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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, INCLUINDO TODA A INFRAESTURA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO 

DE CONTROLE E OPERAÇÃO MUNICIPAL (CCO)”. 

 

PROCESSO Nº 12.355/2022 

TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de Administração, torna 

público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 

Processo Administrativo nº 12.355/2022, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei 

Municipal nº 3940/03, o Decreto 8.423/10, as Leis Complementares 123/06 e 147/14 e a Portaria 

10.541/2021, mais as cláusulas e condições estabelecidas pelo presente edital.  

 

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 

CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 03 DE ABRIL DE 2023, ÀS 09:00 HORAS. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no Auditório “Villa Americana”, no Paço 

Municipal, à Av. Brasil, n.º 85, Centro – Americana /SP, iniciando-se no dia 03 DE ABRIL DE 

2023, ÀS 09:00 HORAS e será conduzida pela Pregoeira Tassia Helena Modenesi Tavares, 

com auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do Processo em epígrafe. 

 

O edital estará à disposição dos interessados a partir de 21 de Março de 2023, na Prefeitura 

Municipal de Americana - Unidade de Suprimentos, sito à Avenida Brasil, n.º 85 – 1.º andar – 

centro - Americana (SP), das 09h00 às 16h00, ou no site www.americana.sp.gov.br. Todas as 

informações referentes a este Pregão serão fornecidas pela mesma Unidade ou pelo telefone (19) 

3475-9046.  

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 Anexo I – Modelo de Proposta Financeira; 

 Anexo II - Termo de Credenciamento; 

 Anexo III – Modelo de Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de 

contratar; 

 Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente e impeditivo à 

sua habilitação; 

 Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal.  

 Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo; 

 Anexo VIII – Minuta Contratual;  

 Anexo IX – Termo de Referência; 

 Anexo X – Requisitos Mínimos dos Materiais; 

 Anexo XI - Relação das Unidades da Secretaria de Educação.  

 

 

http://www.americana.sp.gov.br/
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2. -  OBJETO  

2.1. - O presente pregão tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 

EM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO TODA A 

INFRAESTURA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO 

MUNICIPAL (CCO)”, de acordo com as especificações constantes dos ANEXOS I e IX. 

 

3.-  PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira, após o 28º (vigésimo oitavo) dia 

corrido do aceite da nota fiscal. 

3.2. Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.2.1. A contratada fica obrigada à comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, 

junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal 

(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) 

e da Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS. 

3.2.2. O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento. 

 

4.-  RECURSOS ORÇAMENTARIOS E PREÇOS 

4.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das dotações orçamentárias: 

- 02.09.01.33.90.39 – Ficha 331 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.02.33.90.39 – Fichas 357, 359 e 1631 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.03.33.90.39 – Fichas 391, 392, 422, 423, 1702 e 1706 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.04.33.90.39 – Fichas 456, 473 e 490 – Secretaria de Educação. 

 

4.2 O orçamento prévio encontra-se registrado na planilha de orçamento do processo e disponível 

para consulta na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, na Av. Brasil, 

85, no horário das 9:00 às 16:00 horas. 

 

     4.3. O valor estimado será considerado como critério de aceitabilidade do preço a ser ofertado, não 

vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 

economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste 

ato convocatório. 

 

5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de: 

5.1.1. - empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

5.1.2. - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Americana; 

5.1.3. - empresas que estiverem sob falência; 

      5.1.4. - consórcios ou grupos de empresas;  

  5.1.5. – empresas que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
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      6. - CREDENCIAMENTO 

6.1. - No dia, hora e local estipulados neste edital, os licitantes deverão estar representados por 

agentes credenciados, e identificados através de documento oficial de identificação que contenha 

foto, e ainda através dos seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no original ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

b) tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove poderes do mandante 

para a outorga. 

 

c) Termo de credenciamento (ANEXO II) ou Procuração do que trata o item 6.1 - b. 

 

d) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (ANEXO III); 

e) Declaração de Inexistência de Vínculo (Anexo VII). 

  

6.1.1. – Os documentos constantes do item 6.1 deverão ser entregues ao Pregoeiro, 

SEPARADAMENTE dos envelopes de Proposta Financeira e Habilitação. 

