ́utos  ou  eletrocalhas  conforme  o  caso  e  a
arquitetura ́o ambiente;
4.1.43.12 Tóos os acessórios necessarios para instalaço ́esta  infraestrutura tais  como:  parafusos,
buchas,  juncões,  terminacões,  emeńas,  ́erivacões,  etc.,  ́eveŗo  ser  fornecíos  e  instaláos  pela
C̃̂TRATADA;
4.1.43.13 A C̃̂TRATADA ́evera manter limpo o local ́e trabalho ao final ́a execuço ́e cáa tarefa;
4.1.43.14 A C̃̂TRATADA ́evera prover tóo e qualquer material para acabamento áequáo ́o ponto
́e rée;
4.1.43.15 A  C̃̂TRATADA  ́evera  realizar  a  certificaço  ́o  ponto  com  equipamento  áequáo
(Scanner), próprio para o link em quesţo (categoria 6), ́evíamente calibráo;
4.1.43.16 Para cáa ponto instaláo a C̃̂TRATADA ́evera emitir  e entregar um laúo referente a
certificaço ́o ponto conforme requisitáo pela norma TIA/EIA 568 para categoria 6;
4.1.44 ITEM 88 – PATCH PANEL 24P DESCARREGADO
4.1.44.1 Possuir painel frontal com acabamento móular em paineis em termoplastico ́e alto impacto,
ņo propagante a chama com porta etiquetas ́e íentificaço em acrílico para proteço;
4.1.44.2 Possuir certificaço UL ou ETL Listé;
4.1.44.3 Fabricáo em aco e termoplastico ́e alto impacto;
4.1.44.4 Acabamento frontal na cor preta e protegío contra corroşo;
4.1.44.5 Apresentar largura ́e 19”, conforme requisitos ́a norma ÂSI/TIA/EIA-310E;
4.1.44.6 Deve possuir íentificaço ́o fabricante no corpo ́o próuto;
4.1.44.7 Possuir 24 posicões para instalaço ́e conector RJ45 fêmea;
4.1.44.8 Deve  possuir  íentificaço  ́os  conectores  na  parte  frontal  ́o  Patch  Panel  (facilitańo
manutenço e instalaço);
4.1.44.9 Possuir local para aplicaço ́e íentificaço coloría (para cóificaço), conforme requisitos ́a
norma ÂSI/TIA/EIA-606-A;
4.1.44.10 Possuir com guia traseiro, em material termoplastico ́e alto impacto, ņo propagante a chama
com possibilíáe ́e fixaço ińivíual ́os cabos, proporcionańo seguranca, flexibilíáe e rapíez na
montagem;
4.1.44.11 ̃ guia traseiro ́eve ́ispensar o uso ́e abracáeiras para amarraço, ou ́eve, quańo ņo
possuir  esta  facilíáe,  ser  fornecío  com  acessórios  para  fixaço  ́os  cabos  (velcros  e  cintas  ́e
amarraço).
4.1.45 ITEM 89 – QUADRO DE TELECOM
4.1.45.1 Caixa para instalaço ́e equipamentos em ambientes internos;
4.1.45.2 Deve ser fabricáo em PVC antichamas e isolante na cor branca;
4.1.45.3 Deve ter opcões ́e móelos ́e embutir e ́e sobrepor;
4.1.45.4 Deve ser fornecío em tamanho maximo aproximáo ́e 40cm x 40cm (altura x largura);
4.1.45.5 Deve possuir entráas para eletróutos rígíos e flexíveis;
4.1.45.6 Deve possuir aletas ́e ventilaço na moĺura para facilitar a ́issipaço e calor;
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4.1.45.7 A porta  ́eve  ser  fabricáa  em  PVC  na  cor  branca  com  possibilíáe  ́e  instalaço  ́e
fecháura ou trinco;
4.1.45.8 Deve vir  acompanháa ́e  placa  ́e montagem móvel  fabricáa  em PVC,  com furos  para
parafusos autoatarrachantes e rasgos para abracáeiras plasticas ou velcro, que permitam a fixaço ́e
conectores e ́ispositivos ́e telefonia, ́áos e TV;
4.1.45.9 Deve ateńer as ̂ormas ́e Referência - ̂BR 5410 e ̂BR IEC 60670.;
4.1.46 ITEM 90 – RACK 19" DE PAREDE
4.1.46.1 Deve ser páŗo 19”;
4.1.46.2 Deve possuir altura maxima ́e 12U’s e profuńíáe aproximáa ́e 580mm;
4.1.46.3 Deve permitir a instalaço ́e ventiláores;
4.1.46.4 Deve possuir porta frontal em víro ou acrílico transparente;
4.1.46.5 Deve possuir tampas laterais removíveis;
4.1.46.6 Deve ser fornecío com uma regua ́e no mínimo 6 tomáas páŗo AB̂T;
4.1.46.7 Deve ser fornecío com kit porca gaiola para em quantíáe compatível com sua altura, seńo 4
conjuntos para cáa U (uníáe ́e rack).
4.1.47 ITEM 91 – RACK 19" DE PISO
4.1.47.1 Deve ser páŗo 19”;
4.1.47.2 Deve possuir altura maxima ́e 24U’s e profuńíáe aproximáa ́e 580mm;
4.1.47.3 Deve permitir a instalaço ́e ventiláores;
4.1.47.4 Deve possuir porta frontal em víro ou acrílico transparente;
4.1.47.5 Deve possuir tampas laterais removíveis;
4.1.47.6 Deve possuir pes niveláores;
4.1.47.7 Deve ser fornecío com uma regua ́e no mínimo 6 tomáas páŗo AB̂T;
4.1.47.8 Deve ser fornecío com kit porca gaiola para em quantíáe compatível com sua altura, seńo
4 conjuntos para cáa U (uníáe ́e rack).
4.1.48 ITEM 92 – TUBULAÇÃO PVC
4.1.48.1 Devem ser fornecíos eletróutos, bem como seus acessórios para que se complemente a
infraestrutura necessaria para o cabeamento ́e rée metalica, óptica e eletrica, quańo necessario. Sera
consíeráo o fornecimento ́o metro linear;
4.1.48.2 Deve possuir ́iâmetro ́e ate 1”;
4.1.48.3 Devem ser fornecíos e instaláos eletróutos ́e PVC rígío, antichama, com ińicativo ́o
́iâmetro ao longo ́e sua extenşo;
4.1.48.4 Deve ser ́o tipo soĺavel ou rosqueavel (conforme ińicaço em projeto).
4.1.48.5 Deve ser para uso geral aparente, embutío ou enterráo;
4.1.48.6 Deve ser fornecío com tóos os acessórios para fixaço, curvas, ́erivaço e junço;
4.1.49 ITEM 93 – DIVISOR ÓPTICO 1X2
4.1.49.1 ̃ Splitter Óptico e um componente passivo responsavel pela ́ivişo ́o sinal óptico em uma
rée P̃̂.
4.1.49.2 Póe ser utilizáo em ambiente interno ou externo ́eśe que alojáo em caixa áequáa.
4.1.49.3 Deve possuir 1 (uma) entráa e 2 saí́as.
4.1.49.4 Deve trabalhar nas três janelas ́e comunicaço páŗo (1310nm, 1490nm e 1550nm);
4.1.49.5 Deve  utilizar  fibra  G.657A que  permite  a  instalaço  em  bańejas  com  raio  ́e  curvatura
réuzío.
4.1.49.6 Deve conter 1 entráa ́e fibra óptica e 2 saí́as ́e fibra óptica preparáas para ligacões em
fuşo ou com conectores;
4.1.49.7 Bańa Óptica Passante: 1260 a 1650nm;
4.1.49.8 Peŕa ́e Inserço Maxima 3,7 ́B;
4.1.49.9 Uniformíáe 1,0 ́B;
4.1.49.10 Sensibilíáe à Polarizaço Maxima (PDL) 0,25 ́B;
4.1.49.11 Diretivíáe >55 ́B;
4.1.49.12 Peŕa ́e Retorno >55 ́B;
4.1.49.13 Deve estar ́e acoŕo com as normas:
4.1.49.14 Telcoŕia GR-1209 (Requisitos Gerais para Componentes Passivos Ópticos);

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    76/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

4.1.49.15 Telcoŕia GR-1221 (Requisitos ́e Confiabilíáe para Componentes Passivos Ópticos);
4.1.49.16 IEC 61753-1 (Dispositivos ́e Interconex̧o ́e Fibra Óptica e Componentes Passivos - Párões
́e Performance);
4.1.49.17 Deve possuir certificaço Anatel;
4.1.50 ITEM 94 – DIVISOR ÓPTICO 1X4
4.1.50.1 ̃ Splitter Óptico e um componente passivo responsavel pela ́ivişo ́o sinal óptico em uma
rée P̃̂.
4.1.50.2 Póe ser utilizáo em ambiente interno ou externo ́eśe que alojáo em caixa áequáa.
4.1.50.3 Deve possuir 1 (uma) entráa e 4 saí́as.
4.1.50.4 Deve trabalhar nas três janelas ́e comunicaço páŗo (1310nm, 1490nm e 1550nm);
4.1.50.5 Deve  utilizar  fibra  G.657A que  permite  a  instalaço  em  bańejas  com  raio  ́e  curvatura
réuzío.
4.1.50.6 Deve conter 1 entráa ́e fibra óptica e 4 saí́as ́e fibra óptica preparáas para ligacões em
fuşo ou com conectores;
4.1.50.7 Bańa Óptica Passante: 1260 a 1650nm;
4.1.50.8 Peŕa ́e Inserço Maxima 7,1 ́B;
4.1.50.9 Uniformíáe 1,0 ́B;
4.1.50.10 Sensibilíáe à Polarizaço Maxima (PDL) 0,25 ́B;
4.1.50.11 Diretivíáe >55 ́B;
4.1.50.12 Peŕa ́e Retorno >55 ́B;
4.1.50.13 Deve estar ́e acoŕo com as normas:
4.1.50.13.1 Telcoŕia GR-1209 (Requisitos Gerais para Componentes Passivos Ópticos);
4.1.50.13.2 Telcoŕia GR-1221 (Requisitos ́e Confiabilíáe para Componentes Passivos Ópticos);
4.1.50.13.3 IEC 61753-1 (Dispositivos ́e Interconex̧o ́e Fibra Óptica e Componentes Passivos - Párões
́e Performance);
4.1.50.14 Deve possuir certificaço Anatel;
4.1.51 ITEM 95 – DIVISOR ÓPTICO 1X8
4.1.51.1 ̃ Splitter Óptico e um componente passivo responsavel pela ́ivişo ́o sinal óptico em uma
rée P̃̂.
4.1.51.2 Póe ser utilizáo em ambiente interno ou externo ́eśe que alojáo em caixa áequáa.
4.1.51.3 Deve possuir 1 (uma) entráa e 8 saí́as.
4.1.51.4 Deve trabalhar nas três janelas ́e comunicaço páŗo (1310nm, 1490nm e 1550nm);
4.1.51.5 Deve  utilizar  fibra  G.657A que  permite  a  instalaço  em  bańejas  com  raio  ́e  curvatura
réuzío.
4.1.51.6 Deve conter 1 entráa ́e fibra óptica e 8 saí́as ́e fibra óptica preparáas para ligacões em
fuşo ou com conectores;
4.1.51.7 Bańa Óptica Passante: 1260 a 1650nm;
4.1.51.8 Peŕa ́e Inserço Maxima 10,5 ́B;
4.1.51.9 Uniformíáe 1,0 ́B;
4.1.51.10 Sensibilíáe à Polarizaço Maxima (PDL) 0,25 ́B;
4.1.51.11 Diretivíáe >55 ́B;
4.1.51.12 Peŕa ́e Retorno >55 ́B;
4.1.51.13 Deve estar ́e acoŕo com as normas:
4.1.51.13.1 Telcoŕia GR-1209 (Requisitos Gerais para Componentes Passivos Ópticos);
4.1.51.13.2 Telcoŕia GR-1221 (Requisitos ́e Confiabilíáe para Componentes Passivos Ópticos);
4.1.51.13.3 IEC 61753-1 (Dispositivos ́e Interconex̧o ́e Fibra Óptica e Componentes Passivos - Párões
́e Performance);
4.1.51.14 Deve possuir certificaço Anatel;
4.1.52 ITEM 96 – DIVISOR ÓPTICO 2X8
4.1.52.1 ̃ Splitter Óptico e um componente passivo responsavel pela ́ivişo ́o sinal óptico em uma
rée P̃̂.
4.1.52.2 Póe ser utilizáo em ambiente interno ou externo ́eśe que alojáo em caixa áequáa.
4.1.52.3 Deve possibilitar a utilizaço em sistemas ópticos com réuńância ņo-simultânea;
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4.1.52.4 Deve possuir 2 (́uas) entráas e 8 saí́as.
4.1.52.5 Deve trabalhar nas três janelas ́e comunicaço páŗo (1310nm, 1490nm e 1550nm);
4.1.52.6 Deve  utilizar  fibra  G.657A que  permite  a  instalaço  em  bańejas  com  raio  ́e  curvatura
réuzío.
4.1.52.7 Deve conter 2 entráas ́e fibra óptica e 8 saí́as ́e fibra óptica preparáas para ligacões em
fuşo;
4.1.52.8 Deve estar ́e acoŕo com as normas:
4.1.52.8.1 Telcoŕia GR-1209 (Requisitos Gerais para Componentes Passivos Ópticos);
4.1.52.8.2 Telcoŕia GR-1221 (Requisitos ́e Confiabilíáe para Componentes Passivos Ópticos);
4.1.52.8.3 IEC 61753-1 (Dispositivos ́e Interconex̧o ́e Fibra Óptica e Componentes Passivos - Párões
́e Performance);
4.1.52.9 Deve possuir certificaço Anatel;
4.1.53 ITEM 97 – CORDÃO ÓPTICO MONOFIBRA – TIPO 1
4.1.53.1 Coŗ́o óptico simplex constituí́o por uma fibra óptica monomóo 9/125 μm, ́o tipo G-657A,
tipo “tight“;
4.1.53.2 A fibra  óptica  ́este  coŗ́o ́eve possuir  revestimento  primario  em acrilato  e  revestimento
secuńario em PVC;
4.1.53.3 Sobre o revestimento secuńario ́evem existir elementos ́e traço e capa em material ņo
propagante à chama ;
4.1.53.4 As extremíáes ́este coŗ́o óptico ́evem vir  ́evíamente conectorizáas e testáas ́e
fabrica em conectores SC ou LC. Desta maneira o coŗ́o póe ser ́o tipo SC/SC ou SC/LC ou LC/LC, ́e
acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.53.5 Deve possuir polimento APC ou SPC ou UPC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.53.6 Deve apresentar impresso na capa externa ́o coŗ́o o nome ́o fabricante;
4.1.53.7 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para os conectores ópticos SC e LC;
4.1.53.8 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para o cabo (coŗ́o) óptico;
4.1.53.9 ̃ coŗ́o ́eve estar ́e acoŕo com a norma AB̂T 14106 e ITU-T G.657;
4.1.53.10 ̃s conectores ópticos ́evem ateńer os requisitos mínimos previstos na norma AB̂T ̂BR
14433;
4.1.53.11 ̃ comprimento ́o coŗ́o ́eve ser ́e no maximo 5,0 metros;
4.1.54 ITEM 98 – CORDÃO ÓPTICO MONOFIBRA – TIPO 2
4.1.54.1 Coŗ́o óptico simplex constituí́o por uma fibra óptica monomóo 9/125 μm, ́o tipo G-657A,
tipo “tight“;
4.1.54.2 A fibra  óptica  ́este  coŗ́o ́eve possuir  revestimento  primario  em acrilato  e  revestimento
secuńario em PVC;
4.1.54.3 Sobre o revestimento secuńario ́evem existir elementos ́e traço e capa em material ņo
propagante à chama ;
4.1.54.4 As extremíáes ́este coŗ́o óptico ́evem vir  ́evíamente conectorizáas e testáas ́e
fabrica em conectores SC ou LC. Desta maneira o coŗ́o póe ser ́o tipo SC/SC ou SC/LC ou LC/LC, ́e
acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.54.5 Deve possuir polimento APC ou SPC ou UPC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.54.6 Deve apresentar impresso na capa externa ́o coŗ́o o nome ́o fabricante;
4.1.54.7 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para os conectores ópticos SC e LC;
4.1.54.8 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para o cabo (coŗ́o) óptico;
4.1.54.9 ̃ coŗ́o ́eve estar ́e acoŕo com a norma AB̂T 14106 e ITU-T G.657;
4.1.54.10 ̃s conectores ópticos ́evem ateńer os requisitos mínimos previstos na norma AB̂T ̂BR
14433;
4.1.54.11 ̃ comprimento ́o coŗ́o ́eve ser ́e no maximo 10,0 metros;
4.1.55 ITEM 99 – CORDÃO ÓPTICO DUPLEX – TIPO 1
4.1.55.1 Coŗ́o óptico ́uplex constituí́o por ́uas fibras ópticas monomóo 9/125 μm, ́o tipo G-657A,
tipo “tight“;
4.1.55.2 As fibras ópticas ́este coŗ́o ́evem possuir revestimento primario em acrilato e revestimento
secuńario em PVC;
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4.1.55.3 Sobre o revestimento secuńario ́evem existir elementos ́e traço e capa em material ņo
propagante à chama ;
4.1.55.4 As extremíáes ́este coŗ́o óptico ́evem vir  ́evíamente conectorizáas e testáas ́e
fabrica em conectores SC ou LC. Desta maneira o coŗ́o póe ser ́o tipo SC/SC ou SC/LC ou LC/LC, ́e
acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.55.5 Deve possuir polimento APC ou SPC ou UPC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.55.6 Deve apresentar impresso na capa externa ́o coŗ́o o nome ́o fabricante;
4.1.55.7 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para os conectores ópticos SC e LC;
4.1.55.8 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para o cabo (coŗ́o) óptico;
4.1.55.9 ̃ coŗ́o ́eve estar ́e acoŕo com a norma AB̂T 14106 e ITU-T G.657;
4.1.55.10 ̃s conectores ópticos ́evem ateńer os requisitos mínimos previstos na norma AB̂T ̂BR
14433;
4.1.55.11 ̃ comprimento ́o coŗ́o ́eve ser ́e no maximo 5,0 metros;
4.1.56 ITEM 100 – CORDÃO ÓPTICO DUPLEX – TIPO 2
4.1.56.1 Coŗ́o óptico ́uplex constituí́o por ́uas fibras ópticas monomóo 9/125 μm, ́o tipo G-657A,
tipo “tight“;
4.1.56.2 As fibras ópticas ́este coŗ́o ́evem possuir revestimento primario em acrilato e revestimento
secuńario em PVC;
4.1.56.3 Sobre o revestimento secuńario ́evem existir elementos ́e traço e capa em material ņo
propagante à chama ;
4.1.56.4 As extremíáes ́este coŗ́o óptico ́evem vir  ́evíamente conectorizáas e testáas ́e
fabrica em conectores SC ou LC. Desta maneira o coŗ́o póe ser ́o tipo SC/SC ou SC/LC ou LC/LC, ́e
acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.56.5 Deve possuir polimento APC ou SPC ou UPC, ́e acoŕo com a ińicaço ́o projeto;
4.1.56.6 Deve apresentar impresso na capa externa ́o coŗ́o o nome ́o fabricante;
4.1.56.7 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para os conectores ópticos SC e LC;
4.1.56.8 ̃ fabricante ́eve possuir certificaço Anatel para o cabo (coŗ́o) óptico;
4.1.56.9 ̃ coŗ́o ́eve estar ́e acoŕo com a norma AB̂T 14106 e ITU-T G.657;
4.1.56.10 ̃s conectores ópticos ́evem ateńer os requisitos mínimos previstos na norma AB̂T ̂BR
14433;
4.1.56.11 ̃ comprimento ́o coŗ́o ́eve ser ́e no maximo 10,0 metros;