 

6.2. – Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

 

6.3. - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio ao Pregão e juntados 

ao processo administrativo. 

 

7. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

7.1. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N.º “01” – PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2023 

PROCESSO N.º 12.355/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 

ENVELOPE N.º “02” - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2023 

PROCESSO N.º 12.355/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 

7.2. - A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes.  
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7.3. - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “02” – Habilitação antes do envelope 

“01” – Proposta Financeira, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele 

novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes.  

 

7.4. - A proposta deverá ser elaborada pela empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto 

às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

 

8. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1 - A proposta financeira deverá seguir o modelo constante do ANEXO I. 

 

8.2. - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste edital e seus anexos, sem que caiba direito à proponente reivindicar custos 

adicionais. 

8.2.1. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

 

8.3. - A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da proposta, e 

do lance será de 90 (noventa) dias, contado da data da abertura da sessão pública do pregão.  

 

8.4. - A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

8.5.  - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.5.1. - Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável; 

8.5.2. - Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.5.3. - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

8.5.4. – Que apresentarem preços finais superiores ao valor prévio estimado indicado no 

item 4.2.  

8.5.5 - Que deixarem de cotar algum item pertencente ao orçamento total. 

 

9. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

9.1 - Para efeitos de habilitação, o licitante que ofertar menor preço, inclusive microempresa e 

empresa de pequeno porte, deverá apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação os seguintes 

documentos: 

 

9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria 

em exercício; 
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b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

  9.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 9.1.1 não 

precisarão constar do Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, 

comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, 

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos 

mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo 

de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão). 

g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de 

Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

 

9.1.3  QUALICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei nº 8.666/93): 

a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa 

licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) com habilitação preferencialmente em Engenharia 

da Computação (Tecnologia da Informação), da região a que estiverem vinculados. 

 

 a1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional por ocasião da assinatura do contrato. 

 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART relativos à execução de obras ou serviços equivalentes ou 

semelhantes ao objeto da presente licitação.  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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b.1) O(s) responsável(eis) técnico(s) acima elencado(s) deverão pertencer ao quadro 

permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado 

em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o profissional autônomo mediante contrato 

escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, 

caso o licitante se sagre vencedor do certame (Súmula n.º 25 do TCESP).  

 

b.2) A comprovação de capacidade técnico profissional deverá demonstrar a execução dos 

serviços de maior relevância listados a seguir (Sumula nº23 do TCESP): 

 

LOTE 1 

 

 Prestação de serviços de instalação e configuração de câmeras de monitoramento por 

imagens; 

 Prestação de serviços de instalação e configuração de software de monitoramento de 

imagens, servidores e storage de armazenamento de imagens no caso de profissional 

da área de Engenharia de Computação e TI; 

 Instalação e montagem de Central de Gerenciamento para gerenciamento e gravação de 

imagens (centros de controle de operacional - CCO) no caso de profissional da área de 

Engenharia da Computação e TI; 

 Serviços de operação assistida e videomonitoramento no caso de profissional da área de 

Engenharia da Computação e TI;  

 Serviços de Garantia On Site para câmera e equipamentos, com atendimento 24h x 7 dias 

por semana no caso de profissional da área de Engenharia da Computação e TI; 

 Instalação de infraestrutura baseada em eletrodutos e eletrocalhas no caso de profissional 

da área de Engenharia Elétrica; 

 Instalação de rede elétrica com sistema de alimentação ininterrupta – no break com 

capacidade mínima de 15 KVA no caso de profissional da área de Engenharia Elétrica;  

 

LOTE 2 

 

 Instalação de rede dados no caso de profissional da área de Engenharia da Computação e 

TI; 

 Instalação e configuração de câmeras IP fixas compatíveis em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação no caso de profissional da área de Engenharia da 

Computação e TI; 

 Instalação de Sistema de Alarme composto por Central de Alarme e Sensores no caso de 

profissional da área de Engenharia Elétrica; 
 

 

b.3) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei n.º 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração. 

 

c) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, emitido em nome da empresa licitante, 

compatível(is) em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove estar 

executando ou ter executado serviços similares e compatíveis em características, 

complexidade e quantidades, com o objeto licitado, na proporção de 50%, sendo: 
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 34 câmeras para o lote 01 

 432 câmeras para o lote 02 

 
9.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei n.º 8.666/93): 

a) Balanço Patrimonial, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis (Ativo – Passivo – Demonstração do Resultado do Exercício), 

devidamente assinados pelo sócio responsável ou equivalente, com suas folhas devidamente 

numeradas e com o devido registro na Junta Comercial ou órgão equivalente e, quando se tratar de 

sociedade por ações, devidamente publicado na Imprensa Oficial, que comprovem a boa situação 

financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

aceitando-se a apresentação de Balanço de Abertura para as licitantes com menos de 01 (um) ano 

de existência; 

a1) caso a licitante utilize-se da Escrituração Contábil Digital – ECD, nos termos dos Decretos 

Federais nº 6.022/07 e 8.683/16, deverá apresentar o recibo de entrega emitido pelo SPED. 

b) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros assinado pelo representante legal da 

empresa,  extraídos do balanço referido no item “a”, a seguir mencionados: 

 

 Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,00 (um inteiro), obtido através da 

seguinte fórmula: 

                

 ATIVO CIRCULANTE 

LC =   --------------------------------------- 

  PASSIVO CIRCULANTE 

 

 Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,50 (cinquenta centésimos), obtido através 

da seguinte fórmula: 

 

    

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO 

EN =    ------------------------------------------------------------------------------ 

ATIVO TOTAL 

 

 Índice de Liquidez Geral (LG), igual ou maior do que 1,00 (um inteiro) obtido através da 

seguinte fórmula: 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 

LG =   ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO. 

 

c) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica;  

 

d) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

d1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor.  
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e) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de 

Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de 

apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  

 

f) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação comprovado através da 

apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 

Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou 

patrimônio social. 

 

9.1.5 – DEMAIS EXIGÊNCIAS 
 

a) Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de contratar com a 

Municipalidade - (ANEXO IV). 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo à sua habilitação (ANEXO V). 

 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de não 

contrariar as proibições insertas no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal (Lei 

Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999), modelo constante no ANEXO VI. 

 

OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e 

extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem:  

 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 

do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo 

e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a 

LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 

assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

 

9.1.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, caput). 

9.1.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e, 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 

123/06, art. 43, § 1º). 

9.1.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.6.1, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar 

os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

10.520/02 ou revogar a licitação (LC n.º 123/06, art. 43, § 2º). 

 

OBS: A visita técnica será FACULTATIVA e poderá ser realizada até um dia útil anterior ao da 

abertura da licitação. As visitas poderão ser agendadas através do telefone (19) 3475-9700, com 
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Sr. Perci Moreira (Encarregado de Serviços); e também (19) 3408-8220 com os Srs. Ademir Dias 

Oliveira (Inspetor GCM Dias) ou Júnio Raimundo da Silva (Subinspetor GCM Júnio). A visita 

técnica é facultativa, sendo que a falta de sua realização NÃO poderá resultar na inabilitação da 

licitante. Contudo, a empresa que não realizá-la, não poderá alegar posteriormente 

desconhecimento como forma de justificar possíveis inexecuções ou retardamentos.  

 

9.2. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo 

cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou 

por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos, 

preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

9.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 

prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade 

de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

 

9.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

9.2.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

9.2.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 

forma que não possam ser entendidos. 

 

9.2.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

 

9.2.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, 

todos os documentos deverão ser da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente pela matriz. 

 

9.2.8 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos, disposta nos itens 9.1.1 a 9.1.4; 

 

9.2.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.6.1 e 

seguintes deste edital. 

 

9.2.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 

sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

eletrônico. 

 

9.2.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 

cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 
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10. - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

10.1. - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os documentos do Credenciamento 

conforme item 6. Após a conferência dos mesmos, deverá ser entregue os envelopes “01” - 

Proposta Financeira e “02” - Documentos de Habilitação, até a data e horário estabelecido no 

preâmbulo do Edital. 

 

10.2. - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

ordenando-as em ordem crescente de valor. 

10.3. - Em seguida identificará a proposta de MENOR PREÇO, cujo conteúdo atenda as 

especificações do edital. 