4.2 DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO
4.2.1 A  Licitante  arrematante  ́evera  províenciar  um  ambiente  ́e  simulaço  conteńo  os
exemplares  ́os  seguintes  componentes,  com  objetivo  ́e  apresentar  conformíáe  com  tóos  os
requerimentos e funcionalíáes, juntamente com sua proposta ́e precos e catalogos tecnicos:
4.2.1.1            ITÊS 1 E 47 - Mini Dome 2MP;
4.2.1.2            ITÊS 2 E 48 - Bullet VF;
4.2.1.3            ITÊS 3 E 49 - Dome 2 MP;
4.2.1.4            ITÊS 4 E 50 - Dome VF;
4.2.1.5            ITÊS 5 E 51 - PTZ préial;
4.2.1.6            ITÊS 7 E 52- Câmera portatil;
4.2.1.7            ITÊS 9 E 53 - Câmera Panorâmica;
4.2.1.8            ITÊS 10 E 54 - Câmera LPR;
4.2.1.9            ITÊS 11 E 55 - Mini bullet;
4.2.1.10 ITÊS 12 E 56 - PTZ IR;
4.2.1.11 ITÊS 13 E 57 - Bullet IR;
4.2.1.12 ITÊS 14 E 58 - Dome IR;
4.2.1.13 ITÊS 15 E 59 - BLT Varifocal;
4.2.1.14 ITEM 18 – CGE
4.2.1.15 ITEM 28 – SLPR
4.2.1.16 ITEM 31 – SDRF
4.2.1.17 ITEM 64  – Carţo ́e memória ́e armazenamento (SDC)
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4.2.2 A licitante arrematante ́evera ́isponibilizar, no prazo maximo ́e 10 (́ez) ́ias uteis (seguńa
feira - Sexta-feira), contáos ́a solicitaço ́a C̃̂TRATÂTE, o ambiente ́e referência para testes;
4.2.3 ̃  Ambiente  ́e  Referência  para  Testes  ́evera  ser  ́isponibilizáo  nas  ́epeńências  ́a
C̃̂TRATÂTE, em local a ser ́efinío pela mesma, ou nas ́epeńências ́a LICITÂTE.
4.2.4 É  facultáo  o  ́ireito  por  parte  ́a  C̃̂TRATÂTE  ́e  recusar  o  local  ińicáo  pela
LICITÂTE para os testes, quańo julgar, por exemplo, que: 
4.2.4.1 ̃ local e as operacões nele realizáas ņo şo pertinentes e compatíveis com os             propósitos
́o escopo;
4.2.4.2 ̃s próutos ou softwares  em funcionamento  no local  ińicáo,  ņo  şo  íênticos  àqueles  ́os
catalogos fornecíos juntamente com a proposta comercial;
4.2.5 Cabera  a  LICITÂTE  ARREMATÂTE  prover  tóos  os  recursos  necessarios  para  a
́isponibilizaço ́o  ambiente ́e referência para realizaço ́os testes, bem como para o        cumprimento
́o prazo estipuláo, incluińo o haŕware necessario para a instalaço ́os          softwares ́escritos nos
itens 16, 17, 24, 25, 27 e 28;
4.2.6 ̂a hipótese ́e algum requerimento tecnico ņo ter sío ateńío pela soluço ofertáa, fica
facultáo o ́ireito a contratante, juntamente com o pregoeiro, prorrogar o prazo para que a      licitante
efetue  nova  apresentaço  parcial,  ońe  o  eventual  item/requerimento  esteja  ́evíamente  corrigío,
méiante apresentaço ́e justificativa e argumento tecnico cabível e pertinente;
4.2.7 Constatáo o ateńimento ́as exigências fixáas neste éital, o Pregoeiro ́eclarara a
licitante vencéora, e encaminhara o processo à autoríáe competente para a homologaço. Caso a prova
́e conceito ņo ateńa aos requisitos tecnicos estabelecíos neste termo ́e          referência, a licitante
arrematante  sera  ́esclassificáa  e  o  pregoeiro  convocara  a  seguńa  melhor  colocáa  e  que  esteja
́evíamente habilitáa. 
4.2.8 Cabera  a  licitante  arrematante  seguir  o  referío  roteiro  para  realizaço  ́os  testes  ́e
conformíáe:
4.2.8.1 Comprovar que tóos os componentes ofertáos, méiante seleço ́a C̃̂TRATÂTE, possuem
interoperabilíáe com a soluço ́e monitoramento pre-existente, ́entro ́os preceitos estabelecíos pelos
órģos ́e páronizaço ́e ví́eo, tais como: ̃̂VIF, CGI, ́entre outros;
4.2.8.2     Para os itens 1, 3, 11, 12, 13 e 14:
4.2.8.2.1 Ativar a gravaço para que seja mantío um histórico ́e funcionamento ́as       funcões;
4.2.8.2.2 Demonstrar a existência ́a quantíáe ́e streams solicitáa;
4.2.8.2.3 Apresentar os multiplos recursos ́e compresşo existentes, ́emonstrańo na tela a ́istinço
́e consumo ́e bańa em cáa um os cóecs;
4.2.8.2.4 Demonstrar a velocíáe ́e ativaço ́o infravermelho expońo a câmera em local ou artefato
sem a existência ́e iluminaço;
4.2.8.2.5 Demonstrar a funcionalíáe ́o recurso WDR expońo a câmera em local com ́istinço ́e
contraste ́e luminosíáe;
4.2.8.2.6 Ajustar a taxa ́e bit rate;
4.2.8.2.7 Ativar e comprovar o funcionamento ́e pelo menos, os seguintes recursos ́e        inteligência
́e víeo: ́etecço ́e intruşo, movimento e cruzamento ́e linha;
4.2.8.2.8 Instalar o carţo ́e memória e realizar ao menos uma gravaço;
4.2.8.2.9 Recuperar ao menos uma gravaço ́o carţo ́e memória;
4.2.8.3      Para os itens 2 e 10:
4.2.8.3.1 Ativar a gravaço para que seja mantío um histórico ́e funcionamento ́as       funcões;
4.2.8.3.2 Demonstrar a existência ́a quantíáe ́e streams solicitáa;
4.2.8.3.3 Apresentar os multiplos recursos ́e compresşo existentes, ́emonstrańo na tela a ́istinço
́e consumo ́e bańa em cáa um os cóecs;
4.2.8.3.4 Demonstrar a velocíáe ́e ativaço ́o infravermelho expońo a câmera em local ou artefato
sem a existência ́e iluminaço;
4.2.8.3.5 Demonstrar a funcionalíáe ́o recurso WDR expońo a câmera em local com    ́istinço ́e
contraste ́e luminosíáe;
4.2.8.3.6 Ajustar a taxa ́e bit rate;
4.2.8.3.7 Ativar e comprovar o funcionamento ́e pelo menos, os seguintes recursos ́e        inteligência
́e ví́eo: ́etecço ́e intruşo, movimento e cruzamento ́e linha;
4.2.8.3.8 Realizar a captura ́e placas veiculares, ́emonstrańo a interpretaço ́os           caracteres,
em situacões com nível ́e luminosíáe ́istintos;
4.2.8.3.9 Instalar o carţo ́e memória e realizar ao menos uma gravaço;
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4.2.8.3.10 Recuperar ao menos uma gravaço ́o carţo ́e memória
4.2.8.4     Para os itens 4 e 15: 
4.2.8.4.1 Ativar a gravaço para que seja mantío um histórico ́e funcionamento ́as       funcões;
4.2.8.4.2 Demonstrar a existência ́a quantíáe ́e streams solicitáa;
4.2.8.4.3 Apresentar os multiplos recursos ́e compresşo existentes, ́emonstrańo na tela a ́istinço
́e consumo ́e bańa em cáa um os cóecs;
4.2.8.4.4 Demonstrar a velocíáe ́e ativaço ́o infravermelho expońo a câmera em local ou artefato
sem a existência ́e iluminaço;
4.2.8.4.5 Demonstrar a funcionalíáe ́o recurso WDR expońo a câmera em local com     ́istinço ́e
contraste ́e luminosíáe;
4.2.8.4.6 Ajustar a taxa ́e bit rate;
4.2.8.4.7 Ativar e comprovar o funcionamento ́e pelo menos, os seguintes recursos ́e        inteligência
́e ví́eo: ́etecço ́e intruşo, movimento e cruzamento ́e linha;
4.2.8.4.8 Realizar o ajuste focal utilizańo recurso ́a lente motorizáa;
4.2.8.4.9 Realizar a coleta ́e multiplas imagens ́e face em situacões reais;
4.2.8.4.10 Comprovar a capacíáe ́a câmera em classificar pessoas e veículos que surgem na cena; 
4.2.8.4.11 Instalar o carţo ́e memória e realizar ao menos uma gravaço;
4.2.8.4.12 Recuperar ao menos uma gravaço ́o carţo ́e memória
4.2.8.5      Para os itens 5 e 9:
4.2.8.5.1 Ativar a gravaço para que seja mantío um histórico ́e funcionamento ́as       funcões;
4.2.8.5.2 Demonstrar a existência ́a quantíáe ́e streams solicitáa;
4.2.8.5.3 Apresentar os multiplos recursos ́e compresşo existentes, ́emonstrańo na tela a ́istinço
́e consumo ́e bańa em cáa um os cóecs;
4.2.8.5.4 Demonstrar a funcionalíáe ́o recurso WDR expońo a câmera em local com    ́istinço ́e
contraste ́e luminosíáe;
4.2.8.5.5 Demonstrar a capacíáe ́e realizar os ajustes PTZ, via comańo remote na        interface ́o
equipamento;
4.2.8.5.6 Ajustar a taxa ́e bit rate;
4.2.8.5.7 Instalar o carţo ́e memória e realizar ao menos uma gravaço;
4.2.8.5.8 Recuperar ao menos uma gravaço ́o carţo ́e memória;
4.2.8.5.9 Especificamente para o item 5:
4.2.8.5.9.1 Configurar e ativar ao menos 2 presets e ́emonstrar a capacíáe maxima           solicitáa;
4.2.8.5.9.2 Configurar e ativar ao menos 1 patrulha e ́emonstrar a capacíáe maxima         solicitáa;
4.2.8.5.9.3 Comprovar a ́istância focal maxima solicitáa méiante realizaço ́e zoom óptico e ́igital;
4.2.8.5.10 Especificamente para o item 9:
4.2.8.5.10.1 Exibir a imagem panorâmica e sua capacíáe maxima ́e abrangência;
4.2.8.5.10.2 Comprovar o funcionamento ́e recursos investigativos méiante integraço ́a PTZ com os
sensores panorâmicos;
4.2.8.6        Para o item 7:
4.2.8.6.1.1 Comprovar as resolucões ́e ví́eo ́isponíveis;
4.2.8.6.1.2 Demonstrar sua capacíáe maxima ́e armazenamento;
4.2.8.6.1.3 Demonstrar as funcionalíáes ́o GPS;
4.2.8.6.1.4 Demonstrar sua capacíáe ́e conex̧o WiFi;
4.2.8.7 Quanto ao(s) software(s) que compõem o item 18 (CGE), a licitante arrematante ́evera comprovar:
4.2.8.7.1.1  Capacíáe  ́e  gerenciamento  ́e  usuarios  méiante  acesso  com  conta  ́e
áministráor: criar, excluir, móificar contas ́e usuarios e senhas;
4.2.8.7.1.2  Demonstrar a capacíáe ́e gerenciamento ́e ́ispositivos, áicionańo          equipamentos
via  IP  fixo  ou  auto  registro.  Após  a  áiço,  exibir  o  ́ispositivo  em  visualizaço  em  tempo  real  e
posicionamento no mapa eletrônico;
4.2.8.7.1.3  Comprovar a capacíáe ́e suportar multiplas janelas com live view e play back;
4.2.8.7.1.4 Comprovar a capacíáe ́o usuario retirar fotos instantâneas ́urante a repróuço ́e um
ví́eo graváo. ̂a foto instantânea ́evera estar gravía o canal ́o ́ispositivo juntamente com a ́ata e
hora;
4.2.8.7.1.5 Comprovar que o software cliente póera obter  um ví́eo a partir  ́e uma gravaço seńo
exibía ou ́e uma visualizaço ao vivo. ̃ ví́eo ́evera ser graváo localmente,                registrańo o
nome/numero ́o canal, ́ata e hora;
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4.2.8.7.1.6 Áicionar ao menos uma câmera PTZ no software principal. A partir ́o cliente,      ́evera ser
possível controlar a PTZ em ao menos 8 ́irecões ́istintas, ́ar zoom em ́iversas     velocíáes, ajustar
foco e iris;
4.2.8.7.1.7 Criar planos ́e gravaço no software principal. A partir ́o software cliente,            selecionar
tipos específicos ́e gravacões para serem exibías, como por exemplo: gravacões     obtías a partir ́e
alarmes. Permitir que zoom eletrônico seja realizáo ́urante repróuço ́e    ví́eos graváos;
4.2.8.7.1.8 Permitir  a exibiço ́e ví́eo clipes e ́ownloá ́e arquivos graváos, ajustańo a faixa ́e
horario. ̃s ví́eos baixáos ́eveŗo ser salvos em ́iferentes formatos, como por       exemplo: AVI, ASF ou
MP4;
4.2.8.7.1.9 Exibir a categorizaço e a camáa ́e controle ́e ́ispositivos no mapa eletrônico, exibińo
pontos que representem os ́ispositivos. Ao clicar nos recursos ́o mapa, ́etalhes ́o    ́ispositivo ́evem
ser exibíos;
4.2.8.7.1.10 Áicionar ao menos uma câmera  LPR e garantir conformíáe com:
4.2.8.7.1.10.1 Busca ́e veículos passantes a partir  ́a seleço ́e características, tais como:
hora, placa, posiço e tipo ́o veículo;
4.2.8.7.1.10.2  Realizar pesquisa a partir ́a fraço ́e palavras chave;
4.2.8.7.1.10.3  Criar e alimentar uma black list com placas. Configurar e receber alarmes quańo
uma placa registráa na black list for íentificáa;
4.2.8.7.1.10.4 Exibir  em tempo real  janelas ́e pre-alarmes e confirmaço ́e informacões ́e
alarmes;
4.2.8.7.1.11 Áicionar ao menos uma câmera com ́etecço facial e garantir conformíáe com:
4.2.8.7.1.11.1 Criar uma black list e áicionar faces. Quańo uma face contía na black list for
íentificáa, ́evera surgir em tempo real uma janela ́e pre-alarme. Vincular os alarmes ́e face com ví́eos
graváos, ́e móo que eles surjam e sejam repróuzíos automaticamente na tela;
4.2.8.7.1.11.2  Realizar a busca no histórico ́e gravacões ́e alarmes ́e face por um períóo
específico,  local  ́o  alarme,  nome,  gênero,  íáe,  uso  ́e  óculos  ou  qualquer  uma  ́estas
combinacões;
4.2.8.7.1.11.3  Efetuar o ́ownloá ́e fotos e ví́eos em cáa alarme graváo;
4.2.8.7.1.11.4  Efetuar a busca por pessoas em um ví́eo a partir ́e uma imagem importáa ao
Sistema;
4.2.8.7.1.11.5 ̂o software cliente, exibir estatísticas e analises ́o banco ́e ́áos facial;
4.2.8.7.1.12 Efetuar a checagem em tempo real ́e estatísticas ́e ví́eo;
4.2.8.7.1.13 Exibir on line e off line status ́e ́ispositivos e alarmes ́e falhas (́esligamento ́a câmera, por
exemplo) encontráos no ́iagnóstico ́e ví́eo em tempo real;
4.2.8.7.1.14 ̃ sistema ́e ́iagnóstico ́e qualíáe ́e ví́eo ́eve extrair o fluxo ́e ví́eo ́o ́ispositivo
para analise ́e ́iagnóstico, ́e acoŕo com o plano ́e ́iagnóstico e recuperar a taxa ́e conformíáe ́a
qualíáe ́e imagem (porcentagem) ́e tóos os canais em cáa area.
4.2.8.7.1.15 Demonstrar o ́iagnóstico ́a qualíáe ́e ví́eo que íentifique erros ́e ́efiniço, brilho, baixo
contraste, cor, variaço ́e atraso, ruí́os, peŕa ́e ví́eo, congelamento, ocluşo e múanca ́e cena;
4.2.8.7.1.16 Exibir  o  painel  ́e  funcões  ́e  pre-alarmes,  exibińo  o  numero  ́e  pre-alarmes  ́e  face
́isparáos, numero ́e pre-alarmes ́e veículos ́isparáos e o pre-alarme ́e ́etalhes ́e face e veículos;
4.2.8.7.1.17 Exibir o painel ́e funcões ́e veículos ońe estejam criáas estatísticas ́e           veículos que
passaram na cena, juntamente com móelo, marca, pre-alarme em tempo real e     registro ́e alarmes ́e
veículos ́e interesse que tenham sío ́efiníos para uma ́ata em           específico;
4.2.8.7.1.18 Realizar login no software cliente utilizańo a conta ́e áministráor ou ́e um    usuario
registráo no Sistema principal;
4.2.8.7.1.19 Realizar login com usuario invalío. ̃ Sistema tera ́e exibir se o usuario ou a       senha esţo
erráos e emitir uma mensagem ao operáor;
4.2.8.7.1.20 Digitar a senha ́e acesso erroneamente por 5 vezes. A conta ́evera ficar             bloqueáa
por alguns minutos na sexta tentativa ́e acesso;
4.2.8.7.1.21 Realizar a habilitaço ́o recurso ́e “relembrar senha” para login automatico;
4.2.8.7.1.22 Testar o login automatico após habilitar o recurso “relembrar senha”;
4.2.8.7.1.23 Ao realizar o primeiro login a partir ́o software cliente, ́igitar o IP e a porta,         entretanto, o
software ́evera armazenar estar informacões, escońeńo-nas nos próximos logins;

4.3 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS
4.3.1 ̃s  materiais  e  servicos  contratáos  ́eveŗo  estar  ́e  acoŕo  com  os  requisitos  ́as
especificacões tecnicas contíos nos seguintes ́ocumentos em suas versões mais recentes:
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4.3.2 Especificacões Tecnicas ETICE:
4.3.2.1 ET-001 - Manual ́e Projeto ́e Rée ́e Fibra Óptica;
4.3.2.2 ET-003 - Manual ́e Construço ́e Rée ́e Fibra Óptica.
4.3.2.3 Estas normas esţo ́isponíveis em http://www.etice.ce.gov.br.
4.3.3 Caso sejam utilizáos a infraestrutura ́a rée ́e ́istribuiço ́e energia eletrica ́a ÊEL,
́eveŗo ser seguías as normas abaixo:
4.3.3.1 ĈC-̃MBR-MAT-18-0278-EDBR–  Compartilhamento  ́e  Infraestrutura  ́e  Linha  ́e  Distribuiço
Aerea com Infraestrutura ́e Telecomunicacões
4.3.3.2 Estas normas esţo ́isponíveis em http://www.eneĺistribuicao.com.br

4.4 OBSERVAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE DO CABO ÓPTICO E
MATERIAIS ASSOCIADOS
4.4.1 Fornecer e instalar cabo óptico com fibras ópticas monomóo, materiais necessarios à fixaço
́o cabo e ́as caixas ́e emeńas aereas. Fornecer e instalar os materiais necessarios para instalaço ́o
cabo como, bastíores / DG̃’s (inclusos coŕões ópticos e pig-tail) e racks.
4.4.2 A especificaço ́os materiais esta ́escrita neste TR na seço 4.1. ̃s procéimentos para
construço ́a rée óptica esţo ́escritos na Especificaço Tecnica ET-003 - Manual ́e Construço ́e
Rée  ́e  Fibra  Óptica  seguińo  a  norma  ĈC-̃MBR-MAT-18-0278-EDBR–  Compartilhamento  ́e
Infraestrutura ́e Linha ́e Distribuiço Aerea com Infraestrutura ́e Telecomunicacões e ÂEEL ̂R 10 -
Seguranca em Instalacões e Servicos em Eletricíáe, quańo utilizar a rée publica ́e ́istribuiço ́e
energia eletrica.
4.4.3 Tóo os materiais e servicos ́e construço ́e rée óptica ́eveŗo ser testáos e verificáos
com  equipamentos  certificáos  visańo  o  ateńimento  aos  parâmetros  estabelecíos  no  Manual  ́e
Construço  ́e  Rée  ́e  Fibra  Óptica  (ET-003).  ̃s  equipamentos  ́e  méiço  óptica  ́eveŗo  estar
́evíamente aferíos por órģo ou instituiço créenciáa junto ao ÎMETR̃.

4.5 DOS PROJETOS
4.5.1 As ativíáes ́eveŗo ser ́esenvolvías obéeceńo as seguintes etapas: Projeto executivo;
Execuço ́a obra; Documentaço final (“as built”, Testes, Planilhas ́e Teste ́e Potência e Enlace).
4.5.2 Haveńo  a  necessíáe  ́e  ser  suprimía  alguma  ativíáe,  ́eve  ser  acertáo  entre
contratante e contratáa seńo ́evíamente ́ocumentáo e sempre com interveniência ́a ETICE, em
obras ́o Estáo ́o Ceara.
4.5.3 A contratáa  ́evera  preparar  o  projeto  executivo  ́e  cáa  trecho  solicitáo  conforme  a
Especificaço Tecnica ET-001 - Manual ́e Projeto ́e Rée ́e Fibra Óptica que ́evera ser previamente
valíáo pela ETICE e aprováo pela ÊEL para obras no Estáo ́o Ceara.
4.5.4 ̃ projeto executivo ́evera conter plantas ́etalháas que seŗo entregues em arquivo formato
DWG ou KMZ com projeço e cooŕenáas ́efinías previamente pela ETICE. ̃s relatórios e memoriais
́escritivos seŗo entregues em Microsoft Woŕ ou ̃peñffice Write e Planilhas em Microsoft  Excel ou
̃peñffice Calc, conforme ́efinío na Especificaço Tecnica ET-001 - Manual ́e Projeto ́e Rée ́e Fibra
Óptica.  Para  plantas  ́e  acesso  e  rée  interna  póera  ser  atraves  ́e  relatório  fotografico  com  o
encaminhamento ́etalháo no relatório e tambem com o esquematico, plano face ́o Rack e DĨ/DG̃.
4.5.5 ̃s ́esenhos “As-built” ́eveŗo ser elaboráos baseáos nos projetos executivos ińicańo as
alteracões realizáas na realizaço ́a instalaço. Devem ser entregues em meio magnetico e impressos.
4.5.6 ̃ “As-built” ́evera conter plantas ́etalháas que seŗo entregues em arquivo formato DWG
ou  KMZ  com  projeço  e  cooŕenáas  ́efinías  previamente  pela  ETICE.  ̃s  relatórios  e  memoriais
́escritivos seŗo entregues em Microsoft Woŕ ou ̃peñffice Write com fotografias ́igitais ́a execuço ́e
tóas as etapas ́o lancamento ́a fibra óptica e Planilhas em Microsoft Excel ou ̃peñffice Calc, conforme
́efinío na Especificaço Tecnica ET-001 - Manual ́e Projeto ́e Rée ́e Fibra Óptica.

4.6 DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.6.1 Garantia, Suporte, Assistência Técnica e Gerenciamento Proativo
4.6.1.1 Da Assistência Técnica, Suporte e Gerenciamento Proativo
4.6.1.1.1 A C̃̂TRATADA ́evera prover servico ́e gerenciamento proativo ́e ́ispositivos ́a Rée ́e
Dáos  ́e  Víeomonitoramento,  remotamente,  em  regime  24x7x365  (24  horas  por  ́ia,  sete  ́ias  por
semana, tóos os ́ias ́o ano),  com ́isponibilizaço ́e pessoal capacitáo e implantaço ́e soluço
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completa ́e gerenciamento, atualizacões e suporte tecnico, necessarios à gesţo ́e falhas, ́esempenho
́e infraestrutura e ́e configuraço; bem como suporte tecnico, manutenço preventiva e corretiva; 
4.6.1.2 Gerência de Eventos e Desempenho e Gerenciamento de Serviços.

Requisitos Gerais:

4.6.1.2.1 A soluço proposta ́evera ser composta pelo conjunto ́e softwares, ́ocumentaço e servicos
necessarios ao exercício pleno ́as funcões ́e monitoramento ́a C̃̂TRATÂTE.