 

10.4. - As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor 

preço, serão classificadas em ordem crescente. 

 

10.5. - O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 

objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. 

 

10.6. - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, serão selecionadas até três melhores 

propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.7. - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

 

10.8. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 

forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço. 

 

10.9. - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor.  

 

10.10. - Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor estipulado 

que será decidido em sessão entre o Sr. Pregoeiro e licitantes. 

 

10.11. - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.12. - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta  

escrita de menor preço e o valor estimado para a licitação. 

10.12.1. - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será 

efetuada por sorteio, na mesma sessão, observando-se o critério de desempate e direito de  

preferência de contratação das ME´s e EPP´s, previstos na Lei Complementar 123/2006. 

 

10.13. - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao 

pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
 

10.14. - Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurado como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/06. 
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10.14.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais  ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta melhor classificada. 

10.14.2 - Para efeito do disposto no item 10.14 deste edital, ocorrendo empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, 

querendo apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de 

conformidade com o disposto no § 1º. do artigo 43 da Lei Complementar 147/14. 

 d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.14.1 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta. 

10.14.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 10.14 deste 

edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.14.4 - O disposto no subitem 10.14 deste edital, somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.15. -  O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

10.16. - Considerada aceitável a proposta de menor preço  obedecidas as exigências fixadas no 

edital, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

10.17. - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

  

10.18. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado  vencedor. 

 

10.19. - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

 

10.20. -  A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro 

em ata da síntese das suas razões. 

 

10.21. - O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 

 

10.22. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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10.23. - A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

10.24. -  Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, 

ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova 

sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  

 

11. -  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. - Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação para a Autoridade 

Competente. 

 

11.2. - Caso haja manifestação para apresentação de recurso,  os interessados poderão apresentar 

memoriais, dirigidos ao Pregoeiro, na foram descrita no tópico 15.4 deste Edital, no prazo de três 

dias, contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 

útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

12. - CONTRATAÇÃO 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Americana, 

firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto 

desta licitação nos termos da minuta ANEXO VIII que integra este Edital; 

 

12.2. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 

Americana. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Prefeitura, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.  

 

12.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 14 

e seguintes deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato; 

 

12.4. No ato da contratação, o LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar documento de 

procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 

contrato em nome da empresa; 

 

12.5. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Prova de 

Regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a 

Tributos Federais a à Dívida Ativa da União, abrangendo Contribuições Sociais, nos termos da 

Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014). 

 

12.6. - Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 

e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
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12.7. As empresas em recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes 

documentos para a assinatura do contrato:  

 12.7.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de 

recuperação judicial.  

 12.7.2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  

 

13. – A PRESTAÇÃO  DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. -  Durante a prestação do objeto desta licitação, serão observadas, no que couberem, as 

disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º  8.666/93 e suas alterações. 

 
 

14. PENALIDADES 

14.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta, a falta de entrega ou apresentação de 

documentação falsa exigida para o certame, a recusa em prestar o objeto licitado, bem como em 

assinar o Contrato Administrativo no prazo estabelecido no edital, quando o licitante for 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão: 

 14.1.1. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

município de Americana e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

município de Americana, pelo período de até 05 (cinco) anos. 

 14.1.2. – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

14.2. - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 

seguintes penalidades: 

14.2.1. - multa de 1% (um por cento) ao dia, por atraso na prestação do objeto, sem 

justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do Contrato, até o 5.º (quinto) 

dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 14.2.2. desta Cláusula. 

14.2.2. - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso de 

descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de rescisão 

administrativa  por ato de responsabilidade da empresa. 

14.2.3. - na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, 

aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Americana, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

14.2.4. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Americana, que será concedida sempre que 

contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de 24 

(vinte e quatro) meses. 

14.3. - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa contratada com a Prefeitura de Americana ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 

judicialmente. 

14.4. - As penalidades previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada de reparação das eventuais perdas e 

danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana. 

14.5. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis. 
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14.6. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou 

a contratada poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

14.6.1. - desclassificação ou inabilitação, se a seleção se encontrar em fase de 

julgamento; 

14.6.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Americana, cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

Município de Americana e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

15. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

15.1. - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este ser formalizado por meio de 

requerimento endereçado ao pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. Brasil, 

n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail:  

tassia.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00. 

 

15.2. – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Pregoeira e encaminhadas 

por intermédio do e-mail: tassia.suprimentos@americana.sp.gov.br aos cuidados da Unidade de 

Suprimentos ou protocoladas pelos interessados até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 

para recebimento das propostas na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo Geral, à Av. 

Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP), no horário das 09h00 às 16h00. 

  

15.3. - As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

 

15.4. - Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo 

Geral, à Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhados por meio do e-

mail: tassia.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas. 

 

15.5. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16. DISPOSIÇÕES  GERAIS 

16.1. -  A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas 

as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 

 

16.2. - Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário estabelecido 

no preâmbulo deste Edital. 

 

16.3. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

16.4. - Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

16.5. - Os licitantes assumem  todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

do resultado do processo licitatório. 

 

mailto:tassia.suprimentos@americana.sp.gov.br
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16.6. - Os licitantes são responsáveis pela veracidade das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.7. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 

Municipio de Americana. 

 

16.8. - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram 

sua inabilitação ou desclassificação. 

 

16.9. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, ficarão à 

disposição para retirada na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, após a 

celebração do contrato. 

 

16.10. - Informações sobre o andamento da licitação, poderão ser obtidas nos dias úteis de 09:00 

às 16:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou através do fone: (19) 3475-9046. 

 

16.11. - No que for omisso este edital, aplicar-se-ão as disposições das Leis 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal n.º 8.423/10. 

 

16.12.  - Para todas as questões divergentes, oriundas da presente licitação, não  resolvidas  

administrativamente,  será  competente  o foro desta cidade e Comarca de Americana, excluído 

qualquer outro.     

 

                    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 17 DE MARÇO DE 2023. 
                                                                                         

                                    

                                   

                                                                         Autorizo a publicação oficial  
 

 

    _______________________________________ 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores                                                                                                               

Secretário Adjunto de Administração  
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                                                              ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  

PREGÃO PRESENCIAL: 012/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 12.355/2022 
 

Proponente: _____________________________________________________________________ 

Endereço:  ______________________________________________________________________ 

Bairro:  _________________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Cidade: _______________________ Estado: ____________ 

Telefone: ____________________ Fax: ___________________E-mail_______________________ 

CNPJ: ______________________________________ IE: ________________________________ 

 

LOTE 1   

 

Item Qtd. Descrição do Serviço 
Preço Unitário 

(Mensal) R$ 
Preço Total R$ 

1 
36 

meses 

LOCAÇÃO E INSTAÇÃO DE SISTEMA DE 

MONITORAMENTO COM CÂMERAS PTZ E 

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO (CCO) 

    

 

LOTE 2 

 

Item Qtd. Descrição do Serviço 
Preço Unitário 

(Mensal) R$ 
Preço Total R$ 

1 
36 

meses 

LOCAÇÃO E INSTAÇÃO DE SISTEMA DE 

MONITORAMENTO INTERNO COM CÂMERAS IP E 

ALARMES 

    

 

 

            Serão aceitas até 02 (duas) casas decimais no preço unitário do item ofertado. 

 

 

Deverão ser cotados todos os itens , sob pena de desclassificação. 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços dos itens superiores aos preços 

médios indicados na planilha de orçamento disponível para consulta no processo. 

 

 

A (s) licitante (s) vencedora (s) deverá (ao) apresentar, no prazo de 48 horas: 

 

1) A proposta de preços atualizada. 

 

2) A licitante vencedora deverá apresentar até a data da assinatura do contrato, os documentos 

abaixo elencados, que poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou em 

publicação do órgão da Imprensa Oficial, ou ainda, qualquer outra forma prevista em lei. 

O prazo para apresentação poderá ser prorrogado, mediante justificativa da empresa, devidamente 

acolhida pelo gestor do contrato. 
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A exigência de que a empresa vencedora do certame licitatório, comprove possuir em seu quadro 

de funcionários os profissionais relacionados nos Lotes 1 e 2 conforme o caso se deve ao fato de 

haver núcleos de especialidades distintas, os quais exigem conhecimentos técnicos específicos em 

determinadas áreas. 