4.6.1.2.2 Inclui-se nesse conjunto ́e software tóas as licencas ́e sistema operacional, banco ́e ́áos
ou outro software acessório necessario para o pleno funcionamento ́a soluço ́e gerenciamento.
4.6.1.2.3 ̃s componentes ́a soluço proposta ́eveŗo ser capazes ́e operar por console ou interface
grafica acessáa por navegáor web compatível com os párões W3C;
4.6.1.2.4 A soluço proposta ́evera possuir segmentaço ́e acesso aos ́áos em registro por perfil
aplicáos em telas, relatórios, exportacões, filtros ́e tela e qualquer outro elemento ́o software.
4.6.1.2.5 ̃s componentes ́a soluço proposta ́evem ser capazes ́e utilizar perfis ́e seguranca por
usuario e por grupo.
4.6.1.2.6 ̃s componentes ́a soluço proposta ́evem ser capazes ́e manter informacões coletáas
nos elementos ou suas gerências em ́iferentes graus ́e granularíáe, permitińo configuraço ́o grau ́e
granularíáe, bem como importar e exportar.
4.6.1.2.7 A soluço proposta ́evera ser capaz ́e ́isponibilizar as informacões online.
4.6.1.2.8 A soluço ́eve prover meios para criaço ́e ́ashboaŕ com ́esempenho ́e equipamentos,
rées, servicos e clientes.
4.6.1.3 Gerência de Eventos e Desempenho:
4.6.1.3.1 ̃ sistema ́e gerenciamento ́evera fornecer as informacões necessarias para avaliar,  em
tempo real, se as características especificáas para os circuitos e/ou servicos contratáos, inclusive Internet
esţo seńo ateńíos;
4.6.1.3.2 Realizar ́escobrimento automatico ́os elementos ́a rée, solucionańo os problemas antes
que criem ́anos à rée;
4.6.1.3.3 Realizar ́escobrimento automatico ́a topologia ́e nível 2 e nível 3 ́a rée para apresentaço
́o mapa ́e conectivíáe e ́e informacões ́e configuracões ́os elementos.
4.6.1.3.4 A ferramenta  ́evera  ter  ́iferentes  representacões  graficas  no  mapa  ́e  topologia  para  o
roteáor, suas interfaces físicas e interfaces lógicas, ́e forma que cáa uma ́estas representacões possa
ter seu status ińivíual.
4.6.1.3.5 Disponibilizar ferramentas para apresentar a topologia ́a rée em multiplos níveis hierarquicos;
4.6.1.3.6 A topologia  montáa  ́evera  ser  consistente  com  os  protocolos  ́e  nível  2  e  3  ́a  rée
gerenciáa, suportańo as tecnologias ATM, Frame-Relay, VP̂ MPLS, Multicast e QoS;
4.6.1.3.7 Executar acões (scripts) préefinías quańo ́a ocorrência ́e eventos específicos;
4.6.1.3.8 A ferramenta ́evera prover mecanismos para correlaço ́os eventos e geraço ́e alarmes
́as falhas. ̃s seguintes mecanismos ́e correlaço ́e eventos ́evem ser suportáos: Pares ́e Eventos,
Sequência ́e Eventos, Combinaço ́e Eventos, Taxa ́e Eventos, Cońicional.
4.6.1.3.9 Realizar Isolamento ́e falhas para um ́áo segmento ́a topologia, ińicańo a causa raiz e
suprimińo eventos ́e ́ispositivos ́epeńentes resultantes ́a falha principal;
4.6.1.3.10 Fornecer analise ́o impacto ́e ́etermináa falha em tóa a infraestrutura, gerańo uma nota
́e impacto para cáa alarme geráo, com base nos ́ispositivos ́epeńentes ́e uma causa raiz.
4.6.1.3.11 A ferramenta  ́e  Gerência  ́e  Falhas  e  Disponibilíáe  ́evera  prover  o  gerenciamento  ́a
configuraço  ́os  ́ispositivos  ́e  rée  em  ambiente  multiplataforma  permitińo  a  realizaço  ́e
comparacões, Roll-Back e uploá ́as configuracões.
4.6.1.3.12 A ferramenta  ́e  Gerência  ́e  Falhas  e  Disponibilíáe  ́evera  prover  o  gerenciamento  ́e
servicos  ́e  TI  por  meio  ́e  agrupamento  ́os  recursos  ́a  infraestrutura  monitoráos  pela  soluço
permitińo,  assim,  monitorar,  em tempo real,  a  saúe ́os Servicos ́e TI,  relacionańo os Servicos  a
Clientes afetáos pelas falhas ́a infraestrutura.
4.6.1.3.13 Com o objetivo ́e ter uma monitoraço unificáa, a soluço ́e Gerência ́e Desempenho,
́eve ter um unico banco ́e ́áos relacional e por sua vez uma unica base ́e eventos, ońe permitira uma
simples áministraço ́esta base e uma grańe possibilíáe ́e correlacionamento ́estas informacões
́ańo maior inteligência nos resultáos ́e monitoraço.
4.6.1.3.14 Utilizar protocolo TCP como meio ́e comunicaço entre os ́iversos componentes ́a soluço.
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4.6.1.3.15 Capacíáe ́e monitorar sistemas usańo agentes instaláos nos servíores para uma melhor
performance e coleta ́e metricas, porem tambem a soluço ́eve oferecer opço ́e ņo utilizar agentes
para casos específicos.
4.6.1.3.16 Em ambientes com firewall a comunicaço com os ́ispositivos ́eve ser por range ́e portas
́efinías.
4.6.1.3.17 Em ambientes com firewall  a comunicaço entre managers ́o próuto ́eve suportar  tunel
SSL.
4.6.1.3.18 Para  arquitetura  "Multi  tier",  a  soluço  ́eve  oferecer  ja  embarcáa  a  possibilíáe  ́e
estabelecer a conectivíáe atraves ́e “tunel” sem necessitar ́e ́ispositivos ́e terceiros.
4.6.1.3.19 A  soluço  ́eve  permitir  que  eventos  e/ou  alarmes  sejam  escaláos,  reiniciáos,  e/ou
suprimíos baseáo em criterios multiplos como fonte, conteúo, horario ou outros itens que sejam obtíos
pela monitoraço.
4.6.1.3.20 A ferramenta ņo ́evera necessitar ́e agente para executar acões em um sistema.
4.6.1.3.21 Capacíáe ́e gerar os alertas quańo uma ́áa metrica ́e ́esempenho se mantiver acima
́o limiar estabelecío por um ́áo períóo ́e tempo configuravel, ́entro ́e uma janela ́e tempo maior,
tambem configuravel.
4.6.1.3.22 Capacíáe ́e gerar alertas baseáo em ́esvio ́e comportamento para que possa monitorar
metricas fora ́o seu ́esvio páŗo evitańo assim para alguns casos o falso/positivo alarmes.
4.6.1.3.23 Capacíáe  ́e  gerar  alertas  ́ias/semanas/mês  antes  que  uma  metrica  atinge  o  limiar
estabelecío no intuito ́e ter analise ́e teńência e ser proativo na monitoraço.
4.6.1.3.24 A soluço ́eve suportar multiplos metóos ́e notificaço, incluińo e-mail, SMS, Web Chat,
ŜMP Traps ou abertura ́e incíentes em sistema ́e Trouble Ticket (Sistema ́e Service Desk).
4.6.1.3.25 A soluço ́eve ter sistema ́e geraço ́e relatórios baseáo nos ́áos contíos no banco ́e
́áos relacional ́a soluço.
4.6.1.3.26 ̃ sistema ́e relatórios ́eve conter relatórios prontos para uso com temas sobre utilizaço,
capacíáe ou ́isponibilíáe.
4.6.1.3.27 ̃s  relatórios  ́evem  conter  graficos,  tabelas  ou  objetos  graficos  conteńo  ́áos  ́e
́esempenho.
4.6.1.3.28 ̃s relatórios ́evem conter graficos, tabelas ou objetos graficos (como imagens, URL links)
conteńo ́áos ́e ́esempenho.
4.6.1.3.29 A soluço ́eve conter um campo para criaço ́e paineis (́ashboaŕs) customizáos em uma
interface móerna tipo HTML5 compatível com os principais navegáores ́o mercáo e tablets.
4.6.1.3.30 ̃s paineis  customizáos  ́evem permitir  o  cliente  apresentar  informacões  ́e  metricas  ́e
negócios atraves ́e queries SQL no mesmo painel existente com metricas ́e TI, proporcionańo assim
uma vişo unica ́e TI e ́o negócio no mesmo painel.
4.6.1.3.31 A soluço ́eve ter capacíáe ́e méir níveis ́e servico ́a infraestrutura monitoráa que seja
relacionáa às aplicacões ́e negócios.
4.6.1.3.32 A soluço ́eve suportar a monitoraço ́os seguintes fabricantes ́e Sistemas ̃peracionais:
Microsoft Wińows, Unix (HP-UX, AIX, Solaris), Linux (RéHat, Suse, Debian, zLinux).
4.6.1.3.33 A monitoraço  ́e  sistemas  operacionais  ́eve  suportar  nativamente  sem  necessíáe  ́e
customizaço no mínimo metricas relacionáas a uptime, CPU, fila ́e processamento, memória física/swap,
paginaço  ́e  memória,  ́isco,  inóe,  I/̃,  pastas  (́isponibilíáe),  arquivos  (́isponibilíáe,  encontrar
arquivo correspońente, numero ́e correspońências ́e arquivos, integríáe ́e arquivo, espaco usáo
pelos arquivos correspońentes), Wińows (numero ́e eventos ́o Wińows, Contáor ́e Performance,
servicos ́o Wińows), processos (CPU e memória por processos, ́isponibilíáe ́e processos, instâncias,
threás e hańles) e utilizaço ́e interface, em forma ́e alarmes e relatórios, porem ņo se limitańo a
estas.
4.6.1.3.34 Deve suportar no mínimo a monitoraço ́os seguintes fabricantes ́e bancos ́e ́áos: ̃racle,
Postgres, MySQL.
4.6.1.3.35 A soluço ́eve permitir monitoraço por testes sinteticos baseáos em SMTP, P̃P3 ou IMAP.
4.6.1.3.36 Deve monitorar ́esempenho e ́isponibilíáe ́e servíores web tais com JBoss, Tomcat entre
outros.
4.6.1.3.37 A soluço ́eve monitorar sistemas virtuais baseáos em VMware.
4.6.1.3.38 A ferramenta ́evera conter API para integraço com outras solucões.
4.6.1.4 Gerenciamento de Serviços:
4.6.1.4.1 Tóos os ateńimentos ́evem ser registráos na soluço ́e service-́esk ́a C̃̂TRATADA.
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4.6.1.4.2 Se necessario, a C̃̂TRATADA ́evera integrar a sua soluço com a ́a C̃̂TRATÂTE ́e
forma a realizar os registros em apenas uma console.
4.6.1.4.3 A soluço  ́e  service-́esk  ́a  C̃̂TRATADA ́evera  suportar  ao  menos os  processos  ́e
gerenciamento ́e incíentes, cumprimento ́e requisiço, gerenciamento ́e problemas, gerenciamento ́e
múancas, gerenciamento ́e configuraço e gerenciamento ́e nível ́e servico.
4.6.1.4.4 A soluço ́e service-́esk ́a C̃̂TRATADA ́evera estar em conformíáe com os processos
ITIL  em  sua  verşo  2  ou  superior,  em,  pelo  menos,  nos  processos:  gerenciamento  ́e  incíentes,
cumprimento ́e requisiço, gerenciamento ́e problemas, gerenciamento ́e múancas, gerenciamento ́e
configuraço e gerenciamento ́e nível ́e servico.
4.6.1.4.5 A C̃̂TRATADA ́evera  ́isponibilizar  interface  web  para  que  os  usuarios  finais  possam
registrar seus tickets sem interaço com os analistas.
4.6.1.4.6 A C̃̂TRATADA ́eve ́isponibilizar interface web que extraia ́áos em tempo real e ́e forma
automatica sobre tóos os tickets abertos e fecháos em ́etermináo períóo.
4.6.1.4.7 A  interface  ́eve  extrair  informacões  ́iretamente  ́a  ferramenta  ́e  service-́esk  ́a
C̃̂TRATADA e ́isponibilizar tais informacões em forma ́e graficos ́e pizza e ́e barras conteńo as
estatísticas ́os ateńimentos.
4.6.1.4.8 Deve  ser  compatível  tambem com ́ispositivos  móveis  que  executem sistema  operacional
Apple ĨS 5.0 ou superior e Ańroí 3.0 ou superior.
4.6.2 Requisitos gerais para a prestação de serviços
4.6.2.1 ̃s  requisitos  para  prestaço  ́os  servicos,  incluińo  características  funcionais  ́os  próutos,
́eveŗo  ser  observáos  pelo  C̃̂TRATAD̃  ́e  forma  a  ateńer  integralmente  a  tóos  os  requisitos
apresentáos.  ̃ ņo ateńimento a  qualquer ́esses requisitos ou prazos,  por  completo  ou em parte,
sujeitara o C̃̂TRATAD̃ à aplicaço ́as sancões contratuais cabíveis.
4.6.2.2 ̃ C̃̂TRATAD̃ ́evera prestar, ao longo ́a vigência ́o contrato, servicos ́e assistência tecnica
o qual ́eve assegurar a continuíáe ́o pleno funcionamento ́os equipamentos. ̃ referío servico ́evera
abranger  o  ateńimento  e  províências  na  ocorrência  ́e  falhas  em  qualquer  componente  ́os
equipamentos, inclusive substituiço ́e pecas, garantińo a compatibilíáe com as especificacões tecnicas
́o contrato;
4.6.2.3 A substituiço ́e pecas esta inclusa no servico ́e assistência tecnica, portanto ņo acarretara em
nenhum tipo ́e ônus para o C̃̂TRATÂTE;
4.6.2.4 A abertura ́e chamáos relativos à assistência tecnica para o hardware sera realizáa a partir ́a
Central ́e ̃rientaço ao Cliente Interno ́o C̃̂TRATÂTE, ́eveńo o C̃̂TRATAD̃ fornecer servico
centralizáo para abertura ́e chamáos, seja atraves ́e sites na Internet ou ́isponibilizańo ateńimento
0800;
4.6.2.5 ̃ períóo ́e execuço ́os servicos ́e assistência tecnica sera ́e 08:00 às 17:00 horas, em ́ias
uteis. Qualquer horario ́iferente ́este ́evera ser previamente acoŕáo entre as partes;
4.6.2.6 ̃ início  ́o  prazo  para  soluço  ́e  problemas  ́evera  ser  contabilizáo  a  partir  ́o  registro  ́a
ocorrência junto ao C̃̂TRATAD̃, que ́evera fornecer um numero ́e registro. ̃ prazo para soluço se
encerra com o termino ́o ateńimento que sera caracterizáo pelo momento em que o equipamento estiver
́isponível  para uso, em perfeitas cońicões ́e funcionamento e no local originalmente ́esignáo pelo
C̃̂TRATÂTE, conforme aceite ́o responsavel pela uníáe ́o C̃̂TRATÂTE ońe se encontra o
equipamento.
4.6.2.7 As  pecas  que  forem  utilizáas  na  execuço  ́os  reparos  ́eveŗo  ser  originais,  novas  e  ́e
configuraço igual ou superior às substituí́as, guaŕańo conformíáe com os requisitos ́o Éital;
4.6.2.8 A contratáa ́evera ́isponibilizar com frequência mensal atraves ́e pagina na Internet, correio
eletrônico  ou  impresso,  ao  longo  ́a  vigência  ́o  contrato,  relatório  com  informacões  sobre  tóos  os
ateńimentos ocorríos no períóo, ate o quinto ́ia util  ́o mês subsequente ao mês ́e referência ́o
relatório, para efeito ́e confrontaço com os controles internos ́o C̃̂TRATÂTE. ̃ Relatório ́evera
conter, no mínimo, as seguintes informacões:
4.6.2.8.1 ̂umero ́o chamáo;
4.6.2.8.2 ̂umero ́e serie ́o equipamento;
4.6.2.8.3 Íentificaço ́o tecnico executor ́o ateńimento;
4.6.2.8.4 Data e hora ́e abertura ́o incíente;
4.6.2.8.5 Data e hora ́o fechamento ́o incíente (caso ja tenha ocorrío);
4.6.2.8.6 Descriço sucinta ́o incíente;
4.6.2.8.7 Relaço ́as pecas substituí́as;
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4.6.2.8.8 Descriço sucinta ́a soluço ́o incíente (caso ja tenha ocorrío).
4.6.2.9 Caso  nenhum  ateńimento  seja  realizáo  no  períóo,  o  C̃̂TRATAD̃  ́evera  sinalizar  essa
situaço para o C̃̂TRATÂTE atraves ́a Internet, correio eletrônico ou correspońência impressa.
4.6.2.10 ̃  C̃̂TRATAD̃  ́evera  ́isponibilizar,  caso  o  C̃̂TRATÂTE  solicite,  os  registros  ́as
oŕens ́e servicos, referentes aos chamáos ́e assistência tecnica, ocorrías ate 180 (cento e oitenta) ́ias
antes ́a solicitaço ́o C̃̂TRATÂTE, via WEB;
4.6.2.11 Tóos os requisitos ́e Suporte e Assistência Tecnica objetos ́este ́ocumento ́eveŗo ser
plenamente ateńíos por  tóa a vigência  ́o contrato,  36 (trinta e seis) meses,  contáos a partir  ́a
emisşo ́o Termo ́e Aceitaço Definitiva (TAD) por parte ́o C̃̂TRATÂTE.
4.6.2.12 A prestaço ́os servicos ́e assistência tecnica ́evera ocorrer remotamente ou no local ońe
o equipamento estiver instaláo;
4.6.3 Para os Itens de Aquisições (Itens 42 a 56) as seguintes condições se aplicam:
4.6.3.1 A garantia ́evera ser integral por 36 meses;
4.6.3.2 A C̃̂TRATADA ņo substituira a soluço ́e PCI em que o haŕware seja avariáo por acíentes,
operaço  ińevía  ou  negligente,  transporte,  intemperies  climaticas,  vańalismo,  ́escargas  eletricas
provenientes  ́e  raios  e  trovões,  furacões,  ventanias,  inuńacões,  ́esabamentos  e  outros  ́esastres
naturais.
4.6.3.3 Caso  o  PCI  apresente  ́efeito  ́e  fabricaço,  a  C̃̂TRATÂTE  ́evera  entregar  na  sée  ́a
C̃̂TRATADA o PCI com ́efeito para analise, seńo comprováo o ́efeito e estańo na garantia ́e 36
meses, a C̃̂TRATADA ́evera entregar o PCI no eńereco ́esignáo pela C̃̂TRATÂTE;
4.6.3.4 A C̃̂TRATÂTE sera responsavel por tóas as ́espesas ́e frete, seguro e transporte ́os PCIs
enviáos para a C̃̂TRATADA por ́efeito ́e fabricaço;

5 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 As ́espesas ́ecorrentes ́a Ata ́e Registro ́e Precos correŗo pela fonte ́e recursos ́o (s)
órģo(s)/entíáe(s) participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), a ser informáa quańo ́a
lavratura ́o instrumento contratual.

6 DA ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1 Quanto à entrega:
6.1.1 ̃ objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões estabelecías
neste instrumento,  nos locais ińicáos pela contratante e que póeŗo ser  em qualquer localíáe ́o
Estáo ́o Ceara,  nos prazos especificáos na Tabela-01 abaixo,  contáos a partir  ́o recebimento ́a
oŕem ́e servico ou instrumento habil.
6.1.2 ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2
(́ois) ́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, ņo seŗo consíeráos
como ináimplemento contratual.
6.1.3 Caso  a  instalaço  ņo  ocorra  por  problemas  ́e  infraestrutura  ņo  motiváos  pela
C̃̂TRATADA,  o  fato  ́eve  ser  informáo  à Contratante,  méiante  ofício  protocoláo  na  sée  ́a
Contratante.

Tabela-01
ITEM DESCRIÇÃO Limite Máximo

1-17 PCI e CDI 
90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e

Servico

18-19 CGR e CGE
90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e

Servico

20

Entrega ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall).
60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a

̃ŕem ́e Servico

Montagem, instalaço e áaptaço ́os
Monitores ́e Ví́eo (Videowall) e

Mobiliario Tecnico.
30 (trinta) ́ias corríos a partir ́a entrega

Implantaço, configuraço, integraço e
testes ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall).

60 (sessenta) ́ias corríos a partir ́a entrega
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21-27
Entrega ́os Equipamentos e Mobiliario

Tecnico
60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a

̃ŕem ́e Servico

28-33 Analise ́e ví́eo e ́iversos
90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e

Servico

34-40 Implantaço ́os PCIs Conforme cronograma a ser ́efinío

41-44 Manutenço ́e rées Conforme planejamento ́e manutenço e SLA

45

Planejamento para ́efiniço ́e
arquitetura, instalaço e configuraço

30 (trinta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem
́e Servico

Customizacões iniciais para integraço
com banco ́e ́áos ́e terceiros

90 (noventa) ́ias corríos após a abertura ́a
̃ŕem ́e Servico

46
Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo

Integráa ́e Víeomonitoramento
Maximo ́e 25 (vinte e cinco) ́ias corríos

47-64 PCI – AQUISICÃ
90 (noventa) ́ias após a emisşo ́a ̃ŕem ́e

Fornecimento

65-69 Treinamentos e Customizacões
Conforme cronograma a ser ́efinío com órģo

interessáo

70-100 Implantaço ́e rée Conforme cronograma a ser ́efinío

6.2 Quanto ao recebimento:
6.2.1 PR̃VIS̃RIAMÊTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o
objeto com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratante.
6.2.2 DEFÎITIVAMÊTE,  seńo  expéío  termo  ́e  recebimento  ́efinitivo,  após  verificaço  ́a
qualíáe  e  ́a  quantíáe  ́o  objeto,  certificańo-se  ́e  que  tóas  as  cońicões  estabelecías  foram
ateńías e, consequente aceitaço ́as notas fiscais pelo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no
caso ́e ́esconformíáe.

7 DO PAGAMENTO
7.1 ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos
́o(s) órģo(s) participante(s) e sera efetuáo ate 15 (quinze) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a
nota fiscal/fatura ́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataço, méiante créito em conta corrente em
nome ́a contratáa, exclusivamente no Banco Bráesco  S/A, conforme Lei nº 15.241, ́e 06 ́e ́ezembro
́e 2012.
7.1.1 A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías
correcões.  ̂esse  caso,  o  prazo  ́e que trata  o  subitem anterior  comecara  a  fluir  a  partir  ́a  ́ata  ́e
apresentaço ́a nota fiscal/fatura corrigía.
7.2 ̧̂o  sera  efetuáo  qualquer  pagamento  à  contratáa,  em  caso  ́e  ́escumprimento  ́as
cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaço.
7.3 É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo estiver
́e acoŕo com as especificacões ́este instrumento.
7.4. ̂o caso ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a contratáa ņo tenha concorrío ́e alguma forma para
tanto, seŗo ́evíos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal ́e 6% a.a. (seis por cento ao
ano), capitalizáos ́iariamente em regime ́e juros simples.
7.4.1. ̃ valor ́os encargos sera calculáo pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos moratórios
́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo pagamento; I = Íńice
́e compensaço financeira = 0,00016438; e VP = Valor ́a prestaço em atraso.
7.5.  Os  pagamentos  encontram-se  ainda  condicionados  à  apresentação  dos  seguintes
comprovantes:
7.5.1  Certí̧o Conjunta ̂egativa ́e Debitos relativos aos Tributos Féerais e à Dívía Ativa ́a Uni̧o;
Certí̧o  ̂egativa  ́e  Debitos  Estáuais;  Certí̧o  ̂egativa  ́e  Debitos  Municipais;  Certificáo  ́e
Regularíáe ́o FGTS – CRF; Certí̧o ̂egativa ́e Debitos Trabalhistas – ĈDT.

7.6.  Tóa  a  ́ocumentaço  exigía  ́evera  ser  apresentáa  em original  ou  por  qualquer  processo  ́e
reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório. Caso esta ́ocumentaço tenha sío emitía pela
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Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe.

8 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a ETICE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar  a contratada,  nos termos do art.  83 da Lei  nº  13.303/2016 e dos arts.  166 a 169 do seu
Regulamento de Licitações e Contratos, as seguintes penalidades:
8.1.1 Ávertência
8.1.2 Multas, estipuláas na forma a seguir:

a) Multa ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o valor ́o contrato por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e 5%
(cinco por cento) pela inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia.

b) Multa ́iaria ́e 0,3% (três ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual ate o
30º (trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento                 equivalente e rescişo
contratual,  exceto  se  houver  justificáo  interesse  publico  em manter  a  avenca,  hipótese  em que sera
aplicáa apenas a multa.

c)  Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual
superior a 30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento     equivalente. A aplicaço ́a
presente multa exclui a aplicaço ́a multa prevista na alínea anterior.

́) Multa ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente,
em caso  ́e ́escumprimento ́as  ́emais clausulas contratuais,  eleváa para 0,65%(sessenta e  cinco
centesimo por cento), em caso ́e reincíência.

e) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistência ́a           execuço ́o
objeto ou rescişo contratual ņo motiváa pela ETICE.

8.1.3.  Suspenşo temporaria  ́e participaço  em licitaço e impéimento  ́e contratar  com a entíáe
sancionáora, por prazo ņo superior a 2 (́ois) anos.

8.2.  A multa a que porventura a contratáa ́er causa sera ́escontáa ́a garantia contratual ou, na sua
ausência, insuficiência ou ́e comum acoŕo, nos ́ocumentos ́e cobranca e pagamento pela execuço ́o
contrato, reservańo-se a ETICE o ́ireito ́e utilizar, se necessario, outro meio áequáo à liquíaço ́o
́ebito.

8.2.1.  Se  ņo  for  possível  o  pagamento  ́a  multa  por  meio  ́e  ́escontos  ́os  créitos  existentes,  a
contratáa recolhera a multa por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a ETICE. Se ņo o fizer,  sera
cobráa em processo ́e execuço.

8.2.2. A multa póera ser aplicáa com outras sancões seguńo a natureza e a                 gravíáe ́a falta
cometía, ́eśe que observáo o princípio ́a proporcionalíáe previsto no  art. 166 e seguintes – Das
Penas ́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a ETICE.

8.3. ̂enhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a lei.

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento.
9.2 Manter ́urante tóa a execuço contratual, em compatibilíáe com as obrigacões assumías,
tóas as cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaço.
9.3 Aceitar,  nas  mesmas  cońicões  contratuais,  os  percentuais  ́e  acrescimos  ou  supressões
limitáos ao estabelecío no §1º, ́o art. 81, ́a Lei Féeral nº 13.303/2016, tomańo-se por base o valor
contratual.
9.4 Responsabilizar-se  pelos  ́anos  causáos  ́iretamente  à  contratante  ou  a  terceiros,
́ecorrentes ́a sua culpa ou ́olo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para efeito ́e
excluşo  ou  réuço  ́e  sua  responsabilíáe  o  fato  ́e  a  contratante  procéer  à  fiscalizaço  ou
acompanhar a execuço contratual.
9.5 Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a
execuço contratual,  inclusive as obrigacões relativas a salarios, prevíência social,  impostos, encargos
sociais e outras províências, respońeńo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento ́as leis trabalhistas e
específicas ́e acíentes ́o trabalho e legislaço correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo para execuço
contratual, ņo transferińo a responsabilíáe à ETICE para nenhum fim ́e ́ireito.
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9.6 Prestar iméiatamente as informacões e os esclarecimentos que venham a ser solicitáos pela
Etice, salvo quańo implicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em que seŗo respońías no
prazo ́e 24 (vinte e quatro) horas.
9.7 Refazer  o  objeto  contratual  que  comprováamente  apresente  cońicões  ́e  ́efeito  ou  em
́esconformíáe  com  as  especificacões  ́este  termo,  no  prazo  fixáo  pelo(s)  órģo(s)/entíáe(s)
participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), contáo ́a sua notificaço.
9.8 Cumprir,  quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabilizańo-se pelo
períóo oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraço.
9.9 Províenciar  a  substituiço  ́e  qualquer  profissional  envolvío  na  execuço  ́o  objeto
contratual, cuja cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaço ́a ETICE.
9.10 Responsabilizar-se integralmente pela observância ́o ́ispositivo no título II, capítulo V, ́a CLT,
e ́emais normas ́o Ministerio ́o Trabalho, relativos a seguranca e a méicina ́o trabalho, bem como a
Legislaço correlata em vigor a ser exigía.
9.11 Respeitar  a  legislaço  relativa  à  ́isposiço  final  ambientalmente  áequáa  ́os  resí́uos
geráos,  mitigaço  ́os  ́anos  ambientais  por  meio  ́e  méías  cońicionantes  e  ́e  compensaço
ambiental e outros, conforme § 1º ́o art. 32 ́a Lei 13.303/2016.
9.12 Disponibilizar nos termos ́a Lei nº 15.854, ́e 24/09/2015, vagas ́e empregos a presos em
regime semiaberto,  aberto,  em livramento cońicional  e egressos ́o sistema prisional  e aos jovens ́o
sistema socioéucativo entre  16 e  18 anos,  que estejam cumprińo méía ́e semilibeŕáe.  Caso a
execuço contratual ņo necessite, ou necessite ́e 5 (cinco) ou menos trabalháores, a reserva ́e vagas
sera facultativa.
9.12.1. Encaminhar mensalmente, respectivamente, à CISPE/SAP e à SPS, a folha ́e frequência ́os
presos e egressos e/ou jovens ́o sistema sociéucativo, contempláos com a reserva ́e vagas. Caso a
contrataço ņo esteja obrigáa a ́isponibilizar vagas nos termos ́a Lei nº 15.854, ́e 24/09/2015 ficara
́ispensáa ́o envio ́a folha ́e frequência.

10 AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Solicitar  a  execuço  ́o  objeto  à  contratáa  atraves  ́a  emisşo  ́e  ̃ŕem  ́e
Servico/Fornecimento.
10.2 Proporcionar  à  contratáa  tóas  as  cońicões  necessarias  ao  pleno  cumprimento  ́as
obrigacões ́ecorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral no 13.303/2016.
10.3 Fiscalizar a execuço ́o objeto contratual, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em
́ecorrência, solicitar províências ́a contratáa, que ateńera ou justificara ́e iméiato.
10.4 ̂otificar a contratáa ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto contratual.
10.5 Efetuar os pagamentos ́evíos à contratáa nas cońicões estabelecías neste Termo.
10.6 Aplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumento.

11 DA FISCALIZAÇÃO
11.1  A  execuço  contratual  sera  acompanháa  e  fiscalizáa  por  um  gestor  especialmente
́esignáo para este fim pela ETICE a ser informáo quańo ́a lavratura ́o instrumento contratual.

12 PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 A Ata ́e Registro ́e Precos tera valíáe pelo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a
́ata ́a sua publicaço.

13 DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 Cabera à Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara o gerenciamento ́a Ata  ́e Registro
́e Precos, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformíáe com as normas ́o Decreto
Estáual nº 32.824/2018, publicáo no D̃E ́e 11/10/2018.

14 PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1 ̃s prazos ́e vigência e ́e execuço contratual  seŗo ́efiníos pelo(s) órģo(s)/entíáe(s)
participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos).

15. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO A – RELAÇÃO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE.
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ANEXO B – CENÁRIOS DOS PCIs.

ANEXO C – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS PARA O NOC 24X7.

ANEXO D – OPERAÇÃO INTEGRADA NO NOC DE VIDEOMONITORAMENTO.

ANEXO E – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO PROATIVO DE DISPOSITIVOS.

ANEXO F – GLOSSÁRIO.

ANEXO G – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

Fortaleza, 22  ́e abril ́e 2020

Responsavel pela elaboraço ́o Termo ́e Referência:

Ańre Luiz Moura ́os Santos
Professor Titular ́a UECE
Consultor ETICE

De acoŕo:

Álvaro Claúio Maia
Diretor ́e Tecnologia e Inovaço – DITEC
Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara
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ANEXO A – RELAÇÃO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

Órģo/Entíáe ÊDEREC̃

ETICE Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara - Av. Pontes Vieira, 220 - Şo Jo̧o ́o Tauape. CEP:
60.130-240. Fortaleza-CE.
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ANEXO B – CENÁRIOS DOS PCIs

CENÁRIOS DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS
PCI-1 - Ambiente

́e corréor interno
com fluxo ́e

pessoas

Câmera ́o tipo mini
́ome, com lentes ́e
foco  fixo,  para
utilizaço  em
corréores  internos
́e éificacões,  com
ou  sem  incíência
́e iluminaço.

Deve possuir no mínimo 2 Megapixel ́e resoluço (1920 x 1080), a 30 quáros
por seguńo;
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK10;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2.9"Progressive Scan CM̃S;
Deve possuir no mínimo memória RAM ́e 512 MB e memória R̃M ou flash
R̃M ́e 128 MB;
Deve suportar iluminaço mínima ́e 0.2Lux @F2.0 , 0 Lux com acionamento
́o recurso infravermelho;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/5s a 1/30.000s; 
Deve possuir lente ́e foco fixo ́e 3.6 mm ou menor @ F2.0; 
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo H.264, MJPEG e, ao menos, um
páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B,Zipstream,
H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo; 
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP66; 
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 115 ́B;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 20m;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF (perfil S, G e T) e CGI; 
Deve possuir  os protocolos ́e comunicaço e seguranca TCP,  IPv4,  IPv6,
UDP,  FTP,  SFTP,  ICMP,  ̂TP,  SMTP,  HTTP,  HTTPS,  SSL/TLS,  ARP,
DHCP,D̂S, DD̂S, ŜMP, QoS, RTP, RTSP, IGMP, RTCP, UPnP, 802.1X; 
Deve permitir configurar a taxa ́e bits ́e ví́eo (bitrate);
Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalíáes: Detecço ́e intruşo,
Detecço  ́e  cruzamento  ́e  linha,  Detecço  ́e  loitering,  Detecço  ́e
movimento;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Deve ser PoE 802.3af;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço -25°C a
55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo Micro
SD/SDHC/SDXC ate 256 GB;
Deve possuir certificacões FCC, CE e UL;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa;

PCI-2 - Ambiente
interno ou externo

com fluxo ́e
pessoas ou

veículos

Câmera  ́o  tipo
bullet, com lentes ́e
foco  variavel,  para
utilizaço  em  areas
préiais  internas  e
externas,  com
trânsito  ́e  pessoas
ou veículos, com ou
sem  iluminaço
natural.

Deve possuir no mínimo 2 Megapixel ́e resoluço a 30 quáros por seguńo;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2.8"Progressive Scan CM̃S;
Deve suportar iluminaço mínima ́e 0.05Lux @ F1.3, 0 Lux com acionamento
́o recurso infravermelho; 
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 120 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/50s a 1/10.000s; 
Deve possuir lente varifocal auto íris ou P-íris ́e no mínimo 2.8-10mm;
Deve possuir  compresşo ́e ví́eo páŗo H.264 e,  ao menos, um páŗo
compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream, H.264+,
H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo; 
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67; 
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 10 m;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF e CGI; 
Deve possuir funcionalíáe ́e reconhecimento ́e placas nacionais vigente ́e
veículos na própria câmera;
Deve permitir configurar a taxa ́e bits ́e ví́eo (bitrate);
Deve possuir no mínimo 1 entráas e 1 saí́a ́e aúio;
Deve possuir no mínimo 2 entráas e 2 saí́as ́e alarme;
Deve possuir no mínimo 2 interfaces RS485;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 100/1000 Mbps
Deve ser PoE 802.3at;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço -30°C a
60°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo Micro
SD/SDHC/SDXC ate 64 GB;
Deve possuir certificacões FCC e CE;
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Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa

PCI-3 - Portarias,
recepcões,

corréores e areas
préiais internas

Câmera  ́o  tipo
́ome, com lentes ́e
foco  variavel,  para
utilizaço  em  areas
préiais  internas,
com  trânsito  ́e
pessoas  ou
veículos,  com  ou
sem  iluminaço
natural.

Deve possuir no mínimo 2 Megapixel ́e resoluço a 30 quáros por seguńo;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2.9 Progressive Scan CM̃S;
Deve  suportar  iluminaço  mínima  ́e  0.002Lux  @  F1.5,  0  Lux  com
acionamento ́o recurso infravermelho;
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 120 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/3s a 1/12.000s;
Deve possuir lente varifocal motorizáa mínimo ́e 3-10mm;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo H.264, MJPEG e, ao menos, um
páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream,
H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo; 
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67; 
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK10;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 40m;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF (perfil S e G) e CGI; 
Deve possuir  os protocolos ́e comunicaço e seguranca TCP,  IPv4,  IPv6,
UDP,  FTP,  ICMP,  ̂TP,  SMTP,  HTTP,  HTTPS,  ARP,  DHCP,  D̂S,  DD̂S,
QoS, RTP, RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE, UPnP, Bonjour, 802.1X;
Deve permitir configurar a taxa ́e bits ́e ví́eo (bitrate);
Deve  permitir  rotaço  ́e  ví́eo  ́e  90°  e  270°  e  funço  espelhamento  ́e
imagem;
Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalíáes: Detecço ́e intruşo,
Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Deve ser PoE 802.3af;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço -25°C a
55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo Micro
SD/SDHC/SDXC ate 256 GB;
Deve possuir certificacões FCC, CE e UL;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa

PCI-4 - Portarias,
recepcões,

corréores e areas
préiais internas

para
reconhecimento

facial

Câmera  ́o  tipo
́ome, com lentes ́e
foco  variavel
motorizáo,  para
utilizaço  em  areas
préiais  internas
para
reconhecimento
facial

Câmera ́e rée IP para ví́eo monitoramento tipo ́ome, policromatica; 
Resoluço mínima ́e 4 MP;
Suporte para taxa ́e quáros configuravel ́e 1 a 30fps;
"Sensor ́e imagem igual ou maior ao CM̃S 1/2.8"com varréura progressiva;
Deve possuir  compresşo ́e ví́eo páŗo H.264 e,  ao menos, um páŗo
compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream, H.264+,
H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Possuir funço ́e cóificaço ́iferenciáa em area marcáa ́a câmera, ́e
móo que somente na area marcáa a imagem possua a resoluço maxima
configuráa na câmera. 
Suporte para, ao menos, três streams separáos e configuraveis;
Funcionamento em Baixa Luminosíáe com sensibilíáe mínima inferior a
0.04 Lux no móo colorío e 0 lux com IR (́istância mínima ́e 30m);
Possuir lente motorizáa ́e 3.3 - 9mm para ajuste remoto ́e zoom e foco;
Possuir funço ́e ajuste ́e Foco manual e/ou automatico;
Permitir posicionamento em 3-eixos permitińo o ajuste ́e rotaço e posiço
́urante a instalaço.
Possibilitar o ajuste ́e shutter em íńices mínimos;
Possuir  funço WDR real  com valor  mínimo ́e ate 120́B (WDR ́igital  ou
DWDR ņo sera permitío);
Funço Dia &̂oite com filtro ́e IR com troca automatica; 
Possuir  funcões BLC (Compensaço ́e Luz ́e Fuńo),  3D-D̂R (Réuço
Digital ́e ruí́os 3D);
Possuir funcões inteligentes ́e analise ́e ví́eo e geraço ́e alarmes para:
Detecço ́e Cruzamento ́e Linha, Detecço ́e Entráa em uma ́etermináa
area, Detecço ́e Saí́a em uma ́etermináa area, Detecço ́e Movimentos,
Detecço  ́e  ́esfocagem,  Detecço  ́e  ̃bjeto  removío,  Contagem  ́e
pessoas;
Devera possuir recurso ́e inteligência que permita classificar tipos ́e objetos
que  surgem na  cena,  ́entre  eles:  pessoas  e  veículos  com multiplos  tipos
́istintos
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Possuir 1 entráas e 1 saí́as ́e alarme;
Ativaço ́e alarmes para Detecço ́e Cruzamento ́e Linha,  Detecço ́e
Intrusos em uma ́etermináa area e Detecço ́e Movimentos;
Permitir acessos simultâneos para exibiço remota em tempo real;
Possuir os párões ̃̂VIF (perfis S e T);
Compatível  com os protocolos ́e rée:  HTTP, HTTPS, DHCP, D̂S, RTP,
RTSP, RTCP, ̂TP, ŜMP, 802.1X, IPv6;
Possuir compatibilíáe com ́ispositivo auxiliar ́e armazenamento;
Deve possuir alimentaço PoE;
Quańo necessario, ́eve ser fornecío com áaptáor para fixaço em poste."
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa;

PCI-5 - Áreas
préiais externas,

pontos ́e interesse
específcos,

confluência ́e
ruas, passeios
publicos com

campo ́e vişo
variavel

Câmera  ́e  campo
́e  vişo  variavel
tipo speé ́ome ptz,
para  utilizaço  em
areas  préiais
externas,  perímetro
externo  ́e  alta
seguranca,  pontos
́e  interesse
específicos,
confluência ́e ruas,
passeios  publicos,
pracas etc.

Câmera ́e campo ́e vişo variavel tipo speé ́ome ptz, para utilizaço em
areas  préiais  externas,  perímetro  externo  ́e  alta  seguranca,  pontos  ́e
interesse específicos, confluência ́e ruas, passeios publicos, pracas etc;
Deve possuir no mínimo 2 Megapixel ́e resoluço a 60 quáros por seguńo;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2.8"Progressive Scan CM̃S;
Deve suportar iluminaço mínima coloría ́e 0.1 Lux @ F1.6, e preto e branco
0.02 Lux @ F1.6;
Deve possuir WDR (Wíe Dinamic Range) ́e 120 ́B, WDR ́igital ou DWDR
ņo sera permitío;
Deve possuir recurso ́e zoom óptico ́e no mínimo 30x, com ́istância focal ́a
lente variańo ́e 4.5 a 135mm;
Deve possuir recurso ́e zoom ́igital ́e pelo menos 12x;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/30.000s;
Deve possuir no mínimo os seguintes protocolos ́e compactaço ́e ví́eo:
H.264 e H.265;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo; 
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP66; 
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK10;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF perfil S e G;
Deve possuir  os protocolos ́e comunicaço e seguranca TCP,  IPv4,  IPv6,
UDP,  FTP,  ICMP,  ̂TP,  SMTP,  HTTP,  HTTPS,  SSL,  DHCP,  D̂S,  DD̂S,
ŜMP, QoS, RTP, RTSP, IGMP, UPnP, 802.1X;
Deve suportar estabilizaço eletrônica ́e imagem;
Deve suportar controle ́e velocíáe manual mínima ́e movimento horizontal
́e 0.1° a 300°/s e ́e movimento vertical ́e 0.1° a 150°/s; 
Deve suportar capacíáe ́e cáastro ́e no mínimo 256 presets; 
Deve possuir capacíáe ́e cáastro ́e no mínimo 8 patrulhas;
Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalíáes: Detecço ́e intruşo,
Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir suporte a recurso ́e aúio;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço -30°C a
50°C ;
Deve suportar alimentaço P̃E IEEE 802.3at ́iretamente na câmera ou por
míspan ́eśe que seja ́o próprio fabricante ́a câmera;
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo Micro
SD/SDHC/SDXC ate 256 GB;
Deve possuir certificacões FCC, CE e UL;
Deve ser fornecío com suporte para fixaço em parée, teto ou poste;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa;

PCI-6 - Ambiente
externo veicular

portatil com campo
́e vişo variavel e
suporte a leitura ́e

placa ́e veículo

Kit  veicular  com
Câmera  ́o  tipo
speé  ́ome  ptz
portatil  veicular,
câmera  fixa  e
graváor veicular

Kit veicular com Câmera ́o tipo speé ́ome ptz portatil veicular, câmera fixa e
graváor veicular;
Câmera Speé Dome PTZ portatil veicular;
Devera possuir zoom óptico mínimo ́e 30x;
Devera possuir zoom ́igital mínimo ́e 12x;
Devera possuir movimentaço horizontal ́e 360° contínuos e movimentaço
vertical ́e -15° a 90°;
Devera possuir focagem automatica e manual;
Devera possuir sensor CM̃S ́e 1/3 ́e polegáas ou tamanho superior;
Devera possuir resoluço ́e 2MP (1920x1080) ou qualquer outra resoluço
páronizáa ́e 2MP ou resoluço superior;
Devera suportar, no mínimo, 30 fps em 1080p HD (1920x1080);
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Devera suportar operaço Day/̂ight com sensibilíáe (iluminaço mínima) ́e
0,06 lux para colorío e 0 lux para preto/branco com acionamento ́o recurso
infravermelho;
Devera possuir ilumináor infravermelho com ́istância mínima ́e 50m;
Devera possuir  resistência  a umíáe/poeira  mínima com grau ́e proteço
IP66;
"Devera suportar, ao menos, compresşo ́e ví́eo H.264; "
Devera suportar ́ois cartões ́e memória SD/SDXC ́e, no mínimo, 128GB;
Devera suportar, no mínimo, 1 fluxo ́e ví́eo;
Devera estar em conformíáe com o páŗo ̃̂VIF;
Devera suportar alimentaço em 12 Vcc;

Câmera Fixa Veicular
Câmera ́e rée IP para ví́eo monitoramento tipo ́ome; 
Resoluço mínima ́e 2,0MP (1920 x 1080);
Suporte para taxa ́e quáros a 30fps;
Sensor ́e imagem igual ou maior ao CM̃S 1/2.8"com varréura progressiva;
Deve possuir  compresşo ́e ví́eo páŗo H.264 e,  ao menos, um páŗo
compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream, H.264+,
H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Possuir WDR ́e 120́B; 
Suporte para, ao menos, ́ois streams separáos e configuraveis;
Funcionamento em Baixa Luminosíáe com sensibilíáe mínima inferior a
0.01 Lux @ F2.0 no móo colorío e 0 lux com IR (́istância mínima ́e 30m);
Possuir lente com capacíáe ́e vişo horizontal ́e no mínimo 90°;
Permitir posicionamento em 3-eixos permitińo o ajuste ́e rotaço e posiço
́urante a instalaço.
Funço Dia &̂oite com filtro ́e IR com troca automatica; 
Possuir  funço  ́e  anti  nevoeiro  aprimorańo  a  qualíáe  ́as  imagens  na
situaço ́e neblina ou fumaca.
Possuir  funcões BLC (Compensaço ́e Luz ́e Fuńo),  3D-D̂R (Réuço
Digital ́e ruí́os 3D);
Possuir funço inteligente ́e analise ́e ví́eo para capturar faces ́e pessoas;

Graváor Veicular
Devera possuir recursos ́e Analise ́e Ví́eo Inteligente por meio ́e leitura
automatica ́e licencas ́e veículos e reconhecimento facial e envio ́os ́áos
ao software VMS ofertáo;
Devera possuir mó́ulo GPS embarcáo e transmitir as cooŕenáas GPS  ao
Software VMS ofertáo;
Devera possuir mó́ulo wi-fi embarcáo no ́ispositivo;
Devera possuir capacíáe para, no mínimo, 4 entráas ́e câmeras IPs ;
Devera  permitir  a  gravaço  ́e  4  canais  ́e  ví́eo  em  1920x1080  em  30
quáros por seguńo para cáa canal ́e ví́eo;
Devera possuir compresşo ́e imagens em H.265;
Devera  permitir  a  gravaço  ́e  imagens  em  ́isco  rígío  interno  com
capacíáe ́e armazenamento ́e pelo menos 7 ́ias ininterruptos;
Devera possuir comunicaço 3G/4G por meio ́e slot ́e SIM caŕ incorporáo
ao graváor (ņo sera aceito móem externo) e antena externa;
Devera possuir, no mínimo, 4 entráas e 2 saí́as ́e alarme;
Devera possuir certificacões FCC, CE e IS̃7637;
Devera  ser  fornecía  com  cabos  e  seus  acessórios  para  perfeito
funcionamento;
Devera suportar alimentaço eletrica por meio ́e fonte ́e alimentaço DC ́e
8 a 36VDC, ou seja, compatível com qualquer sistema ́e bateria veicular;

Cáa um ́os equipamentos especificáos acima ́eveŗo ser fornecíos com
eventuais acessórios para perfeita fixaço, ́e acoŕo com as características ́e
cáa ambiente e superfície a ser instaláa

Câmera portatil pessoal com WIFI;
Câmera filmáora ́estináa a ativíáe policial;
Ter, no maximo, as ́imensões ́e 100x65x30mm, ámitía uma variaço para
cima ́e 5%;
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PCI-7 - Ambiente
externo ou interno
para uso pessoal

portatil

Câmera  portatil
pessoal  com  IR  e
WIFI

Ter, no maximo, o peso ́e 250 gramas, ámitía uma variaço para cima ́e
5%;
Permitir a gravaço ́e ví́eo na resoluço ́e 1080p em 30 fps;
Ter íńice ́e proteço IP67;
Ter ângulo ́e gravaço ́e, no mínimo, 120 graus;
Ter, no mínimo, as seguintes opcões ́e resoluço, configuraveis pelo usuario:
1920x1080P e 1280x720P;
Deve possuir capacíáe para gravaço local ́e ate 32 GB;
Bateria com capacíáe ́e no mínimo, 12 horas ́e gravaço contínua, ;
Ter ́isplay ́e LCD colorío, ́e alta resoluço, com no mínimo 2.8 polegáas;
Permitir a visualizaço ́os ví́eos e fotos registráas no equipamento no seu
próprio ́isplay;
Gravar ví́eo no formato MP4 na compresşo H.264;
Possuir GPS integráo;
Permitir o controle ́e acesso a visualizaço ́e ví́eos e fotos, e ao menu ́e
configuracões ́o equipamento por meio ́e senha;
Ter funcionamento normal entre as temperaturas ́e -20° C e 55° C; 
Ter saí́a USB;
Ter Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Acompanhar tóos os acessórios, incluińo bateria, cabo USB e carregáor

PCI-8  -  Passeio
publico  em  rua  ou
avenía,  areas
perimetrais  com
ausência  total  ́e
iluminaço

Câmera  ́o  tipo
bullet termica

Visualizaço ́e imagem termica para vigilância IP com sensor ņo refrigeráo;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps;
Deve implementar formato ́e compresşo H.265 e H.264;
Detecço ́e alta qualíáe em total escurí̧o;
Resoluço ́e ví́eo ́e imagem termica ́e no mínimo 640 x 480 pixels;
Intervalo ́e ́etecço ́e humanos ́e, no mínimo, 500 metros ́e ́istância;
Possuir lente fixa no intervalo ́e 20 a 30mm
Intervalo ́e ́etecço ́e veículos ́e, no mínimo, 1500 metros ́e ́istância;
Alimentaço via Ethernet - Power ̃ver Ethernet;
Possuir  os seguintes recursos ́e ví́eo inteligentes:  cruzamento ́e linha e
́etecço ́e intruşo, alem ́e méiço ́e temperatura;
̂o mínimo, 1 entráa e 1 saí́a ́e alarme;
Sensibilíáe termica (̂ETD) mínima igual ou inferior 50 mK;
Capacíáe ́e armazenamento local por meio ́e SD caŕ, compact Flash ou
USB memory caŕ;
Protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, ŜMP, SMTP, QoS e D̂S;
Capacíáe embarcáa para a configuraço ́e multiplas paletas (cores) na
própria câmera;
Suporte a pelo menos 20 usuarios;
Por se tratar ́e um equipamento ́e uso controláo pelo Exercito Brasileiro,
́eve  ser  apresentáo  certificáo  ́e  registro  em  nome  ́a  licitante
comprovańo  que  a  mesma  esta  autorizáa  a  fornecer  este  tipo  ́e
equipamento;
Caixa  ́e  proteço  que  ́eve  proteger  totalmente  a  câmera  ́as  vibracões
causáas pelo trafego, chuva, poeira, umíáe e altas temperaturas; (com grau
́e proteço IP 66). 
A  caixa  ́e  proteço,  bem  como  seus  acessórios,  ́evera  ser  ́o  mesmo
fabricante ́a câmera ou homologáo pelo mesmo, garantińo a qualíáe ́a
soluço;
Certificaço: FCC ou CE;
Quańo necessario, ́eve ser fornecío com áaptáor para fixaço em poste;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa

PCI-9 -
Panorama

tatico urbano

Câmera  com
visualizaço
panorâmica  ́e
largas  secões  ́e
espaco  urbano  a
grańe altura (mais
́e  10m),  para

Câmera com visualizaço panorâmica ́e largas secões ́e espaco
urbano  a  grańe  altura  (mais  ́e  10m),  para  controle
tatico/ambiental.
Deve  possuir  recurso  ́e  câmera  panorâmica  e  câmera
investigativa PTZ simultaneamente;
A câmera investigativa PTZ ́eve possuir zoom ótico ́e no mínimo
40x;
A câmera panorâmica ́eve campo ́e vişo ́e 360°;
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controle
tatico/ambiental.

Deve trabalhar em ambientes ́e baixa iluminaço;
Deve possuir WDR (Wíe Dynamic Range) ́e 120 ́B;
Deve  possuir  velocíáe  ́o  obturáor  ́e  no  mínimo  1/3s  a
1/10.000s para a câmera PTZ e 1/3s a 1/40.000s para a câmera
panorâmica;
Deve possuir  compresşo ́e ví́eo páŗo H.264, MJPEG e, ao
menos,  um  páŗo  compresşo  ́e  ví́eo  superior  ao  mesmo
(H.265, H.264B, Zipstream, H.264+, H.264H, H.265+ ou similares),
com alta relaço ́e compresşo;
Deve  possuir  no  mínimo  ́ois  fluxos  ́iferentes  configuraveis  ́e
ví́eo;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço TCP, IPv4, IPv6, UDP,
FTP, SFTP, ̂TP, SMTP, HTTP, ARP, DHCP, D̂S, DD̂S, ŜMP,
QoS, RTP, RTSP, RTCP, SMB, UPnP; 
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF e CGI;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir suporte a recurso ́e aúio;
Deve  suportar  no  mínimo  a  seguinte  faixa  ́e  temperatura  ́e
operaço -35°C a 60°C
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 100/1000 Mbps
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local;
Deve possuir certificaço FCC, CE e UL;
Deve ser fornecío com suporte para fixaço em parée, teto ou
poste.

PCI-10 – Passeio
publico em rua ou

avenía, com
suporte a leitura ́e

placa ́e veículo

Câmera  ́o  tipo
bullet, com lentes ́e
foco  variavel  e
ilumináor
integráo,   para
utilizaço  em
passeio  publico  rua
ou  avenía,  com
suporte  a  leitura  ́e
placa  em  alta
velocíáe.

Câmera com lentes ́e foco variavel e ilumináor integráo, para utilizaço em
passeio  publico  rua  ou  avenía,  com  suporte  a  leitura  ́e  placa  em  alta
velocíáe.
Deve possuir no mínimo 3 Megapixel ́e resoluço a 25 quáros por seguńo;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem CM̃S global shutter ́e 1/1.8";
Deve possuir, no mínimo, 2 interfaces ́e rée ́e 1000Mbps;
Deve ser capaz ́e ateńer ao menos 2 faixas ́e rolamento
Deve possuir WDR (Wíe Dynamic Range);
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/50s a 1/100.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo H.264, MJPEG e, ao menos, um
páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream,
H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Deve possuir  as funcões ́e Balanco ́e Branco,  filtro ́e IR com operaço
automatica e réuço ́e ruí́o ́o tipo 3D;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  reconhecimento  ́e
placas  nacionais  vigente  ́e  veículos  com  algoritmo  embarcáo,
reconhecimento ́o tipo e cor ́o veículo, leitura ́e velocíáe ́o veículo;
Deve suportar ́etecço ́e veículos atraves ́e ráar ou analise ́e ví́eo;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço -25° C
a 
55º C;
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local;
Deve ser fornecía com lente ́e foco variavel, com recurso P-íris ou auto íris, e
com variaço ́a ́istância focal mínima entre 12 e 40 mm;
Deve possuir 1 interface RS-485 e 1 RS-232;
Deve possuir pelo menos 4 entráas e 2 saí́as ́e alarme;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP66;
Deve  possuir  recurso  infravermelho  com  alcance  suficiente  para  operaço
noturna;
Suportar alimentaço eletrica ́e 100Vca–240Vca (50Hz/60Hz);
Quańo necessario, ́eve ser fornecío com áaptáor para fixaço em poste.

PCI-11 – Ambiente
interno e externo

com fluxo ́e
pessoas e veículos.