2. 1 - Comprovação de que é revendedor autorizado do fabricante, apto a comercializar os 

equipamentos objeto deste certame, mediante declaração, carta, ou outro documento equivalente. 

2. 2 - Comprovação de possuir em seu quadro de funcionários até a data da assinatura do contrato 

os profissionais abaixo especificados. 

 

LOTE 1 

 

 Engenheiro Civil: essa exigência se deve ao fato de que, para a montagem do CCO, 

haverá serviços relacionados à elevação do piso, instalação de divisórias, instalação de 

forros dentre outras, sendo pertinente que o profissional responsável detenha 

conhecimento nessa área; 

 

 Engenheiro Elétrico: esse profissional é necessário em razão das instalações elétricas 

necessárias, tais como a distribuição de uma rede interna na sala onde será instalado o 

CCO e, considerando que haverá diversos equipamentos elétricos e eletrônicos (Ex. 

Computadores, monitores, ar-condicionado etc.), faz-se necessária a execução de um 

serviço de qualidade, o que só é possível se elaborado por um profissional bem 

qualificado, o que, certamente minimizará os riscos de algum problema elétrico que 

possa redundar na queima de equipamentos ou até algo mais grave; 

 

 Engenheiro em Tecnologia da Informação: além da questão da devida adequação do 

espaço físico e instalação de toda a parte elétrica do projeto, cabeamentos elétricos 

etc., haverá uma central de videomonitoramento com câmeras constituídas por 

equipamentos que exigem que o profissional que estará responsável pela instalação, 

configurações e demais serviços relacionados à manutenção, preventiva e corretiva, 

durante toda a execução do contrato detenha elevada capacitação, minimizado os risco 

de o sistema ficar inoperante por período de tempo além do estritamente necessário, o 

que pode ocasionar prejuízo ao serviço público prestado pelo poder público a 

coletividade, qual seja, a preservação do patrimônio constante nas unidades escolares 

do município de Americana, evitando assim gastos desnecessários com a substituição 

de citados equipamentos, eventualmente danificados ou extraviados, o que pode 

comprometer a adequada prestação dos serviços nas unidades escolares de Americana. 

 No mínimo 01 (um) técnico que participará da execução dos serviços, certificado no 

curso de NR10 - Norma Regulamentadora do ministério do trabalho, relativo à 

prevenção de acidentes com eletricidade no ambiente de trabalho (anexar atestado que 

realizou o treinamento). 
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 No mínimo 01 (um) técnico que participará da execução dos serviços, certificado no 

curso de NR35 - Norma Regulamentadora do ministério do trabalho, relativo a trabalho 

em altura (anexar atestado que realizou o treinamento). 

 No mínimo 01 (um) técnico que participará da execução dos serviços, certificado no 

curso de NR06 - Norma Regulamentadora do ministério do trabalho, relativo a 

Equipamento de Proteção Individual (anexar atestado que realizou o treinamento). 

 No mínimo 01 (um) técnico com Certificado na solução de câmeras IP (anexar atestado 

que realizou o treinamento). 

 No mínimo 01 (um) técnico com Certificado na solução de software de gerenciamento 

de Vídeo (VMS) (anexar atestado que realizou o treinamento).  

 No mínimo 01 (um) técnico com Certificado de Curso de Cabeamento Estruturado, 

baseado na norma ANSI/TIA/EIA 568 A/ANSI/TIA/EIA 568B/NBR 14565 e 

ANSI/TIA/EIA 569A (anexar atestado que realizou o treinamento). 

 Gestor de Projetos com certificação PMP e membro do PMI, com formação de nível 

superior. O profissional será responsável por gerenciar as atividades de planejamento, 

execução, monitoramento/controle e encerramento do projeto aplicando uso das 

melhores práticas de gerenciamento de projetos. 

 Gestor ou analista de TI com certificação ITIL, com formação de nível superior. O 

profissional será responsável por gerenciar as atividades de manutenção e gestão do 

contrato através do NOC Network Operation Center/Central de atendimento 

especializada da Contratada. 

 Um profissional com formação na área de engenharia de segurança do trabalho ou 

técnico de segurança do trabalho acompanhado das devidas comprovações; 

 

LOTE 2 

 

 No mínimo 01 (um) profissional treinado pelo Fabricante da solução de CFTV 

mediante a apresentação dos Certificados de Treinamento ou Declarações emitidas 

pelo desenvolvedor, com as respectivas cópias autenticadas; 

 

 No mínimo 01 (um) profissional treinado na Norma Regulamentadora de segurança 

NR-10 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade). Os treinamentos 

deverão obrigatoriamente estar atualizados, conforme legislação pertinente; 

 

 No mínimo 01 (um) profissional treinado na Norma Regulamentadora de segurança 

NR-35 (Trabalho em altura). Os treinamentos deverão obrigatoriamente estar 

atualizados, conforme legislação pertinente; 

 

 Um profissional com formação de nível superior completo na área de Engenharia 

Elétrica e com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA acompanhado das devidas comprovações; 

 

 Um profissional com formação de nível superior completa na área de Engenharia da 

Computação e com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA acompanhado das devidas comprovações; 
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 Um profissional com formação na área de engenharia de segurança do trabalho ou 

técnico de segurança do trabalho acompanhado das devidas comprovações; 

 

A Comprovação dos vínculos dos profissionais para atendimento dos itens retro citados, 

será mediante Contrato Social, registro na Carteira Profissional, Ficha de Empregado ou 

Contrato de Trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha 

os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência do Anexo IX. 

 

PRAZO DO CONTRATO: A vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com 

renovação prevista em Lei vigente. 
 

 

 
 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira 

após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e 

a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de 

comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 

8.666/93. 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da entrega da proposta. 

 

 

__________________________, ______ de __________________ de 2023. 

 

 

________________________________________ 

Representante Legal 

RG /CPF: 

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  

NOME ____________________________________________________________________ 

CARGO ___________________________________________________________________ 

RG Nº _____________________________________________________________________ 

CPF  Nº____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL _________________________________________________ 
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ANEXO II 

                                 TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, INCLUINDO TODA A INFRAESTURA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO 

DE CONTROLE E OPERAÇÃO MUNICIPAL (CCO)”. 
 

 

A empresa ________________________________, com sede na ___________________CNPJ n.º 

_________________, representada pelo (a) Sr. (a) __________________, CREDENCIA o(a) 

Sr.(a) ________________________(CARGO), portador (a) do R.G. n.º ____________________e 

CPF. n.º ________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de 

Americana em licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 012/2023, podendo formular lances, 

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias. 

 

_________________ (SP), aos ________ do mês de __________ de 2023. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta procuração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no 

ato da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, INCLUINDO TODA A INFRAESTURA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO 

DE CONTROLE E OPERAÇÃO MUNICIPAL (CCO)”. 

 

 

A empresa ___________________________, localizada na ___________________, CNPJ n.º 

__________________, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela 

presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada 

a não veracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as 

sanções previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, alem das disposições do 

Decreto Municipal n.º 8423/10.  

 

 

 

_____________________, aos _____ dias do mês de ________________ de 2023. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES, no ato 

da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ____________________________, 

não está suspensa temporariamente de participar em Licitação pública, e que não possui 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Americana. 

 

Declaro, ainda, que a empresa em tela, não sofreu declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com as Administrações Públicas: Federal, Estaduais ou Municipais. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO À SUA 

HABILITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, INCLUINDO TODA A INFRAESTURA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO 

DE CONTROLE E OPERAÇÃO MUNICIPAL (CCO)”. 