Câmera ́o tipo mini
bullet, com lentes ́e
foco  fixo,  para
utilizaço  em  areas

Câmera ́o tipo bullet, com lentes ́e foco variavel, para utilizaço em areas
internas e externas ́e éificacões, com ou sem incíência ́e iluminaço;
Deve possuir no mínimo 2 Megapixel ́e resoluço a 30 quáros por seguńo;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2.9"Progressive Scan CM̃S;
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internas  e  externas
́e éificacões,  com
ou  sem  incíência
́e iluminaço.

Deve  suportar  iluminaço  mínima  ́e  0.015  Lux  @  F1.5,  0  Lux  com
acionamento ́o recurso infravermelho; 
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 120 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/3s a 1/10.000s; 
Deve possuir lente varifocal motorizáa mínimo ́e 3-10mm;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo H.264, MJPEG e, ao menos, um
páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream,
H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo; 
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67; 
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 50 m;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF (perfil S e G) e CGI; 
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca TCP/IP, IPv4, IPv6,
UDP, FTP, ICMP, ̂TP, SMTP, HTTP, HTTPS, ARP, DHCP,D̂S, DD̂S, QoS,
RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE, UPnP, Bonjour, 802.1X; 
Deve permitir configurar a taxa ́e bits ́e ví́eo (bitrate);
Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalíáes: Detecço ́e intruşo,
Detecço ́e cruzamento ́e linha, ́etecço ́e movimento;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Deve ser PoE 802.3af;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço -25°C a
55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo Micro
SD/SDHC/SDXC ate 256 GB;
Deve possuir certificacões FCC, CE e UL;

Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa

PCI-12 - Áreas 
préiais 
externas, 
pontos ́e 
interesse 
específicos, 
confluência ́e 
ruas, passeios 
publicos com 
ausência ́e 
iluminaço, 
com campo ́e 
vişo variavel.

Câmera  ́e  campo
́e  vişo  variavel
tipo  speé  ́ome
ptz  com ilumináor
infravermelho
integráo,  para
utilizaço em areas
préiais  externas,
perímetro  externo
́e  alta  seguranca,
pontos ́e interesse
específicos,
confluência  ́e
ruas,  passeios
publicos,  pracas
etc,
com  suporte  para
fixaço em parée,
teto ou poste,  com
ou  sem  iluminaço
natural.

Câmera ́e campo ́e vişo variavel tipo speé ́ome PTZ  com
ilumináor  infravermelho  integráo,  para  utilizaço  em  areas
préiais externas, perímetro externo ́e alta seguranca, pontos ́e
interesse  específicos,  confluência  ́e  ruas,  passeios  publicos,
pracas etc,  com suporte para fixaço em parée,  teto ou poste,
com ou sem iluminaço natural;
Câmera IP ́e alta ́efiniço, tipo speé ́ome, policromatica e com
Sensor ́e imagem CM̃S maior ou igual  a 1/2.8"com varréura
progressiva para ví́eo monitoramento;
Possuir LEDs IR (ou Laser) embarcáos para no mínimo 500m;
Suportar compresşo ́e ví́eo páŗo H.264+ (H.265 ou similar),
permitińo uma economia ́e trafego ́e transmisşo e capacíáe
́e armazenamento ́e cerca ́e 50% comparáo ao páŗo H.264.
Possuir  3  fluxos  (streams)  ́e  ví́eo  com  configuracões
ińepeńentes:
Fluxo  Principal,  Fluxo  Secuńario  e  3°stream.  2  ́estes  fluxos
́eveŗo permitir a configuraço ́e 1920 x 1080 a 30 fps;
Suportar compresşo ́e ví́eo páŗo H.265 ou similar, permitińo
uma  economia  ́e  trafego  ́e  transmisşo  e  capacíáe  ́e
armazenamento ́e cerca ́e 50% comparáo ao páŗo H.264.
Permitir ajuste ́e PÂ na faixa ́e 360° contínuos, ajuste ́e TILT
na faixa ́e -5° a 90°;
Possuir velocíáe maxima ́e PÂ ́e no mínimo 180°/s e ́e TILT
́e no mínimo 110°/s
Permitir zoom óptico ́e no mínimo, 45x;
Possuir zoom ́igital ́e ate, no mínimo, 16x;
Possuir  configuraço  ́e  ajuste  ́e  foco  para  automatico,
semiautomatico e manual;
Permitir configuraço ́e ate 256 ou mais presets;
Permitir configuraço ́e ate 8 ou mais patrulhas com, no mínimo,
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30 presets cáa patrulha.
Possuir  funcões  ́e  aprimoramento  ́e  imagens  como  Réuço
Digital  ́e Ruí́os 3D (3D D̂R), EIS (Estabilizaço Eletrônica ou
óptica ́a Imagem), Antinevoeiro (Defog), HLC (Compensaço ́e
luz alta), BLC (Compensaço ́e Luz ́e fuńo);
"Deve suportar funço ́e estabilizaço eletrônica ́e imagens;
Possuir funço ́e Mascara ́e Privacíáe ́e ate, no mínimo, 20
zonas;
Possuir  funço WDR real ́e no mínimo 100́B, ņo sera aceito
WDR ́igital"(DWDR);
"Possuir funcões inteligentes ́e Detecço ́e Faces, Detecço ́e
Cruzamento ́e Linha, Detecço ́e Intruşo, Detecço ́e Entráa
́e uma Regi̧o, Detecço ́e Saí́a ́e uma Regi̧o;
Possuir proteço total contra poeira e jatos fortes ́'agua — grau ́e
proteço IP66 ou superior;
Possuir o protocolo ́e compatibilíáe entre fabricantes, o ̃̂VIF;
Possuir no mínimo 2 entráas ́e alarme e 2 saí́as ́e alarme para
acionamento ́e ́ispositivos via rele;
"Possuir 1 entráa e 1 saí́a ́e aúio;
"Suportar  os  protocolos  ́e  rée  TCP/IP,  HTTP,  HTTPS,  FTP,
DHCP, D̂S, DD̂S, RTP, RTSP, RTCP;
Permitir gravaço em carţo ́e memória Micro SD/SDHC/SDXC ́e
ate, no mínimo, 128GB;
Deve ser fornecío com suporte para fixaço em parée, teto ou
poste;
Permitir alimentaço: 24 à 48 VDC ou VAC;
Permitir alimentaço via Hi-PoE ou P̃E+. Ser fornecía com sua
respectiva fonte/injetor;
Ser apto a operacões em temperaturas ́e ate a 50 °C;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita
fixaço,  ́e  acoŕo  com  as  características  ́e  cáa  ambiente  e
superfície a ser instaláa

PCI-13 -
Ambiente

interno com
baixo fluxo ́e

pessoas

Câmera  ́o  tipo
bullet lente fixa com
IR.

Câmera ́o tipo bullet lente fixa com IR;
Câmera ́e rée IP para ví́eo monitoramento tipo mini bullet;
Resoluço mínima ́e 2,0MP (1920 x 1080) operańo com um taxa
mínima ́e 30 quáros por seguńo;
Sensor ́e imagem CM̃S 1/2.8"com varréura progressiva;
Deve possuir  compresşo ́e ví́eo páŗo H.264, MJPEG e, ao
menos,  um  páŗo  compresşo  ́e  ví́eo  superior  ao  mesmo
(H.265, H.264B, Zipstream, H.264+, H.264H, H.265+ ou similares),
com alta relaço ́e compresşo;
Suporte para ́ois streams ́e ví́eo configuraveis.
Funcionamento em Baixa Luminosíáe com sensibilíáe mínima
́e ate 0.2Lux @ F2.0 em móo colorío e 0 Lux com IR acionáo
(Distância mínima ́e 15 metros);
Lente embutía ́e 2.8 mm com campo ́e vişo ́e, no mínimo,
110  graus  na  horizontal  e  campo  ́e  vişo  mínimo  ́e  59°  na
vertical;.
Funço Dia &̂oite com filtro ́e IR com troca automatica.
Possuir funcões compensaço ́e luz ́e Fuńo, balanco ́e branco
e ampla faixa ́inâmica ́igital ou superior;
Deve permitir rotaço ́e ví́eo ́e 0°, 90°, 180° e 270° e funço
espelhamento ́e imagem;
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Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalíáes: Detecço ́e
intruşo,  Detecço  ́e  cruzamento  ́e  linha,  ́etecço  ́e
movimento;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF (perfis S, G
e T) e CGI;
Compatível com os protocolos ́e rée: TCP, UDP, ICMP, HTTP,
HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, D̂S, DD̂S, RTP, RTSP, RTCP, ̂TP,
UPnP, SMTP, ARP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;
Ser apto a operacões em temperaturas ́e -30 °C a 50 °C com
umíáe ņo superior a 95% (sem cońensaço);
Possuir proteço total contra poeira e jatos fortes ́'agua — grau ́e
proteço IP66 ou superior;
Possuir alimentaço compatível para PoE (802.3af).
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o
tipo Micro SD/SDHC/SDXC ate 256 GB;
Deve possuir certificacões FCC, CE e UL;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita
fixaço,  ́e  acoŕo  com  as  características  ́e  cáa  ambiente  e
superfície a ser instaláa

PCI-14 -  Ambiente
interno e externo

com baixo fluxo ́e
pessoas

Câmera  ́o  tipo
́ome lente fixa com
IR

Câmera ́o tipo ́ome lente fixa com IR;
Câmera ́e rée IP para ví́eo monitoramento tipo mini ́ome;
Resoluço mínima ́e 2,0MP (1920 x 1080) operańo com um taxa mínima ́e
30 quáros por seguńo;
Sensor ́e imagem CM̃S 1/3"com varréura progressiva;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo H.264, MJPEG e, ao menos, um
páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream,
H.264+, H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Suporte para ́ois streams ́e ví́eo configuraveis.
Funcionamento  em  Baixa  Luminosíáe  com  sensibilíáe  mínima  ́e  ate
0.2Lux @ F2.0 em móo colorío e 0 Lux com IR acionáo (Distância mínima
́e 15 metros);
Lente embutía ́e 2.8 mm com campo ́e vişo ́e, no mínimo, 106 graus na
horizontal e campo ́e vişo mínimo ́e 59° na vertical;
Funço Dia &̂oite com filtro ́e IR com troca automatica;
Possuir funcões compensaço ́e luz ́e Fuńo, balanco ́e branco e ampla
faixa ́inâmica ́igital ou superior;
Deve permitir rotaço ́e ví́eo ́e 0°, 90°, 180° e 270° e funço espelhamento
́e imagem;
Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalíáes: Detecço ́e intruşo,
Detecço ́e cruzamento ́e linha, ́etecço ́e movimento;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃̂VIF (perfis S, G e T) e CGI;
Compatível com os protocolos ́e rée: TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
SFTP,  DHCP, D̂S, DD̂S, RTP,  RTSP,  RTCP, ̂TP,  UPnP,  SMTP, ARP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;
Ser apto a operacões em temperaturas ́e -30 °C a 50 °C com umíáe ņo
superior a 95% (sem cońensaço);
Possuir proteço total contra poeira e jatos fortes ́'agua — grau ́e proteço
IP66 ou superior;
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK10;
Possuir alimentaço compatível para PoE (802.3af);
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo Micro
SD/SDHC/SDXC ate 256 GB;
Deve possuir certificacões FCC, CE e UL;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa

PCI-15 - Ruas,
estáios,

aeroportos,

Câmera  ́o  tipo
bullet, com lentes ́e
foco  variavel

Câmera ́o tipo bullet, com lentes ́e foco variavel motorizáo, para utilizaço
em estáios, aeroportos, terminais róoviarios e ambientes abertos, internos e
externos, com alto fluxo ́e pessoas para reconhecimento facial;
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terminais
róoviarios e

ambientes abertos,
internos e externos,

com alto fluxo ́e
pessoas para

reconhecimento
facial

motorizáo,  para
utilizaço  em
estáios,
aeroportos,
terminais róoviarios
e  ambientes
abertos,  internos  e
externos,  com  alto
fluxo  ́e  pessoas
para
reconhecimento
facial

Câmera ́e rée IP para ví́eo monitoramento tipo bullet policromatica; 
Resoluço mínima ́e 4,0MP;
Suporte para taxa ́e quáros configuravel - 30fps;
Sensor ́e imagem igual ou maior ao CM̃S 1/2.8"com varréura progressiva;
Deve possuir  compresşo ́e ví́eo páŗo H.264 e,  ao menos, um páŗo
compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (H.265, H.264B, Zipstream, H.264+,
H.264H, H.265+ ou similares), com alta relaço ́e compresşo;
Possuir funço ́e cóificaço ́iferenciáa em area marcáa ́a câmera, ́e
móo que somente na area marcáa a imagem possua a resoluço maxima
configuráa na câmera.
Suporte para, ao menos, três streams separáos e configuraveis;
Funcionamento em Baixa Luminosíáe com sensibilíáe mínima inferior a
0.06 Lux no móo colorío e 0 lux com IR (́istância mínima ́e 50m);
Possuir lente motorizáa ́e 9 -22mm para ajuste remoto ́e zoom e foco;
Possuir funço ́e ajuste ́e Foco manual e/ou automatico;
Permitir posicionamento em 3-eixos permitińo o ajuste ́e rotaço e posiço
́urante a instalaço;
Possibilitar o ajuste ́e shutter em íńices mínimos;
Possuir  funço WDR real  com valor  mínimo ́e ate 120́B (WDR ́igital  ou
DWDR ņo sera permitío);
Funço Dia &̂oite com filtro ́e IR com troca automatica;
Possuir  funcões BLC (Compensaço ́e Luz ́e Fuńo),  3D-D̂R (Réuço
Digital ́e ruí́os 3D);
Possuir funcões inteligentes ́e analise ́e ví́eo e geraço ́e alarmes para:
Detecço ́e Cruzamento ́e Linha, Detecço ́e Entráa em uma ́etermináa
area, Detecço ́e Saí́a em uma ́etermináa area, Detecço ́e Movimentos,
Detecço  ́e  ́esfocagem,  Detecço  ́e  ̃bjeto  removío  e  Contagem  ́e
pessoas;
Devera possuir recurso ́e inteligência que permita classificar tipos ́e objetos
que  surgem na  cena,  ́entre  eles:  pessoas  e  veículos  com multiplos  tipos
́istintos
Possuir entráa e saí́a ́e alarme;
Ativaço ́e alarmes para Detecço ́e Cruzamento ́e Linha,  Detecço ́e
Intrusos em uma ́etermináa area, - Detecço ́e Movimentos, Detecço ́e
violaço ́e Ví́eo, Desconex̧o ́e Rée, Falha no armazenamento;
Permitir acessos simultâneos para exibiço remota em tempo real; 
Possuir os párões ̃̂VIF( perfis S e T);
Compatível  com os  protocolos  ́e rée:  HTTP,  HTTPS,  DHCP,  D̂S,  RTP,
RTSP, RTCP, ̂TP,  ŜMP, 802.1X, IPv6;
Possuir compatibilíáe com ́ispositivo auxiliar ́e armazenamento;
Devera  ser  fornecía  com  eventuais  acessórios  para  perfeita  fixaço,  ́e
acoŕo com as características ́e cáa ambiente e superfície a ser instaláa
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ANEXO C – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO 24X7

1. QUADRO DE INDICADORES

Indicador Descrição Acordo de Nível de Serviço (SLA) Taxa de Conformidade

Emergencial Alta Média Consulta Ano 1 Ano 2 Ano 3

IBRP Bilhetes 
Reconhecíos no 
Prazo

<= 20 minutos <= 20
minutos

<= 20 minutos <= 20 min 88% 89% 90%

IRDP Respostas ́e 
Diagnóstico no 
Prazo

<= 30 minutos <= 1 hora <= 1,5 hora ̂/A 88% 89% 90%

IERP Eventos 
Reestabelecíos 
no Prazo

<= 4 horas <= 8 horas <= 24 horas <= 48 horas 88% 89% 90%

IRAP Requisicões 
Ateńías no 
Prazo

<= 2 ́ias uteis 90% 91% 92%

IAAP Ativíáe ́e 
Aprovisionamento
no Prazo

<= 1 ́ia util 95% 95% 96%

2. DESCRIÇÃO DAS SEVERIDADES

A C̃̂TRATÂTE classificara os chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e URGÊ̂CIA em
três níveis (ALT̃, MÉDĨ e BAIX̃), bem como selecionar os servicos ́e IMPACT̃ em relaço ao negócio
em ALT̃, MÉDĨ e BAIX̃.

2.1.SEVERIDADES

Severidade Descrição

EMERGÊCIAL Criticíáe emergencial ońe şo consíeráos tóos:
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência alta, quańo solicitáo um servico
́e impacto alto para o negócio.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência méia, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto alto para o negócio.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência alta, quańo solicitáo um servico
́e impacto méio para o negócio.

ALTA PRĨRIDADE Şo situacões que exigem atenço iméiata em funço ́e tóos:
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência alta, quańo solicitáo um servico
́e impacto baixo para o negócio.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência méia, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto méio para o negócio.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência baixa, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto alto para o negócio.

MÉDIA PRĨRIDADE Situacões que ņo prejúicam significativamente o funcionamento ́os sistemas / servicos. Şo 
perturbacões que afetam uma area específica ́e ́etermináa funcionalíáe, cuja ́egráaço 
embora toleráa pelo sistema como um tóo constitui-se em anormalíáe e mal funcionamento. Şo
consíeráos tóos:
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência méia, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto baixo para o negócio.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência baixa, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto méio para o negócio.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgência baixa, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto baixo para o negócio.

C̃̂SULTA Situacões que ņo constituem falha e problemas secuńarios, com efeito menor na funcionalíáe 
́os sistemas / servicos.
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2.2.ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

SEVERIDADE TEMPO PARA RECONHECI-
MENTO DO BILHETE

TEMPO PARA RESPOSTA DE
DIAGNÓSTICO

TEMPO PARA RESTABELE-
CIMENTO DO SISTEMA

EMERGÊCIAL Ate 20 minutos Ate 30 minutos Ate 04 horas

ALTA Ate 20 minutos Ate 01 hora Ate 08 horas

MÉDIA Ate 20 minutos Ate 1,5 hora Ate 24 horas

C̃̂SULTA Ate 20 minutos  Ate 48 horas

2.3.APLICAÇÃO DOS INDICADORES POR EQUIPES

Macro Equipe IBRP IRDP IERP IRAP IAAP

Sigla Bilhetes
Reconhecíos

no Prazo

Respost
as ́e

Diagnós
tico no
Prazo

Eventos
Reestabel
ecíos no

Prazo

Requisicõ
es

Ateńías
no Prazo

Ativíáe ́e
Aprovisionamento

no Prazo

GE-̂1 Gesţo ́e
Eventos e
Incíentes

Suporte ̂1 X X X X

GE-̂2 Suporte ̂2 X X X X

AP-PR Aprovisionament
o

Suporte a Ativacões X

AP-RI Reconciliaço ́e Inventario X X

S̃-FT Suporte
̃peracional

Gesţo ́a Plataforma ́e 
Ferramentas

X

S̃-GS Gesţo ́e ̂íveis ́e Servico X

S̃-GM Comitê ́e Gesţo ́e 
Múancas

X

GD Desempenho X

2.4.PENALIDADES

2.4.1.  Sera  aplicáa  a  penalíáe  ́e  0,2% ́o  valor  ́o  item ́e  servico  contratáo  para  cáa
ińicáor ņo ateńío, limitáo em 10% ́o valor mensal ́o item contratáo.
2.4.2.Exemplo: Caso a equipe ́e Suporte ̂ível 1 alcance 87% ́os bilhetes reconhecíos no prazo
estipuláo (20 minutos), incíira sobre o valor mensal ́o item a penalíáe ́e 0,2%.
2.4.3. Penalíáe mensal = TotalDeIńicááoreş̂oAteńíosx0,2

2.5.GLOSAS

2.5.1. Sera aplicáa a glosa ́e 0,2% ́o valor ́o contrato para cáa item/responsabilíáe ́escrita
no contrato e ņo ateńía no mês ́e referência.
2.5.2.  As glosas póeŗo ser  aplicáas mensalmente enquanto o  item/responsabilíáe ņo for
ateńío e ņo havera limite para tais aplicacões.
2.5.3.  Para  a  efetivaço  ́a  aplicaço  ́e  glosa,  a  C̃̂TRATADA  ́evera  ser  formalmente
comunicáa e tera 10 ́ias corríos para resposta. Caso a resposta ņo seja satisfatória, a aplicaço
́a glosa sera avaliáa pelo fiscal ́o contrato, gerente ́a area e ́iretor ́a area, seńo necessaria a
unanimíáe para aplicaço e a assinatura ́os três.
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ANEXO D – OPERAÇÃO INTEGRADA NO NOC DE VIDEOMONITORAMENTO

Este anexo tem por objetivo ́efinir as responsabilíáes ́as equipes ́a ̃peraço Integráa no ̂̃C ́e
Víeomonitoramento, e nortear a sequência basica ́e ativíáes a serem ́esempenháas a fim ́e tratar
falha e eventos. A observância ́estes passos e necessaria para garantir a ́isponibilíáe e servicos.

• FLUXOGRAMA

• DETALHAMENTO:

2.1. Monitora a Rede
Compreeńe a ativíáe contínua ́e monitoraço ́as ferramentas ́e gerência (proprietarias ou ņo), telas
́e alarmes e etc. que permitem a íentificaço ́e anomalias, eventos e falhas na rée. Deve ser realizáa
em regime 24x7.

2.2. Tem Alarme ou Falha?
Caso seja íentificáo alarme ou falha, seja atraves ́as ferramentas, ou reclamaço por qualquer outro
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meio, tais como e-mail, telefone ou SMS, ́eve iniciar ativíáe ́e ́iagnóstico e tratativa ́a falha.

2.3. Afeta Serviço de Videomonitoramento / Gerência / Sistemas?
Avalia se ha impacto a qualquer tipo ́e servico, as gerências ou sistemas ́e qualquer natureza.

2.4. Informa Coordenador do NOC e do CONTRATANTE (Plantão)
Caso exista impacto, ́evem-se informar as recorrências, seńo elas:

DESCRIÇÃO TELEFONE NOME

Cooŕenaço ̂̃C

Planţo C̃̂TRATÂTE

Cooŕenaço C̃̂TRATÂTE

Assessoria C̃̂TRATÂTE

Gerência C̃̂TRATÂTE

2.5. Analisa Falha
Ativíáe que consiste na analise ́etalháa ́o evento, alarme ou falha íentificáa ou reclamáa, teńo
como objetivo  primario  o  ́iagnóstico  ́a  causa  raiz  ́o  problema.  ̂esta  etapa  póe ser  necessaria  a
consulta  a  procéimentos  e/ou  ́ocumentaço  específicos  sobre  ́etermináos  PCIs,  equipamentos,
alarmes ou sintomas ja presenciáos e ́ocumentáos.

2.6. Há possibilidade de solução remota?
A partir ́as informacões e conclusões ́a analise ́a falha, e com base na ́ocumentaço, procéimentos e/
ou vivência/experiência,  verifica se e possível  resolver  a falha remotamente,  méiante configuraço ou
alteraço ́e parâmetros, acionamento ́e concessionaria ́e energia, alteraço ́e facilíáes lógicas, ou
ate mesmo operaço ́e reset/reboot.
*OBSERVAÇÃO: ̃peracões ́e reset/reboot  ́evem ser  executáas como ultimo recurso,  com aval  ́a
equipe ́e ̂ível 3 e somente após a certeza ́e que se sabe a causa raiz ́o problema ou, ao menos,
tenham  sío  colhías  tóas  as  evíências,  logs  e  informacões  que  permitam  ao  ̂ível  3  a  avaliaço
minuciosa ́o evento para informar posteriormente a causa raiz ́o problema e as ́evías acões para
correço ́efinitiva.

2.7. Executa Reparo
Realiza efetivamente as operacões e ativíáes que póem corrigir a falha. Caso sejam realizáas pelo
̂̃C, ̂ível 2 ou 3, şo basicamente operacões lógicas. ̂o caso ́as equipes ́e CM (campo), póem
consistir na troca ́e equipamento, conectores, cabos, reconfiguraço física, múanca ́e facilíáes e/ou
portas e etc.

2.8. Solucionado?
Realiza os testes necessarios para verificar se a falha, evento ou problema foi solucionáo.

2.9. Registra ocorrência, ações tomadas, atualiza inventário e emite relatório
Uma vez que a falha foi solucionáa, o ̂̃C ́eve:
• Registrar a ocorrência e tóas as acões tomáas, seja ́o ̂1, ̂2, ̂3 ou CM nas ferramentas vigentes
para tal. ̂a ińisponibilíáe ́estas, registrar ́e forma contingencial em planilha, Woŕ e/ou enviar por e-
mail;

b) Atualizar o inventario com tóas as móificacões ́e facilíáes e/ou recursos;
c) Emitir relatório páŗo conforme processo ́e emisşo ́e relatório ́e eventos/falhas.

2.10. Equipamento ou facilidade em implantação?
Verifica se PCIs, equipamento, porta ou link esta em implantaço consultańo gerências (quarentena), base
́e ́áos, planilhas ou a ferramenta que sinaliza esta informaço.

2.11. Comunica implantação e/ou fornecedor, inibe alarme e finaliza atuação
Caso  o  equipamento,  porta  ou  link  esteja  em  implantaço,  comunicar  a  area  ́e  implantaço  e/ou
fornecéor, inibir o alarme e finalizar a atuaço tecnica.

2.12. Responsabilidade outra Empresa?
Avalia se responsabilíáe ́a falha e ́e outra empresa.

2.13. Registra ocorrência, testes realizados e aciona fornecedor
Caso a responsabilíáe seja ́e outra empresa, e necessario ́escrever tóos os testes realizáos ate
enţo e acionar o fornecéor.

2.14. Requer Análise do Nível 2?
Após verificaço ́e ́ocumentaço, procéimentos, orientacões e testes basicos e insucesso na tentativa
́e ́iagnóstico e soluço ́o problema, avalia se e necessaria a verificaço ́a equipe ́e ̂ível 2.

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    106/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

2.15. Aciona Nível 2
Caso  seja  necessaria  a  verificaço  ́o  ̂ível  2,  aciona-los,  lembrańo  ́e  atualizar  as  informacões  e
́escrever tóos as verificacões e testes realizáos.

2.16. Aciona CM
Em caso ́e insucesso na soluço ́o problema e, verificar-se que ņo e necessaria a recorrência ao ̂ível
2, acionar as equipes ́e verificaço local (campo) atraves ́o contato com o CM.

2.17. Recebe Demanda
Situaço ońe o executor recebe a ́emańa ́e outra area, reativamente, e ņo proativamente atraves ́a
monitoraço ́e alarmes, gerências e eventos. Deve-se aceitar a ativíáe e ́ar seguimento a analise e/ou
tratativa ́a falha.

2.18. Realiza Testes com NOC
Caso específico para a operaço ́e campo (CM), quańo após resolverem a falha precisam ligar para o
̂̃C, realizar testes em conjunto e solicitar confirmaço ́a soluço.

2.19. Confirma Normalização
É  necessario  verificar  se  tóos  os  servicos,  gerências,  sistemas,  equipamentos  e/ou  clientes  ja
normalizaram e esţo em perfeito funcionamento.

2.20. Solicita encerramento ao N1
Após a execuço ́as ativíáes e confirmaço ́e funcionamento ́eve-se entrar em contato com o ̂̃C e
solicitar encerramento ́a ativíáe.

2.21. Orienta Nível 1
Sempre que a ativíáe for cońuzía pelo ̂ível 2, este ́evera, ao final ́a ativíáe, orientar claramente o
̂ível 1 sobre o que foi ́iagnosticáo, quais os passos para ́iagnosticar, quais as acões tomáas ́e forma
que possam ́etalhar tóa a tratativa e tambem apreńer para realizarem as ativíáes que forem ́e sua
alcáa. Paulatinamente o ̂ível 2 ́evera elaborar ́ocumentos e procéimentos bem como treinamentos,
com base nas necessíáes íentificáas atraves ́o processo ́e escalonamento ̂1->̂2

2.22. Requer Nível 3?
Equipe ́e ̂ível 2 avalia se e necessario o escalonamento ao ̂ível 3.

2.23. Aciona, acompanha e cobra Nível 3
Caso seja  necessario  o  escalonamento  ̂ível  3,  o  ̂ível  2  e  responsavel  por  tóa  a  tratativa.  Devem
acompanhar a tratativa junto ao nível 3, cobrar retorno e finalmente orientar o nível 1 ate o encerramento.

2.24. Solicita ao N1 repasse para o CM
Caso seja necessario o acionamento ́o CM, o ̂ível 2 repassara as informacões e orientacões necessarias
ao ̂1 e solicitara que acionem e ́espachem a equipe ́e campo CM.
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ANEXO E – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO PROATIVO DE DISPOSITIVOS

Consiste nos requisitos tecnicos ́a soluço ́e gerenciamento proativo ́e ́ispositivos ́a Rée ́e Dáos
́e Víeomonitoramento a ser ́isponibilizáa pela C̃̂TRATADA, para ateńimento à operaço integráa
́a soluço ́e víeomonitoramento contemplańo os seguintes pacotes:

1. Gerência de Eventos e Desempenho e Gerenciamento de Serviços.
Requisitos Gerais:
1.1.  A  soluço  proposta  ́evera  ser  composta  pelo  conjunto  ́e  softwares,  ́ocumentaço  e  servicos
necessarios ao exercício pleno ́as funcões ́e monitoramento ́a C̃̂TRATÂTE.
1.2. Inclui-se nesse conjunto ́e software tóas as licencas ́e sistema operacional, banco ́e ́áos ou
outro software acessório necessario para o pleno funcionamento ́a soluço ́e gerenciamento.
1.3. ̃s componentes ́a soluço proposta ́eveŗo ser capazes ́e operar por console ou interface grafica
acessáa por navegáor web compatível com os párões W3C;
1.4. A soluço proposta ́evera possuir segmentaço ́e acesso aos ́áos em registro por perfil aplicáos
em telas, relatórios, exportacões, filtros ́e tela e qualquer outro elemento ́o software.
1.5. ̃s componentes ́a soluço proposta ́evem ser capazes ́e utilizar perfis ́e seguranca por usuario e
por grupo.
1.6.  ̃s  componentes  ́a  soluço  proposta  ́evem ser  capazes  ́e  manter  informacões  coletáas  nos
elementos ou suas gerências em ́iferentes graus ́e granularíáe, permitińo configuraço ́o grau ́e
granularíáe, bem como importar e exportar.
1.7. A soluço proposta ́evera ser capaz ́e ́isponibilizar as informacões online.
1.8. A soluço ́eve prover meios para criaço ́e ́ashboaŕ com ́esempenho ́e equipamentos, rées,
servicos e clientes.
2. Gerência de Eventos e Desempenho:
2.1. ̃ sistema ́e gerenciamento ́evera fornecer as informacões necessarias para avaliar, em tempo real,
se as características especificáas para os circuitos e/ou servicos contratáos,  inclusive Internet  esţo
seńo ateńíos;
2.2. Realizar ́escobrimento automatico ́os elementos ́a rée, solucionańo os problemas antes que criem
́anos à rée;
2.3. Realizar ́escobrimento automatico ́a topologia ́e nível 2 e nível 3 ́a rée para apresentaço ́o
mapa ́e conectivíáe e ́e informacões ́e configuracões ́os elementos.
2.4. A ferramenta ́evera ter ́iferentes representacões graficas no mapa ́e topologia para o roteáor, suas
interfaces físicas e interfaces lógicas, ́e forma que cáa uma ́estas representacões possa ter seu status
ińivíual.
2.5. Disponibilizar ferramentas para apresentar a topologia ́a rée em multiplos níveis hierarquicos;
2.6. A topologia montáa ́evera ser consistente com os protocolos ́e nível 2 e 3 ́a rée gerenciáa,
suportańo as tecnologias ATM, Frame-Relay, VP̂ MPLS, Multicast e QoS;
2.7. Executar acões (scripts) préefinías quańo ́a ocorrência ́e eventos específicos;
2.8. A ferramenta ́evera prover mecanismos para correlaço ́os eventos e geraço ́e alarmes ́as falhas.
̃s seguintes mecanismos ́e correlaço ́e eventos ́evem ser suportáos: Pares ́e Eventos, Sequência
́e Eventos, Combinaço ́e Eventos, Taxa ́e Eventos, Cońicional.
2.9.  Realizar  Isolamento  ́e  falhas  para  um  ́áo  segmento  ́a  topologia,  ińicańo  a  causa  raiz  e
suprimińo eventos ́e ́ispositivos ́epeńentes resultantes ́a falha principal;
2.10. Fornecer analise ́o impacto ́e ́etermináa falha em tóa a infraestrutura, gerańo uma nota ́e
impacto para cáa alarme geráo, com base nos ́ispositivos ́epeńentes ́e uma causa raiz.
2.11. A ferramenta ́e Gerência ́e Falhas e Disponibilíáe ́evera prover o gerenciamento ́a configuraço
́os ́ispositivos ́e rée em ambiente multiplataforma permitińo a realizaço ́e comparacões, Roll-Back e
uploá ́as configuracões.
2.12. A ferramenta ́e Gerência ́e Falhas e Disponibilíáe ́evera prover o gerenciamento ́e servicos ́e
TI por meio ́e agrupamento ́os recursos ́a infraestrutura monitoráos pela soluço permitińo, assim,
monitorar, em tempo real, a saúe ́os Servicos ́e TI, relacionańo os Servicos a Clientes afetáos pelas
falhas ́a infraestrutura.
2.13. Com o objetivo ́e ter uma monitoraço unificáa, a soluço ́e Gerência ́e Desempenho, ́eve ter
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um unico banco ́e ́áos relacional e por sua vez uma unica base ́e eventos, ońe permitira uma simples
áministraço ́esta  base e uma grańe possibilíáe ́e correlacionamento ́estas informacões ́ańo
maior inteligência nos resultáos ́e monitoraço.
2.14. Utilizar protocolo TCP como meio ́e comunicaço entre os ́iversos componentes ́a soluço.
2.15.  Capacíáe  ́e  monitorar  sistemas  usańo  agentes  instaláos  nos  servíores  para  uma  melhor
performance e coleta ́e metricas, porem tambem a soluço ́eve oferecer opço ́e ņo utilizar agentes
para casos específicos.
2.16.Em ambientes com firewall a comunicaço com os ́ispositivos ́eve ser por range ́e portas ́efinías.
2.17. Em ambientes com firewall a comunicaço entre managers ́o próuto ́eve suportar tunel SSL.
2.18. Para arquitetura "Multi tier", a soluço ́eve oferecer ja embarcáa a possibilíáe ́e estabelecer a
conectivíáe atraves ́e “tunel” sem necessitar ́e ́ispositivos ́e terceiros.
2.19.  A soluço ́eve permitir  que eventos e/ou alarmes sejam escaláos,  reiniciáos,  e/ou suprimíos
baseáo  em criterios  multiplos  como fonte,  conteúo,  horario  ou  outros  itens  que  sejam obtíos  pela
monitoraço.
2.20. A ferramenta ņo ́evera necessitar ́e agente para executar acões em um sistema.
2.21. Capacíáe ́e gerar os alertas quańo uma ́áa metrica ́e ́esempenho se mantiver acima ́o
limiar estabelecío por um ́áo períóo ́e tempo configuravel,  ́entro ́e uma janela ́e tempo maior,
tambem configuravel.
2.22.  Capacíáe  ́e  gerar  alertas  baseáo  em ́esvio  ́e  comportamento  para  que  possa  monitorar
metricas fora ́o seu ́esvio páŗo evitańo assim para alguns casos o falso/positivo alarmes.
2.23. Capacíáe ́e gerar alertas ́ias/semanas/mês antes que uma metrica atinge o limiar estabelecío no
intuito ́e ter analise ́e teńência e ser proativo na monitoraço.
2.24. A soluço ́eve suportar multiplos metóos ́e notificaço, incluińo e-mail, SMS, Web Chat, ŜMP
Traps ou abertura ́e incíentes em sistema ́e Trouble Ticket (Sistema ́e Service Desk).
2.25. A soluço ́eve ter sistema ́e geraço ́e relatórios baseáo nos ́áos contíos no banco ́e ́áos
relacional ́a soluço.
2.26.  ̃  sistema  ́e  relatórios  ́eve  conter  relatórios  prontos  para  uso  com  temas  sobre  utilizaço,
capacíáe ou ́isponibilíáe.
2.27. ̃s relatórios ́evem conter graficos, tabelas ou objetos graficos conteńo ́áos ́e ́esempenho.
2.28. ̃s relatórios ́evem conter graficos, tabelas ou objetos graficos (como imagens, URL links) conteńo
́áos ́e ́esempenho.
2.29.  A  soluço  ́eve  conter  um campo  para  criaço  ́e  paineis  (́ashboaŕs)  customizáos  em uma
interface móerna tipo HTML5 compatível com os principais navegáores ́o mercáo e tablets.
2.30.̃s paineis customizáos ́evem permitir o cliente apresentar informacões ́e metricas ́e negócios
atraves ́e queries SQL no mesmo painel existente com metricas ́e TI, proporcionańo assim uma vişo
unica ́e TI e ́o negócio no mesmo painel.
2.31.  A soluço ́eve ter  capacíáe ́e méir  níveis ́e servico ́a infraestrutura monitoráa que seja
relacionáa às aplicacões ́e negócios.
2.32. A soluço ́eve suportar a monitoraço ́os seguintes fabricantes ́e Sistemas ̃peracionais: Microsoft
Wińows, Unix (HP-UX, AIX, Solaris), Linux (RéHat, Suse, Debian, zLinux).
2.33.  A  monitoraço  ́e  sistemas  operacionais  ́eve  suportar  nativamente  sem  necessíáe  ́e
customizaço no mínimo metricas relacionáas a uptime, CPU, fila ́e processamento, memória física/swap,
paginaço  ́e  memória,  ́isco,  inóe,  I/̃,  pastas  (́isponibilíáe),  arquivos  (́isponibilíáe,  encontrar
arquivo correspońente, numero ́e correspońências ́e arquivos, integríáe ́e arquivo, espaco usáo
pelos arquivos correspońentes), Wińows (numero ́e eventos ́o Wińows, Contáor ́e Performance,
servicos ́o Wińows), processos (CPU e memória por processos, ́isponibilíáe ́e processos, instâncias,
threás e hańles) e utilizaço ́e interface, em forma ́e alarmes e relatórios, porem ņo se limitańo a
estas.
2.34.  Deve suportar  no mínimo a monitoraço ́os seguintes fabricantes ́e bancos ́e ́áos:  ̃racle,
Postgres, MySQL.
2.35. A soluço ́eve permitir monitoraço por testes sinteticos baseáos em SMTP, P̃P3 ou IMAP.
2.36.Deve monitorar ́esempenho e ́isponibilíáe ́e servíores web tais com JBoss, Tomcat entre outros.
2.37. A soluço ́eve monitorar sistemas virtuais baseáos em VMware.
2.38. A ferramenta ́evera conter API para integraço com outras solucões.
3. Gerenciamento de Serviços:
3.1. Tóos os ateńimentos ́evem ser registráos na soluço ́e service-́esk ́a C̃̂TRATADA.
3.2. Se necessario, a C̃̂TRATADA ́evera integrar a sua soluço com a ́a C̃̂TRATÂTE ́e forma a
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realizar os registros em apenas uma console.
3.3.  A  soluço  ́e  service-́esk  ́a  C̃̂TRATADA  ́evera  suportar  ao  menos  os  processos  ́e
gerenciamento ́e incíentes, cumprimento ́e requisiço, gerenciamento ́e problemas, gerenciamento ́e
múancas, gerenciamento ́e configuraço e gerenciamento ́e nível ́e servico.
3.4. A soluço ́e service-́esk ́a C̃̂TRATADA ́evera estar em conformíáe com os processos ITIL em
sua verşo 2 ou superior, em, pelo menos, nos processos: gerenciamento ́e incíentes, cumprimento ́e
requisiço, gerenciamento ́e problemas, gerenciamento ́e múancas, gerenciamento ́e configuraço e
gerenciamento ́e nível ́e servico.
3.5. A C̃̂TRATADA ́evera ́isponibilizar interface web para que os usuarios finais possam registrar seus
tickets sem interaço com os analistas.
3.6.  A  C̃̂TRATADA ́eve  ́isponibilizar  interface  web que  extraia  ́áos em tempo real  e  ́e  forma
automatica sobre tóos os tickets abertos e fecháos em ́etermináo períóo.
3.7. A interface ́eve extrair informacões ́iretamente ́a ferramenta ́e service-́esk ́a C̃̂TRATADA e
́isponibilizar tais informacões em forma ́e graficos ́e pizza e ́e barras conteńo as estatísticas ́os
ateńimentos.
3.8.  Deve permitir  a visualizaço ́a situaço presente ́e ́isponibilíáe e ińisponibilíáe ́os ativos
monitoráos e cobertos pelo SLA, com ́etalhamento por tipo ́e ́ispositivo, atribuiço ́e responsabilíáe
(se na alcáa ́a empresa contratáa ou ́e terceiros) e por localizaço geografica (regi̧o áministrativa). 
3.9. Deve possibilitar uma analise ́e ińisponibilíáe ́e ́ispositivos por períóo com ́etalhamento por
atribuiço ́e responsabilíáe (contratáa ou terceiros) e por localizaço geografica (regi̧o áministrativa).
3.10. Possibilitar o levantamento ́e chamáos em aberto.
3.11.  Permitir  a  visualizaço  ́os  chamáos  ́e  acoŕo  com  as  causas,  tanto  para  situacões  ́e
responsabilíáe ́a contratáa, como ́e terceiros.
3.12. Permitir a contabilizaço ́e chamáos por tempo transcorrío para soluço.
3.13.  Listagem  ́e  chamáos  que  ņo  impactaram  ́iretamente  na  prestaço  ́o  servico  previsto  em
contrato, ́etalháos por causa.
3.14. Possibilitar o acesso ao somatório ́o tempo ́e ińisponibilíáe por ativo ́entro ́e um períóo, com
acesso ao ́etalhamento ́e cáa um ́os chamáos envolvíos. 
3.15. Possibilíáe ́e localizar um unico chamáo a partir ́o numero e exibir ́etalhamento.
3.16. ̂a visualizaço ́o ́etalhamento ́o chamáo ́eve constar:
3.16.1. ̂umero ́o chamáo;
3.16.2. ̂umero ́e íentificaço ́o equipamento;
3.16.3. Íentificaço ́o tecnico executor ́o ateńimento;
3.16.4. Data e hora ́e abertura incíente;
3.16.5. Data e hora ́o fechamento ́o incíente (caso ja tenha ocorrío);
3.16.6. Descriço sucinta ́o incíente;
3.16.7. Relaço ́as pecas substituí́as;
3.16.8. Descriço sucinta ́a soluço ́o incíente (caso ja tenha ocorrío).
3.17. Possibilitar a analise ́a recorrência por categoria ́e incíentes.
3.18. Deve permitir o cáastro ́e usuarios específicos para acesso a plataforma, informańo nome, login e
senha.
3.19. Deve possibilitar a atribuiço ́e ao menos os seguintes níveis ́e acesso por usuario:
3.19.1.  Gerenciamento  ́e  usuarios:  possibilita  cáastramento  e  excluşo  usuarios  e  atribuiço  ́e
permissões por localizacões geograficas e/ou ́ispositivos.
3.19.2.Gerencial: visualiza as informacões para acompanhamento ́e tóos ́ispositivos aos quais foi ́áa
permisşo.
3.20. Possibilitar a parametrizaço ́e acesso ́e cáa usuario nos seguintes níveis:
3.20.1. Regi̧o Geografica: permite acesso a informacões ́e tóos os ́ispositivos associáos a uma regi̧o
geografica em específico.
3.20.2.  Dispositivos:  confere  permissões  ́iretamente  às  informacões  ́e  cáa  ́ispositivo  /  ativos  em
específico.
3. 21. Deve ser compatível tambem com ́ispositivos móveis que executem sistema operacional Apple ĨS
5.0 ou superior e Ańroí 3.0 ou superior.
4. Gerenciamento e Provisionamento em redes GPON
4.1. Possibilitar o gerenciamento ́e ́ispositivos ̃LT. capturańo e exibińo informacões acerca ́as ̃̂Ts
em operaço. 
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4.2. As informacões capturáas ́evem ser o status, Rx, Tx e Temperatura.
4.3. Prover o recurso ́e ́etecço ́e novas ̃̂Ts conectáas às ̃LTs para provisionamento.
4.4. Permitir efetivar o provisionamento em ̃̂Ts com perfis ́e trafego previamente configuráos.
4.5. Disponibilizar relatórios ́e alertas ocorríos em cáa ̃̂T, seja por faixas ́e RX ou alta temperatura.
4.6. Visualizaço ́e ativos e seus respectivos ́áos e status em arvore ́e rée, mapa geografico e planta
baixa.
4.7. Exibir informacões referentes à ́isponibilíáe ́e réuńâncias em portas P̃̂.
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ANEXO F – GLOSSÁRIO

PCI – Ponto ́e Captura ́e Imagem

CGE – Centro ́e Gerenciamento Estáual

PV – Painel ́e Visualizaço

CGR – Centro ́e Gerenciamento Regional

PM – Posto ́e Monitoramento

SGE – Servico ́e Gesţo ́e Eventos

MC – Meio ́e Comunicaço

CM – Centro ́e Monitoramento
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ANEXO G – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QTD
VALOR

UNITÁRIO
ANUAL

 VALOR
TOTAL
ANUAL

1
PCI-1 – Ambiente ́e corréor interno com fluxo ́e
pessoas

Serv. 300                     -
 

-   

2
PCI-2 – Ambiente interno ou externo com fluxo ́e
pessoas ou veículos

Serv. 50                     -
 

-   

3
PCI-3  -  Portarias,  recepcões,  corréores  e  areas
préiais internas

Serv. 50                     -
 

-   

4
PCI-4  -  Portarias,  recepcões,  corréores  e  areas
préiais internas para reconhecimento facial

Serv. 300                     -
 

-   

5
PCI-5 - Áreas préiais externas, pontos ́e interesse
específcos,  confluência ́e ruas,  passeios publicos
com campo ́e vişo variavel

Serv. 900                     -
 

-   

6
PCI-6 - Ambiente externo veicular portatil com cam-
po ́e vişo variavel e suporte a leitura ́e placa ́e
veículo

Serv. 10                     -
 

-   

7
PCI-7 - Ambiente externo ou interno para uso pes-
soal portatil

Serv. 500                     -
 

-   

8
PCI-8 - Passeio publico em rua ou avenía, areas
perimetrais com ausência total ́e iluminaço

Serv. 120                     -
 

-   

9 PCI-9 - Panorama tatico urbano Serv. 6                     -
 

-   

10
PCI-10 - Passeio publico em rua ou avenía, com
suporte a leitura ́e placa ́e veículo

Serv. 900                     -
 

-   

11
PCI-11 - Ambiente interno e externo com fluxo ́e
pessoas e veículos

Serv. 300                     -
 

-   

12

PCI-12 - Áreas préiais externas, pontos ́e interes-
se específicos, confluência ́e ruas, passeios publi-
cos com ausência ́e iluminaço, com campo ́e vi-
şo variavel

Serv. 10                     -
 

-   

13
PCI-13 -  Ambiente interno com baixo fluxo ́e pes-
soas

Serv. 4000                     -
 

-   

14
PCI-14 -  Ambiente interno e externo com baixo fluxo
́e pessoas

Serv. 4000                     -
 

-   

15

PCI-15 - Ruas, estáios, aeroportos, terminais róo-
viarios  e  ambientes  abertos,  internos  e  externos,
com alto fluxo ́e pessoas para reconhecimento fa-
cial

Serv. 320                     -
 

-   

16
CDI – Concentráor ́e Imagens - Pacote base para
100 PCIs

Serv. 5                     -
 

-   

17 CDI-AD – Pacote ́e expanşo para 4 PCIs Serv. 1200                     -
 

-   

18 CGE – Centro ́e Gerenciamento Estáual Serv. 1                     -
 

-   
19 CGR – Centro ́e Gerenciamento Regional Serv. 3                     -  
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-

20 PV - Painel ́e visualizaço 2x2 46” Serv. 40                     -
 

-   

21 SGG - Servico ́e Gerência e Gravaço Serv. 50                     -
 

-   

22 SGG AD - Áicional  Expanşo SGG Serv. 6773                     -
 

-   

23
SPILE – Servico ́e processamento ́e imagens ́e
larga escala

Serv. 4

24
SG̃DD – Servico ́e Gerenciamento ́e ̃corrên-
cias, Descarte e Despacho

Serv. 4                     -
 

-   

25 PM-1 - Posto ́e Monitoramento com mobiliario Serv. 100                     -
 

-   

26 PM-2 - Posto ́e Monitoramento sem mobiliario Serv. 30                     -
 

-   

27
PM-3 - Posto ́e Monitoramento sem mobiliario com
gravaço

Serv. 70                     -
 

-   

28
SLPR - Servico ́e Reconhecimento ́e Placas ́e
Veículos

Serv. 14

29
(LPRH-AD) Áicional Servico ́e Leitura ́e Placa ́e
Veiculos para Alta velocíáe

Serv. 274                     -
 

-   

30
(LPRE-AD) Áicional Servico ́e leitura ́e Placa ́e
Veículos para Estacionamento

Serv. 50                     -
 

-   

31
SDRF - Servico ́e Detecço e Reconhecimento ́e
Face

Serv. 9

32
(DRFI-AD)  Áicional  Detecço  e  Reconhecimento
́e Face Ińoor

Serv. 210                     -
 

-   

33
(DRF̃-AD) Áicional  Detecço e Reconhecimento
́e Face ̃ut́oor

Serv. 342                     -
 

-   

34 Servico ́e alimentaço PoE com 4 portas Serv. 300                     -
 

-   

35 Servico ́e alimentaço PoE com 8 portas Serv. 900                     -
 

-   

36 Servico ́e alimentaço PoE com 24 portas Serv. 200                     -
 

-   

37 Servico ́e alimentaço P̃̂ ̃̂T Serv. 900                     -
 

-   

38 Servico ́e alimentaço P̃̂ ̃LT Serv. 30                     -
 

-   

39 Servico ́e postes ́e 12m e acessórios instaláos Serv. 900                     -
 

-   

40 Servico ́e postes ́e 6m e acessórios instaláos Serv. 100                     -
 

-   

ITEM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE UND QTD
VALOR UNI-

TÁRIO
ANUAL

VALOR
TOTAL
ANUAL

41 Servico ́e manutenço ́e rée óptica Serv. 600000                     -
 

-   

42 Servico ́e manutenço ́e ponto ́e rée metalica Serv. 1000                     -
 

-   

43 Servico ́e manutenço ́e ponto ́e rée eletrica Serv. 1000                     -
 

-   
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44
Servico ́e manutenço em conjunto eletrico páŗo
concessionaria

Serv. 2000                     -
 

-   

ITEM SERVIÇOS DE GESTÃO DE EVENTOS UND QTD
VALOR UNI-

TÁRIO
ANUAL

VALOR
TOTAL
ANUAL

45 SGE – Servico ́e Gesţo ́e eventos Serv. 2                     -
 

-   

 VALOR TOTAL DE SERVIÇOS ANUAIS
 R$
-   

ITEM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UND QTD
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

46
Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e
Víeomonitoramento

Serv. 50                     -
 

-   

ITEM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTOS DE

CAPTURA DE IMAGENS (PCI)
UND QTD

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

47
PCI-1 (AQUISICÃ) - Ambiente ́e corréor interno
com fluxo ́e pessoas

Uń. 50                     -
 

-   

48
PCI-2 (AQUISICÃ) - Ambiente interno ou externo
com fluxo ́e pessoas ou veículos

Uń. 50                     -
 

-   

49
PCI-3 (AQUISICÃ) - Portarias, recepcões, corréo-
res e areas préiais internas

Uń. 50                     -
 

-   

50
PCI-4 (AQUISICÃ) - Portarias, recepcões, corréo-
res e areas préiais internas para reconhecimento
facial

Uń. 50                     -
 

-   

51
PCI-5 (AQUISICÃ) - Áreas préiais externas, pon-
tos  ́e  interesse  específcos,  confluência  ́e  ruas,
passeios publicos com campo ́e vişo variavel

Uń. 50                     -
 

-   

52
PCI-6  (AQUISICÃ)  -  Ambiente  externo  veicular
portatil com campo ́e vişo variavel e suporte a lei-
tura ́e placa ́e veículo

Uń. 2                     -
 

-   

53
PCI-7 (AQUISICÃ) - Ambiente externo ou interno
para uso pessoal portatil

Uń. 50                     -
 

-   

54
PCI-8  (AQUISICÃ)  -  Passeio  publico  em rua ou
avenía, areas perimetrais com ausência total ́e ilu-
minaço

Uń. 5                     -
 

-   

55 PCI-9 (AQUISICÃ) - Panorama tatico urbano Uń. 5                     -
 

-   

56
PCI-10 (AQUISICÃ) - Passeio publico em rua ou
avenía, com suporte a leitura ́e placa ́e veículo

Uń. 50                     -
 

-   

57
PCI-11 (AQUISICÃ) - Ambiente interno e externo
com fluxo ́e pessoas e veículos

Uń. 50                     -
 

-   

58

PCI-12  (AQUISICÃ)  -  Áreas  préiais  externas,
pontos  ́e  interesse  específicos,  confluência  ́e
ruas,  passeios  publicos  com ausência  ́e ilumina-
ço, com campo ́e vişo variavel

Uń. 5                     -
 

-   

59
PCI-13 (AQUISICÃ) -  Ambiente interno com baixo
fluxo ́e pessoas

Uń. 500                     -
 

-   

60
PCI-14 (AQUISICÃ) -  Ambiente interno e externo
com baixo fluxo ́e pessoas

Uń. 500                     -
 

-   
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61

PCI-15 (AQUISICÃ) - Ruas, estáios, aeroportos,
terminais róoviarios e ambientes abertos, internos
e externos, com alto fluxo ́e pessoas para reconhe-
cimento facial

Uń. 50                     -
 

-   

62 Joystick para posto mobiliario Uń. 40                     -
 

-   

63 HDD - Disco Rígío ́e Armazenamento Uń. 40                     -
 

-   

64
SDC - Carţo ́e memória para armazenamento em
câmera

Uń. 100                     -
 

-   

ITEM SERVIÇOS DE TREINAMENTOS UND QTD
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

65 ̃peraço ́a Soluço ́e Monitoramento Serv. 2                     -
 

-   

66 Áministraço ́a Soluço ́e Monitoramento Serv. 2                     -
 

-   

67 Customizacões ́a Soluço ́e Monitoramento Serv. 2                     -
 

-   

68 ̃peraço ́a Soluço ́e SGE Serv. 2                     -
 

-   

69 Áministraço ́a Soluço ́e SGE Serv. 2                     -
 

-   

ITEM
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA

VIDEOMONITORAMENTO
UND QTD

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

70
Cabo óptico ́o tipo autossustentáo com 12 fibras
ópticas

Serv. 300000                     -
 

-   

71 Cabo óptico ́o tipo ́rop com 02 fibras ópticas Serv. 200000                     -
 

-   

72 Cabo óptico ́o tipo ́rop com 01 fibra óptica Serv. 100000                     -
 

-   

73
Conjunto para ancoragem/suspenşo ́e cabos ópti-
cos aereos

Serv. 6000                     -
 

-   

74
Conjunto para reserva tecnica ́e cabos ópticos ae-
reos

Serv. 2000                     -
 

-   

75 Caixa ́e terminaço óptica Serv. 800                     -
 

-   

76 Caixa ́e emeńa óptica Serv. 500                     -
 

-   

77 Ponto ́e terminaço óptica Serv. 1000                     -
 

-   

78
Distribuíor  interno  óptico  para  ate  24  fibras  para
instalaço em rack

Serv. 50                     -
 

-   

79
Distribuíor  interno  óptico  para  ate  12  fibras  para
instalaço em parée

Serv. 50                     -
 

-   

80 Conector óptico Serv. 10000                     -
 

-   

81 Extenşo óptica monofibra Serv. 500                     -
 

-   

82 Extenşo óptica ́uplex Serv. 500                     -
 

-   

83 Conjunto ́e ligaço eletrica páŗo concessionaria Serv. 900                     -
 

-   
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84 Conjunto aterramento Serv. 900                     -
 

-   

85 Ponto ́e rée eletrica Serv. 1000                     -
 

-   

86 Quáro ́e ́istribuiço eletrica Serv. 100                     -
 

-   

87 Ponto ́e rée categoria 6 Serv. 1000                     -
 

-   

88 Patch panel 24p ́escarregáo Serv. 100                     -
 

-   

89 Quáro ́e Telecom Serv. 300                     -
 

-   

90 Rack 19" ́e parée Serv. 20                     -
 

-   

91 Rack 19" ́e piso Serv. 20                     -
 

-   

92 Tubulaço PVC Serv. 30000                     -
 

-   

93 Divisor óptico 1x2 Serv. 300                     -
 

-   

94 Divisor óptico 1x4 Serv. 300                     -
 

-   

95 Divisor óptico 1x8 Serv. 300                     -
 

-   

96 Divisor óptico 2x8 Serv. 200                     -
 

-   

97 Coŗ́o óptico monofibra - tipo 1 Serv. 800                     -
 

-   

98 Coŗ́o óptico monofibra - tipo 2 Serv. 400                     -
 

-   

99 Coŗ́o óptico ́uplex - tipo 1 Serv. 200                     -
 

-   

100 Coŗ́o óptico ́uplex - tipo 2 Serv. 200                     -
 

-   

 VALOR TOTAL ITENS AQUISIÇÃO 
 R$                                
-   

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA
(SERVIÇOS ANUAIS + AQUISIÇÃO) 

 R$                                
-   
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À
Central de Licitações do Estado do Ceará.
Ref.: Pregão Eletrônico nº 20200002 – ETICE.

A proposta encontra-se em conformíáe com as informacões previstas no éital e seus Anexos.

1. Identificação do licitante:

 a) Raz̧o Social: 

 b) CPF/ĈPJ e Inscriço Estáual:

 c) Eńereco completo:

 ́) Representante Legal (nome, nacionalíáe, estáo civil, profisşo, RG, CPF, ́omicílio):

 e) Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condições Gerais da Proposta:

• A presente proposta e valía por ______ (______) ́ias, contáos ́a ́ata ́e sua emisşo.

• ̃ objeto contratual tera garantia ́e __________(_______) _________ para os itens 47 à 64 ́o item 4
Termo ́e Referência – anexo A ́o éital.

3. Formação do Preço

GRUP̃_____

ITEM ESPECIFICACÃ ÛIDADE QTDE VAL̃R (R$)

ÛITÁRĨ  T̃TAL

VAL̃R GL̃BAL R$: 

Valor por extenso (________________________)

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei,
que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

̃BS: Anexar à proposta no sistema, as solicitacões ́o subitem 12.1.2.4. ́o Éital.

Local e ́ata 

Assinatura ́o representante legal 

(̂ome e cargo)
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200002-ETICE

PROCESSO Nº 01923613/2020.

Aos __ ́ias ́o mês ́e ________ ́e 20__, na sée ́a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara -
ETICE, foi lavráa a presente Ata ́e Registro ́e Precos, conforme ́eliberaço ́a Ata ́o Preģo Eletrônico
nº  20200002  -  ETICE ́o  respectivo  resultáo  homologáo,  publicáo  no  Diario  ̃ficial  ́o  Estáo  em
__/__/20__,  às fls  ____, ́o Processo nº  01923613/2020, que vai  assináa pelo  titular  ́a Empresa ́e
Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara - ETICE - gestora ́o Registro ́e Precos, pelos representantes legais
́os ́etentores ́o registro ́e precos, tóos qualificáos e relacionáos ao final, a qual sera regía pelas
clausulas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

̃ presente instrumento fuńamenta-se:

 I. ̂o Preģo Eletrônico nº 20200002 – ETICE.

 II. ̂os termos ́o Decreto Estáual nº 32.824, ́e 11/10/2018, publicáo D.̃.E ́e 11/10/2018.

 III. ̂a Lei Féeral nº 13.303, ́e 30.6.2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro ́e Precos para futuros e eventuais Servicos ́e Implantaço,
̃peracionalizaço e Manutenço ́e Soluço Integráa ́e Seguranca, com Fornecimento ́e Equipamentos
e ̃peraço Tecnica Integráa para o Governo ́o Estáo ́o Ceara, ́e acoŕo com as especificacões e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo ́e Referência ́e Preģo Eletrônico nº 20200002 - ETICE, que
passa a fazer parte ́esta Ata, com as propostas ́e precos apresentáas pelos prestáores ́e servicos
classificáos em primeiro lugar, conforme consta nos autos ́o Processo nº 01923613/2020.

Subclausula Única - Este instrumento ņo obriga a Áministraço a firmar contratacões, exclusivamente por
seu interméio, póeńo realizar licitacões específicas, obéecía a legislaço pertinente, sem que, ́esse
fato, caiba recurso ou ińenizaço ́e qualquer especie aos ́etentores ́o registro ́e precos, seńo-lhes
asseguráo a preferência, em iguaĺáe ́e cońicões.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata ́e Registro ́e Precos tera valíáe pelo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a
́ata ́a sua publicaço.

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cabera a ETICE o gerenciamento ́este instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em
conformíáe com as normas ́o Decreto Estáual nº 32.824/2018, publicáo no D.̃.E ́e 11/10/2018.

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Em ́ecorrência ́a publicaço ́esta Ata, o participante ́o SRP, póera firmar contratos com os prestáores
́e servicos, com precos registráos, ́eveńo comunicar ao órģo gestor, a recusa ́o ́etentor ́e registro
́e precos em executar o servico no prazo estabelecío pelos órģos  participantes.

Subclausula Primeira - ̃ prestáor ́e servico tera o prazo ́e  5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́a
convocaço, para a assinatura ́o contrato. Este prazo póera ser prorrogáo uma vez por igual períóo,
́eśe que solicitáo ́urante o seu transcurso e, aińa assim, se ́evíamente justificáo e aceito.

Subclausula Seguńa - ̂a assinatura ́o contrato sera exigía a comprovaço ́as cońicões ́e habilitaço
exigías no éital, as quais ́eveŗo ser mantías pela contratáa ́urante tóo o períóo ́a contrataço.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

̃s signatarios ́esta Ata ́e Registro ́e Precos assumem as obrigacões e responsabilíáes constantes no
Decreto Estáual ́e Registro ́e Precos  nº 32.824/2018.

Subclausula Primeira - Competira a ETICE na qualíáe ́e gestor ́o Registro ́e Precos, o controle e
áministraço ́o SRP, em especial, as atribuicões estabelecías nos incisos I ao VII, ́o art. 17, ́o Decreto
Estáual n° 32.824/2018.

Subclausula Seguńa - Cabera ao órģo participante, as atribuicões que lhe şo conferías nos termos ́os
incisos I a V ́o art. 18, ́o Decreto Estáual n° 32.824/2018.

Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica
obrigado a:

a) Ateńer os péíos efetuáos pelo(s) órģo(s) ou entíáe(s) participante(s) ́o SRP, bem como aqueles
́ecorrentes ́e remanejamento ́e quantitativos registráos nesta Ata, ́urante a sua vigência.

b) executar os servicos ofertáos, por preco unitario registráo, nas quantíáes ińicáas pelo participante
́o Sistema ́e Registro ́e Precos. 

c) Respońer no prazo ́e  ate 5 (cinco) ́ias a consultas ́o órģo gestor ́e Registro ́e Precos sobre a
pretenşo ́e órģo/entíáe ņo participante.

́)  Cumprir,  quańo for  o caso,  as cońicões ́e garantia ́o objeto,  responsabilizańo-se pelo períóo
oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

̃s precos registráos şo os precos unitarios ofertáos nas propostas ́os ́etentores ́e precos ́esta Ata,
os quais esţo relacionáos no Mapa ́e Precos ́os itens, anexo unico ́este instrumento e serviŗo ́e
base para futuras execucões ́e servicos, observáas as cońicões ́e mercáo.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
̃s precos registráos só póeŗo ser revistos nos casos previstos no art.  23, ́o Decreto Estáual n°
32.824/2018.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
̃s precos registráos na presente Ata, póeŗo ser canceláos ́e pleno ́ireito, nas situacões previstas no
art. 25, e na forma ́o art. 26, ambos ́o Decreto Estáual n° 32.824/2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO

̃s servicos que póeŗo ávir ́esta Ata ́e Registro ́e Precos seŗo formalizáas por meio ́e instrumento
contratual a ser celebráo entre o órģo participante/interessáos e o prestáor ́e servico.

Subclausula Primeira – Caso o prestáor ́e servico classificáo em primeiro lugar, ņo cumpra o prazo
estabelecío pelos órģos participantes, ou se recuse a executar o servico, tera o seu registro ́e preco
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canceláo, sem prejuízo ́as ́emais sancões previstas em lei e no instrumento contratual.

Subclausula Seguńa – ̂este caso, o órģo participante comunicara ao órģo gestor, competińo a este
convocar sucessivamente por oŕem ́e classificaço, os ́emais prestáores ́e servicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 

Subcláusula Primeira - Quanto à execução

a) ̃ objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões estabelecías neste
instrumento, nos locais ińicáos pela contratante e que póeŗo ser em qualquer localíáe ́o Estáo ́o
Ceara,  nos  prazos  especificáos na Tabela-01 abaixo,  contáos a partir  ́o recebimento ́a oŕem ́e
servico ou instrumento habil.

b) ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois)
́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, ņo seŗo consíeráos como
ináimplemento contratual.

c) Caso a instalaço ņo ocorra por problemas ́e infraestrutura ņo motiváos pela C̃̂TRATADA, o fato
́eve ser informáo à Contratante, méiante ofício protocoláo na sée ́a Contratante.

Tabela-01
ITEM DESCRIÇÃO Limite Máximo

1-17 PCI e CDI 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

18-19 CGR e CGE 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

20 Entrega ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall). 60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a
̃ŕem ́e Servico

Montagem, instalaço e áaptaço ́os
Monitores ́e Ví́eo (Videowall)eMobiliario

Tecnico.

30 (trinta) ́ias corríos a partir ́a entrega

Implantaço, configuraço, integraço e
testes ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall).

60 (sessenta) ́ias corríos a partir ́a entrega

21-27 Entrega ́os Equipamentos e Mobiliario
Tecnico

60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a
̃ŕem ́e Servico

28-33 Analise ́e ví́eo e ́iversos 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

34-40 Implantaço ́os PCIs Conforme cronograma a ser ́efinío

41-44 Manutenço ́e rées Conforme planejamento ́e manutenço e SLA

45 Planejamento para ́efiniço ́e
arquitetura, instalaço e configuraço

30 (trinta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem
́e Servico

Customizacões iniciais para integraço
com banco ́e ́áos ́e terceiros

90 (noventa) ́ias corríos após a abertura ́a
̃ŕem ́e Servico

46 Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo
Integráa ́e Víeomonitoramento

Maximo ́e 25 (vinte e cinco) ́ias corríos

47-64 PCI – AQUISICÃ 90 (noventa) ́ias após a emisşo ́a ̃ŕem ́e
Fornecimento

65-69 Treinamentos e Customizacões Conforme cronograma a ser ́efinío com órģo
interessáo

70-100 Implantaço ́e rée Conforme cronograma a ser ́efinío

Subcláusula Segunda - Quanto ao recebimento: 

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    121/132



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

a) PROVISORIAMENTE,  méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o objeto
com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratante.

b) DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaço ́a qualíáe e ́a
quantíáe  ́o  objeto,  certificańo-se  ́e  que  tóas  as  cońicões  estabelecías  foram  ateńías  e,
consequente aceitaço ́as notas fiscais pelo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no caso ́e
́esconformíáe.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos ́o(s) órģo(s)
participante(s) e sera efetuáo ate 15 (quinze) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscal/fatura
́evíamente  atestáa  pelo  gestor  ́a  contrataço,  méiante  créito  em  conta  corrente  em  nome  ́a
contratáa, exclusivamente no Banco Bráesco  S/A, conforme Lei nº 15.241, ́e 06 ́e ́ezembro ́e 2012.

Subclausula Primeira - A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as
́evías correcões. ̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e
apresentaço ́a nota fiscal/fatura corrigía.

Subclausula Seguńa - ̧̂o sera efetuáo qualquer pagamento à contratáa, em caso ́e ́escumprimento
́as cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaço.

Subclausula Terceira - É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo
ņo estiver  ́e acoŕo com as especificacões ́o  Anexo  I  -  Termo ́e Referência  ́o éital  ́o Preģo
Eletrônico nº 20200002 – ETICE.

Subclausula Quarta - ̂o caso ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a contratáa ņo tenha concorrío ́e
alguma forma para tanto, seŗo ́evíos pela contratante encargos moratórios à taxa nominal ́e 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizáos ́iariamente em regime ́e juros simples.

Subclausula Quinta - ̃ valor ́os encargos sera calculáo pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM =
Encargos moratórios ́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo
pagamento; I = Íńice ́e compensaço financeira = 0,00016438; e VP = Valor ́a prestaço em atraso.

Subcláusula  Sexta  - Os  pagamentos  encontram-se  ainda  condicionados  à  apresentação  dos
seguintes comprovantes:

a)  Certí̧o  Conjunta  ̂egativa  ́e  Debitos  relativos  aos  Tributos  Féerais  e  à  Dívía  Ativa  ́a  Uni̧o;
Certí̧o  ̂egativa  ́e  Debitos  Estáuais;  Certí̧o  ̂egativa  ́e  Debitos  Municipais;  Certificáo  ́e
Regularíáe ́o FGTS – CRF; Certí̧o ̂egativa ́e Debitos Trabalhistas – ĈDT.

Subclausula Setima - Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em original ou por qualquer
processo ́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório. Caso esta ́ocumentaço tenha sío
emitía pela Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula Primeira – O prestador de serviço que praticar quaisquer das condutas previstas no art.
37, do Decreto Estadual nº 33.326/2019, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal,
estará sujeito às seguintes penalidades:

a) Multa ́e 10% (́ez por cento) sobre o preco total ́o (s) item (ns) registráo(s).

b) Impéimento ́e licitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáo no cáastro ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o Ceara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco) anos,  enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a puniço ou ate que seja promovía a
reabilitaço perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́a multa prevista neste
instrumento e ́as ́emais cominacões legais.

Subclausula Seguńa – Se ņo for possível o pagamento ́a multa por meio ́e ́escontos ́os créitos
existentes, a contratáa recolhera a multa por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a ETICE. Se ņo o
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fizer, sera cobráa em processo ́e execuço.

Subclausula Terceira – ̂enhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na
forma ́a lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

̃ ́etentor ́e precos registráo ́eve observar e fazer observar, por seus fornecéores e subcontratáos,
se  ámitía  subcontrataço,  o  mais  alto  páŗo  ́e  etica  ́urante  tóo  o  processo  ́e  licitaço,  ́e
contrataço e ́e execuço ́o objeto contratual. Para os propósitos ́esta clausula, ́efinem-se as seguintes
praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou solicitar, ́ireta ou ińiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo ́e influenciar a aço ́e servíor publico no processo ́e licitaço ou na execuço ́e contrato.

b) “pratica fraúulenta”: a falsificaço ou omisşo ́os fatos, com o objetivo ́e influenciar o processo ́e
licitaço ou ́e execuço ́e contrato.

c) “pratica conluiáa”: esquematizar ou estabelecer um acoŕo entre ́ois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órģo licitáor, visańo estabelecer precos em níveis
artificiais e ņo-competitivos.

́) “pratica coercitiva”: causar ́ano ou ameacar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas ou sua
propriéáe,  visańo  influenciar  sua  participaço  em um processo  licitatório  ou  afetar  a  execuço  ́o
contrato.  

e) “pratica obstrutiva”:

(1)  Destruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  inspecões  ou  fazer  ́eclaracões  falsas  aos
representantes ́o organismo financeiro multilateral, com o objetivo ́e impéir materialmente a apuraço ́e
alegacões ́e pratica prevista nesta clausula.

(2)  Atos  cuja  intenço  seja  impéir  materialmente  o  exercício  ́o  ́ireito  ́e  o  organismo  financeiro
multilateral promover inspeço.

Subclausula  Primeira  -  ̂a  hipótese  ́e  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo  financeiro
multilateral, méiante áiantamento ou reembolso, este organismo impora sanço sobre uma empresa ou
pessoa física, para a outorga ́e contratos financiáos pelo organismo se, em qualquer momento, constatar
o envolvimento ́a empresa, ́iretamente ou por meio ́e um agente, em praticas corruptas, fraúulentas,
conluiáas, coercitivas ou obstrutivas ao participar ́a licitaço ou ́a execuço um contrato financiáo pelo
organismo.

Subclausula Seguńa- Consíerańo os propósitos ́os itens acima, a licitante vencéora como cońiço
para a contrataço, ́evera concoŕar e autorizar que, na hipótese ́e o contrato vir a ser financiáo, em
parte  ou  integralmente,  por  organismo  financeiro  multilateral,  méiante  áiantamento  ou  reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente ińicáas possam inspecionar o
local ́e execuço ́o contrato e tóos os ́ocumentos e registros relacionáos à licitaço e à execuço ́o
contrato.

Subclausula  Terceira  -  A  contratante,  garantía  a  previa  ́efesa,  aplicara  as  sancões  áministrativas
pertinentes, previstas em Lei, se comprovar o envolvimento ́e representante ́a empresa ou ́a pessoa
física contratáa em praticas corruptas, fraúulentas, conluiáas ou coercitivas, no ́ecorrer ́a licitaço ou
na execuço ́o contrato financiáo por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo ́as ́emais méías
áministrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro ́o município ́e Fortaleza,  capital  ́o Estáo ́o Ceara,  para conhecer ́as questões
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relacionáas com a presente Ata que ņo possam ser resolvías pelos meios áministrativos.

Assinam esta Ata, os signatarios relacionáos e qualificáos a seguir, os quais firmam o compromisso ́e
zelar pelo fiel cumprimento ́as suas clausulas e cońicões.

Signatarios:

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura

Detentores do
Registro de Preços

Nome do
Representante

Cargo CPF RG Assinatura

ANEXO  ÚNICO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº  ___  /20__  -  MAPA  DE  PREÇOS  DOS
SERVIÇOS 

Este ́ocumento e parte ́a Ata ́e Registro ́e Precos acima referenciáa, celebráa entre a Empresa ́e
Tecnologia  ́a  Informaço  ́o  Ceara  -  ETICE  e  o  Prestáor  ́e  Servico,  cujos  precos  esţo  a  seguir
registráos por item, em face ́a realizaço ́o Preģo Eletrônico nº 20200002- ETICE.

Item Cód Item Especificação
do Item 

Fornecedores
Por Ordem de
Classificação

Qtde Unidade Preço
Registrado

do
Item(R$)

Valor Total (R$)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

Contrato nº ____ / _____      

Processo nº 01923613/2020-ETICE

C̃̂TRAT̃  QUE  ÊTRE  SI  CELEBRAM  ̃
(A)_____________  ______________ E  (̃)  A
______________________,  ABAIX̃  QUALIFICAD̃S,  PARA
̃ FIM QUE ̂ELE SE DECLARA.

̃ ____________________________________________, situáa na ___________, inscrita no ĈPJ sob o
nº  ___________,  ́oravante  ́enomináa  C̃̂TRATÂTE,  neste  ato  representáa  pelo  ___________,
(nacionalíáe), portáor ́a Carteira ́e Íentíáe nº ____________, e ́o CPF nº __________, resíente e
́omiciliáa(o) em (Município - UF), na _________________, e a ___________, com sée na ___________,
CEP:  _________,  Fone:  __________,  inscrita  no  CPF/ĈPJ  sob  o  nº  ________________,  ́oravante
́enomináa C̃̂TRATADA, representáa neste ato pelo _______________, (nacionalíáe), portáor ́a
Carteira ́e Íentíáe nº _____________, e ́o CPF nº _______________, resíente e ́omiciliáa(o) em
(Município - UF), na _______________, têm entre si justa e acoŕáa a celebraço ́o presente contrato,
méiante as clausulas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1.  ̃ presente contrato tem como fuńamento o éital ́o Preģo Eletrônico n° 20200002-ETICE e seus
Anexos, os preceitos ́o ́ireito publico, e a Lei Féeral nº 13.303/2016 e o Regulamento ́e  Licitacões e
Contratos ́a ETICE e aińa, outras leis especiais necessarias ao cumprimento ́e seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vinculáo aos termos ́o éital ́o Preģo Eletrônico nº 20200002-
ETICE e seus Anexos,  e  à  proposta  ́a C̃̂TRATADA, os  quais  constituem parte  ́este  instrumento,
ińepeńente ́e sua transcriço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

3.1. Constitui  objeto  ́este  contrato  as  contratacões  ́e  Servicos  ́e  Implantaço,  ̃peracionalizaço  e
Manutenço ́e Soluço Integráa ́e Seguranca, com Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço Tecnica
Integráa para o Governo ́o Estáo ́o Ceara, ́e acoŕo com as especificacões e quantitativos previstos
no Anexo I - Termo ́e Referência ́o Éital ́o Preģo Eletrônico nº 20200002-ETICE e na proposta ́a
C̃̂TRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. ̃ objeto ́ar-se-a sob o regime ́e execuço ińireta: Empreitáa por preco unitario.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

5.1.  ̃ valor contratual  global  importa na quantia ́e R$ ___________ (_________________),  sujeito a
reajustes, ́eśe que observáo o interregno mínimo ́e 01 (um) ano, a contar ́a apresentaço ́a proposta.

5.1.1. Sera áotáo para fins ́e reajuste, a aplicaço ́o íńice econômico utilizańo a variaço ́o íńice
nacional ́e precos ao Consumíor Amplo – IPCA.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos ́o(s)
órģo(s) participante(s) e sera efetuáo ate 15 (quinze) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota
fiscal/fatura ́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataço, méiante créito em conta corrente em nome
́a contratáa, exclusivamente no Banco Bráesco  S/A, conforme Lei nº 15.241, ́e 06 ́e ́ezembro ́e
2012.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correcões.
̂esse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaço ́a
nota fiscal/fatura corrigía.

6.2. ̧̂o sera efetuáo qualquer pagamento à contratáa, em caso ́e ́escumprimento ́as cońicões ́e
habilitaço e qualificaço exigías na licitaço.

6.3. É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo estiver ́e
acoŕo  com as  especificacões  ́o  Anexo  I  –  Termo  ́e  Referência  ́o  éital  ́o  Preģo  Eletrônico  n°
20200002.

6.4. ̂o caso ́e atraso ́e pagamento, ́eśe que a C̃̂TRATADA ņo tenha concorrío ́e alguma forma
para tanto, seŗo ́evíos pela C̃̂TRATÂTE encargos moratórios à taxa nominal ́e 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizáos ́iariamente em regime ́e juros simples.

6.4.1. ̃ valor ́os encargos sera calculáo pela fórmula: EM = I x ̂ x VP, ońe: EM = Encargos moratórios
́evíos; ̂ = ̂umeros ́e ́ias entre a ́ata prevista para o pagamento e a ́o efetivo pagamento; I = Íńice
́e compensaço financeira = 0,00016438; e VP = Valor ́a prestaço em atraso.

6.5.  Os  pagamentos  encontram-se  ainda  condicionados  à  apresentação  dos  seguintes
comprovantes:

6.5.1. Certí̧o Conjunta ̂egativa ́e Debitos relativos aos Tributos Féerais e à Dívía Ativa ́a Uni̧o;
Certí̧o ̂egativa ́e Debitos Estáuais; Certí̧o ̂egativa ́e Debitos Municipais;         Certificáo ́e
Regularíáe ́o FGTS – CRF; Certí̧o ̂egativa ́e Debitos Trabalhistas – ĈDT.

6.6.  Tóa  a  ́ocumentaço  exigía  ́evera  ser  apresentáa  em original  ou  por  qualquer  processo  ́e
reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartório. Caso esta ́ocumentaço tenha sío emitía pela
Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáe.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1.  As  ́espesas  ́ecorrentes  ́a  contrataço  seŗo  provenientes  ́os  recursos
__________________________.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. ̃s prazos ́e vigência e ́e execuço contratual para os itens 1 a 45 seŗo ́e 36 (trinta e seis) meses.

8.2. ̃s prazos ́e vigência e ́e execuço contratual para os itens 46 a 100 seŗo ́e 12 (́oze) meses.

8.3. Este contrato póera ser alteráo nos casos previstos no art. 81 ́a Lei Féeral n°13.303/2016 e no art.
149 ́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a ETICE.

8.4. Este contrato póera ser prorrogáo nos termos ́o art. 71 ́a Lei Féeral nº 13.303/2016 e ́o art.148
́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a ETICE.

8.5. A publicaço resumía ́este contrato ́ar-se-a nos termos ́o § 2º ́o art. 51 ́a Lei nº 13.303/2016.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A C̃̂TRATADA ́evera apresentar à Áministraço ́a C̃̂TRATÂTE, no prazo maximo ́e 10
(́ez) ́ias uteis, contáo ́a assinatura ́o respectivo instrumento, comprovante ́e prestaço ́e garantia ́e
5% (cinco por cento) sobre o valor ́este contrato, em conformíáe com o ́isposto no art.  70, ́a Lei
Féeral nº 13.303/2016 e art. 141 ́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a ETICE, véáa à prestaço
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́e garantia atraves ́e Título ́a Dívía Agraria.

9.2. A inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia acarretara a aplicaço ́a  multa prevista
na alínea “a” ́a clausula ́ecima quarta ́este contrato.

9.3. ̃ atraso superior a 25 (vinte e cinco) ́ias autoriza a C̃̂TRATÂTE a promover o bloqueio ́os
pagamentos ́evíos à C̃̂TRATADA, ate o limite ́e 5% (cinco por cento) ́o valor ́este contrato, a título
́e garantia. ̧̂o seńo suficiente o valor retío, a C̃̂TRATÂTE póera promover a rescişo contratual.

9.3.1.  ̃  bloqueio  efetuáo  ņo  gera  ́ireito  a  nenhum  tipo  ́e  compensaço  financeira  à
C̃̂TRATADA.

9.3.2.  A  C̃̂TRATADA,  a  qualquer  tempo,  póera  substituir  o  bloqueio  efetuáo  por  quaisquer  ́as
móalíáes ́e  garantia,  previstas no art.  70,  ́a Lei  Féeral  nº  13.303/2016,  véáa à prestaço  ́e
garantia atraves ́e Título ́a Dívía Agraria.

9.4.  A  garantia  prestáa,  ́e  acoŕo  com o  estipuláo  no  éital,  sera  restituí́a  e/ou  liberáa  após  o
cumprimento  integral  ́e  tóas  as  obrigacões  contratuais  e,  quańo  em  ́inheiro,  sera  atualizáa
monetariamente,  conforme ́ispõe o § 4º,  ́o art.  70,  ́a Lei  Féeral  nº  13.303/2016. ̂a ocorrência ́e
acrescimo contratual ́e valor, ́evera ser prestáa garantia proporcional ao valor acrescío, nas mesmas
cońicões inicialmente estabelecías.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 

10.1. Quanto à execução:

10.1.1.  ̃ objeto contratual  ́evera ser  entregue em conformíáe com as especificacões estabelecías
neste instrumento,  nos locais ińicáos pela contratante e que póeŗo ser  em qualquer localíáe ́o
Estáo ́o Ceara,  nos prazos especificáos na Tabela-01 abaixo,  contáos a partir  ́o recebimento ́a
oŕem ́e servico ou instrumento habil.

10.1.2. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2
(́ois) ́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, ņo seŗo consíeráos
como ináimplemento contratual.

10.1.3. Caso a instalaço ņo ocorra por problemas ́e infraestrutura ņo motiváos pela C̃̂TRATADA, o
fato ́eve ser informáo à Contratante, méiante ofício protocoláo na sée ́a Contratante.

Tabela-01
ITEM DESCRIÇÃO Limite Máximo

1-17 PCI e CDI 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

18-19 CGR e CGE 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

20 Entrega ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall). 60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a
̃ŕem ́e Servico

Montagem, instalaço e áaptaço ́os
Monitores ́e Ví́eo (Videowall)eMobiliario

Tecnico.

30 (trinta) ́ias corríos a partir ́a entrega

Implantaço, configuraço, integraço e
testes ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall).

60 (sessenta) ́ias corríos a partir ́a entrega

21-27 Entrega ́os Equipamentos e Mobiliario
Tecnico

60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a
̃ŕem ́e Servico

28-33 Analise ́e ví́eo e ́iversos 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

34-40 Implantaço ́os PCIs Conforme cronograma a ser ́efinío

41-44 Manutenço ́e rées Conforme planejamento ́e manutenço e SLA

45 Planejamento para ́efiniço ́e 30 (trinta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem
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arquitetura, instalaço e configuraço ́e Servico

Customizacões iniciais para integraço
com banco ́e ́áos ́e terceiros

90 (noventa) ́ias corríos após a abertura ́a
̃ŕem ́e Servico

46 Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo
Integráa ́e Víeomonitoramento

Maximo ́e 25 (vinte e cinco) ́ias corríos

47-64 PCI – AQUISICÃ 90 (noventa) ́ias após a emisşo ́a ̃ŕem ́e
Fornecimento

65-69 Treinamentos e Customizacões Conforme cronograma a ser ́efinío com órģo
interessáo

70-100 Implantaço ́e rée Conforme cronograma a ser ́efinío

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1.  PROVISORIAMENTE,  méiante  recibo,  para efeito  ́e posterior  verificaço ́a conformíáe ́o
objeto com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratante.

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaço ́a qualíáe
e ́a quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabelecías foram ateńías e,
consequente aceitaço ́as notas fiscais pelo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no caso ́e
́esconformíáe.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumento.
11.2 Manter ́urante tóa a execuço contratual, em compatibilíáe com as obrigacões assumías, tóas
as cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaço.
11.3 Aceitar, nas mesmas cońicões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões limitáos ao
estabelecío no §1º, ́o art. 81, ́a Lei Féeral nº 13.303/2016, tomańo-se por base o valor contratual.
11.4 Responsabilizar-se pelos ́anos causáos ́iretamente à contratante ou a terceiros, ́ecorrentes ́a sua
culpa ou ́olo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para efeito ́e excluşo ou réuço
́e  sua  responsabilíáe  o  fato  ́e  a  contratante  procéer  à  fiscalizaço  ou  acompanhar  a  execuço
contratual.
11.5  Respońer  por  tóas  as  ́espesas  ́iretas  e  ińiretas  que  incíam ou  venham a  incíir  sobre  a
execuço contratual,  inclusive as obrigacões relativas a salarios, prevíência social,  impostos, encargos
sociais e outras províências, respońeńo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento ́as leis trabalhistas e
específicas ́e acíentes ́o trabalho e legislaço correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo para execuço
contratual, ņo transferińo a responsabilíáe à ETICE para nenhum fim ́e ́ireito.
11.6 Prestar iméiatamente as informacões e os esclarecimentos que venham a ser solicitáos pela ETICE,
salvo quańo implicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em que seŗo respońías no prazo
́e 24 (vinte e quatro) horas.
11.7  Refazer  o  objeto  contratual  que  comprováamente  apresente  cońicões  ́e  ́efeito  ou  em
́esconformíáe  com  as  especificacões  ́este  termo,  no  prazo  fixáo  pelo(s)  órģo(s)/entíáe(s)
participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), contáo ́a sua notificaço.
11.8 Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabilizańo-se pelo períóo
oferecío em sua proposta, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraço.
11.9 Províenciar a substituiço ́e qualquer profissional envolvío na execuço ́o objeto contratual, cuja
cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaço ́a ETICE.
11.10 Responsabilizar-se integralmente pela observância ́o ́ispositivo no título II, capítulo V, ́a CLT, e
́emais normas ́o Ministerio ́o Trabalho, relativos a seguranca e a méicina ́o trabalho, bem como a
Legislaço correlata em vigor a ser exigía.
11.11 Respeitar a legislaço relativa à ́isposiço final ambientalmente áequáa ́os resí́uos geráos,
mitigaço  ́os  ́anos ambientais  por  meio  ́e  méías  cońicionantes  e  ́e  compensaço ambiental  e
outros, conforme § 1º ́o art. 32 ́a Lei 13.303/2016.
11.12 Disponibilizar nos termos ́a Lei nº 15.854, ́e 24/09/2015, vagas ́e empregos a presos em regime
semiaberto, aberto, em livramento cońicional e egressos ́o sistema prisional e aos jovens ́o sistema
socioéucativo entre 16 e 18 anos, que estejam cumprińo méía ́e semilibeŕáe. Caso a execuço
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contratual  ņo necessite,  ou necessite  ́e 5  (cinco)  ou menos trabalháores,  a  reserva ́e vagas sera
facultativa.
11.12.1. Encaminhar mensalmente, respectivamente, à CISPE/SAP e à SPS,  a folha ́e frequencia  ́os
presos e egressos e/ou jovens ́o sistema sociéucativo, contempláos com a reserva ́e vagas. Caso a
contrataço ņo esteja obrigáa a ́isponibilizar vagas nos termos ́a Lei nº 15.854, ́e 24/09/2015 ficara
́ispensáa ́o envio ́a folha ́e frequência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execuço ́o objeto à contratáa atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e Servico/Fornecimento.

12.2. Proporcionar à contratáa tóas as cońicões necessarias ao pleno cumprimento ́as obrigacões
́ecorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral no 13.303/2016.

12.3. Fiscalizar  a  execuço  ́o  objeto  contratual  atraves  ́e  sua  uníáe  competente,  póeńo,  em
́ecorrência, solicitar províências ́a contratáa, que ateńera ou justificara ́e iméiato.

12.4. ̂otificar a contratáa ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto contratual.

12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à contratáa nas cońicões estabelecías neste contrato

12.6. Aplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A  execuço  contratual  sera  acompanháa  e  fiscalizáa  pelo  (a)  ___________________,
especialmente ́esignáo (a) para este fim pela C̃̂TRATÂTE, ́oravante ́enomináa simplesmente ́e
GEST̃R (A).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratante poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar  a  contratada,  nos  termos  do  art.  83  da  Lei  nº  13.303/2016,  e  dos  arts.  166  a  169  do
Regulamento de Licitações e Contratos da ETICE, as seguintes penalidades:

14.1.1. Advertência

14.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa ́e 0,2% (́ois ́ecimos por cento) ́o valor ́este contrato, por ́ia ́e atraso, ate o maximo ́e 5%
(cinco por cento) pela inobservância ́o prazo fixáo para apresentaço ́a garantia.

b) Multa ́iaria ́e 0,3% (três ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual ate o
30º (trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento                 equivalente e rescişo
contratual,  exceto  se  houver  justificáo  interesse  publico  em manter  a  avenca,  hipótese  em que sera
aplicáa apenas a multa.
c) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual
superior a 30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento     equivalente. A aplicaço ́a
presente multa exclui a aplicaço ́a multa prevista na alínea anterior.
́) Multa ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente,
em caso  ́e  ́escumprimento  ́as  ́emais  clausulas  contratuais,  eleváa  para  0,65%(sessenta  e  cinco
centesimo por cento), em caso ́e reincíência.
e) Multa ́e 20% (vinte por cento) sobre o valor ́este contrato, no caso ́e ́esistência ́a execuço ́o
objeto ou rescişo contratual ņo motiváa pela C̃̂TRATÂTE.
14.1.3.  Suspenşo temporaria ́e participaço em licitaço e impéimento ́e contratar com a entíáe
sancionáora, por prazo ņo superior a 2 (́ois) anos.
14.2. A multa a que porventura a C̃̂TRATADA ́er causa sera ́escontáa ́a garantia contratual ou, na
sua ausência, insuficiência ou ́e comum acoŕo, nos ́ocumentos ́e cobranca e pagamento pela execuço
́este contrato, reservańo-se a C̃̂TRATÂTE o ́ireito ́e utilizar, se necessario, outro meio áequáo à
liquíaço ́o ́ebito.
14.2.1.  Se  ņo  for  possível  o  pagamento  ́a  multa  por  meio  ́e  ́escontos  ́os  créitos  existentes,  a
contratáa recolhera a multa por meio ́e ́epósito bancario em nome ́a C̃̂TRATÂTE. Se ņo o fizer,
sera cobráa em processo ́e execuço.
14.2.2. A multa póera ser aplicáa com outras sancões seguńo a natureza e a                 gravíáe ́a
falta cometía, ́eśe que observáo o princípio ́a proporcionalíáe previsto no art. 166 e seguintes – Das
Penas ́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a ETICE.
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14.3. ̂enhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
15.1. A contratáa ́eve observar e fazer observar, por seus fornecéores e subcontratáos, se ámitía
subcontrataço, o mais alto páŗo ́e etica ́urante tóo o processo ́e licitaço, ́e contrataço e ́e
execuço ́o objeto contratual. Para os propósitos ́esta clausula, ́efinem-se as seguintes praticas:
a) “pratica corrupta”: oferecer, ́ar, receber ou solicitar, ́ireta ou ińiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo ́e influenciar a aço ́e servíor publico no processo ́e licitaço ou na execuço ́e contrato;
b) “pratica fraúulenta”: a falsificaço ou omisşo ́os fatos, com o objetivo ́e influenciar o processo ́e
licitaço ou ́e execuço ́e contrato;
c) “pratica conluiáa”: esquematizar ou estabelecer um acoŕo entre ́ois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento ́e representantes ou prepostos ́o órģo licitáor, visańo estabelecer precos em níveis
artificiais e ņo-competitivos;
́) “pratica coercitiva”: causar ́ano ou ameacar causar ́ano, ́ireta ou ińiretamente, às pessoas ou sua
propriéáe,  visańo  influenciar  sua  participaço  em um processo  licitatório  ou  afetar  a  execuço  ́o
contrato.
e) “pratica obstrutiva”:
(1) ́estruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecões ou fazer ́eclaracões falsas aos representantes
́o organismo financeiro multilateral, com o objetivo ́e impéir materialmente a apuraço ́e alegacões ́e
pratica prevista nesta clausula;
(2)  atos  cuja  intenço  seja  impéir  materialmente  o  exercício  ́o  ́ireito  ́e  o  organismo  financeiro
multilateral promover inspeço.
15.2.  ̂a hipótese ́e financiamento,  parcial  ou integral,  por  organismo financeiro  multilateral,  méiante
áiantamento ou reembolso, este organismo impora sanço sobre uma empresa ou pessoa física, para a
outorga ́e contratos financiáos pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento ́a
empresa,  ́iretamente  ou  por  meio  ́e  um  agente,  em  praticas  corruptas,  fraúulentas,  conluiáas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar ́a licitaço ou ́a execuço um contrato financiáo pelo organismo.
15.3.  Consíerańo os  propósitos  ́os  itens acima,  o  contratáo ́evera  concoŕar  e  autorizar  que,  na
hipótese ́e o contrato vir a ser financiáo, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
méiante  áiantamento  ou  reembolso,  permitira  que  o  organismo  financeiro  e/ou  pessoas  por  ele
formalmente ińicáas possam inspecionar o local  ́e execuço ́o contrato  e  tóos os ́ocumentos e
registros relacionáos à licitaço e à execuço ́o contrato.
15.4. A contratante, garantía a previa ́efesa, aplicara as sancões áministrativas pertinentes, previstas em
Lei, se comprovar o envolvimento ́e representante ́a empresa ou ́a pessoa física contratáa em praticas
corruptas,  fraúulentas,  conluiáas ou coercitivas,  no ́ecorrer  ́a licitaço ou na execuço ́o contrato
financiáo por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo ́as ́emais méías áministrativas, criminais
e cíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  –  DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1. Sera ámitía a subcontrataço no limite ́e 30% (trinta por cento) ́o objeto, conforme ́isposto no art.
78 ́a Lei nº 13.303/2016 e nos arts. 143 a 145 ́o Regulamento ́e Licitacões e Contratos ́a ETICE, ́eśe
que ņo constitua o escopo principal ́a contrataço, e, se previamente aprováa pela C̃̂TRATÂTE.
16.2. A subcontrataço ́e que trata esta clausula, ņo exclui a responsabilíáe ́a contratáa perante a
contratante quanto à qualíáe tecnica ́a obra ou ́o servico prestáo, ņo constituińo portanto qualquer
vínculo contratual ou legal ́a contratante com a subcontratáa.
16.3. A empresa subcontratáa ́evera ateńer, em relaço ao objeto ́a subcontrataço, as        exigências
́e qualificaço tecnica impostas a C̃̂TRATADA.
16.4. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:
16.4.1. Do procéimento licitatório ́o qual se originou a contrataço.
16.4.2. Direta ou ińiretamente, ́a elaboraço ́e projeto basico ou executivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. A inexecuço total ou parcial ́este contrato sera causa para sua rescişo. A rescişo         contratual
se encontra prevista no art. 69, inciso VII ́a Lei 13.303/16.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o foro ́o município ́a sée ́a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara-ETICE,
para ́irimir quaisquer questões ́ecorrentes ́a execuço ́este contrato, que ņo púerem ser resolvías
na esfera áministrativa.
E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo lavrar o presente contrato, que esta visáo pela Assessoria Jurí́ica
́a C̃̂TRATÂTE, e ́o qual se extraíram 3 (três) vias ́e igual teor e forma, para um só efeito, as quais,
́epois ́e lías e acháas conforme, v̧o assináas pelos representantes ́as partes e pelas testemunhas
abaixo.
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Local e ́ata

(nome ́o representante)                                      (nome ́o representante)
C̃̂TRATÂTE                                                    C̃̂TRATAD̃(A)

Testemunhas:
(nome ́a testemunha 1)                                                  (nome ́a testemunha 2)

RG:                                                                              RG:

CPF:                                                                            CPF:

Visto:
(Nome do(a) procurador(a)/assessor(a) jurídico(a ) da CONTRATANTE)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARAÇÃO

(nome /raz̧o  social)  _____________________________________________________,  inscrita  no ĈPJ

nº___________________,por  interméio  ́e  seu  representante  legal  o(a)

Sr(a)__________________________________________,  portáor(a)  ́a  Carteira  ́e  Íentíáe

nº___________________e CPF nº ____________________, DECLARA, sob as sancões áministrativas

cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas ́a lei, que tóa ́ocumentaço anexáa ao sistema şo

autênticas.

Local e ́ata

Assinatura ́o representante legal

(̂ome e cargo)

Preģo Eletrônico n° 20200002 ETICE / DITEC                                                                                                                                                                                                    132/132


	ITEM 18 – CGE – CENTRO DE GERENCIAMENTO ESTADUAL
	ITEM 19 – CGR - CENTRO DE GERENCIAMENTO REGIONAL
	ITEM 20 – PAINEL DE VISUALIZAÇÃO (PV)
	ITEM 21 - SGG – SERVIÇO DE GERÊNCIA E GRAVAÇÃO
	ITEM 22 – ADICIONAL EXPANSÃO SGG (SGG-AD)
	ITEM 23 — SPILE - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE LARGA ESCALA
	ITEM 24 SGODD - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS, DESCARTE E DESPACHO
	ITEM 25 – POSTO DE MONITORAMENTO COM MOBILIÁRIO (PM-1)
	ITEM 26 – POSTO DE MONITORAMENTO SEM MOBILIÁRIO (PM-2)
	ITEM 27 – POSTO DE MONITORAMENTO SEM MOBILIÁRIO COM GRAVAÇÃO (PM-3)
	ITEM 28 – SLPR – SERVIÇO DE LEITURA DE PLACAS DE VEÍCULOS
	ITEM 29 – ADICIONAL SERVIÇO DE LEITURA DE PLACA DE VEÍCULOS PARA ALTA VELOCIDADE (LPRH-AD)
	ITEM 30 – ADICIONAL SERVIÇO DE LEITURA DE PLACA DE VEÍCULOS PARA ESTACIONAMENTOS (LPRE-AD)
	ITEM 31 – SDRF - SERVIÇO DE DETECÇÃO E RECONHECIMENTO DE FACES
	ITEM 32 – ADICIONAL RECONHECIMENTO DE FACES INDOOR (RDFI-AD)
	ITEM 33 – ADICIONAL RECONHECIMENTO DE FACES OUTDOOR (RDFO-AD)