 

Prezados Senhores:  

A empresa ________ (Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 

Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob 

as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no 

Pregão Presencial Nº 012/2023. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Cargo:  

Carteira de Identidade n.º 

CPF n.º 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  

XXXIII DO ART.  7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL: N.º 012/2023 

 

(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no 

CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º ______________________ e CPF n.º _______________________________, 

DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE SERVIDORES 

COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023 
 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro 

de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

    

(Local e Data) 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ e entregue à Pregoeira, FORA DOS ENVELOPES no momento da 

abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO VIII  -   MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE AMERICANA E A 

EMPRESA  “________” PARA A “LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 

VIDEOMONITORAMENTO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

INCLUINDO TODA A INFRAESTURA E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE 

CONTROLE E OPERAÇÃO MUNICIPAL (CCO)”. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE AMERICANA, 

pessoa jurídica de direito  público interno, com sede à Avenida Brasil,  n.º  85,  nesta  cidade, 

CNPJ número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXX Secretário 

Municipal, com poderes delegado no Decreto Municipal nº 12.918 de 14/02/2022, portador da 

cédula de identidade RG nº xxxxxxx, CPF nº xxxxxxx, residente e domiciliado, nesta cidade, 

doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE" e, de outro lado a empresa 

______________., com  sede a Rua _____________, n.º __, na cidade de __________ (___), com 

CNPJ (MF) ____________, Inscrição Estadual ___________, neste ato representada pelo Sr. 

________________, (cargo-ocupado), portador do R.G. n.º ______, CPF _________, residente e 

domiciliado à Rua _________, n.º ____ – Bairro ______, na cidade de _________ (___), 

doravante denominada simplesmente "CONTRATADA",  tem entre si, como justo e acertado, o 

presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 

1.1. Através de Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 012/2023, 

Processo Administrativo de n.º 12.355/2022, a "CONTRATANTE" selecionou e ajusta com a 

"CONTRATADA” A “LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM 

UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO TODA A INFRAESTURA 

E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO MUNICIPAL (CCO)”, 

no valor e de conformidade com o que segue:  

 

LOTE 1 

Item Qtd. Descrição do Serviço 
Preço Unitário 

(Mensal) R$ 
Preço Total R$ 

1 
 

     

 

LOTE 2 

Item Qtd. Descrição do Serviço 
Preço Unitário 

(Mensal) R$ 
Preço Total R$ 

1 
 

     

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 

 

2.1. Face ao disposto na cláusula primeira, e de acordo com a proposta apresentada, a 

“CONTRATANTE ajusta com a "CONTRATADA" os serviços objeto da licitação pelos 

valores unitários definidos na tabela da cláusula primeira deste contrato e valor total de R$ 

____(___________). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO 

PRAZO 
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DO PAGAMENTO 

 

3.1. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o pagamento à 

"CONTRATADA" de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, o pagamento será 

efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota 

fiscal. 

3.1.1 - Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.1.2 - Para comprovação da obrigação prevista no item 5.1,b deste instrumento, a detentora da 

Ata deverá comprovar a Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, 

de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos 

termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) e a Certidão de Regularidade Fiscal – 

CRF do FGTS. 

3.1.3 - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento.  

 

3.2. O prazo de vigência deste contrato é de 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, II 

da lei 8666/93. 

 

3.3. Havendo renovação o índice de reajuste a ser aplicado é o IPCA/IBGE ou outro que venha a 

substituí-lo. 

 

3.4. Os serviços deverão ser executados em observância as especificações constantes no Anexo IX 

do Edital do Pregão Presencial nº 012/2023 que integra este termo independente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 

A licitante vencedora será remunerada, desde que cumpra a obrigação, com os recursos 

financeiros previstos nas dotações orçamentárias: 

 

- 02.09.01.33.90.39 – Ficha 331 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.02.33.90.39 – Fichas 357, 359 e 1631 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.03.33.90.39 – Fichas 391, 392, 422, 423, 1702 e 1706 – Secretaria de Educação; 

- 02.09.04.33.90.39 – Fichas 456, 473 e 490 – Secretaria de Educação. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

5.1. São obrigações da CONTRATADA além daquelas arroladas nos Anexos I e IX do Edital do 

Pregão nº 012/2023: 

a) O pagamento de todos os tributos quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham 

a incidir sobre a contratação ora ajustada. 

b)  Manter e comprovar, quando a administração solicitar, durante toda a execução do contrato, as 

obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução do contrato é o de empreitada por preço global. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA MULTA  
 

Pela desistência ou inexecução total ou parcial do contrato, sujeitar-se-á a "CONTRATADA" à 

aplicação das seguintes penalidades: 

 

I – multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento ou 

cumprimento irregular de quaisquer obrigações ou, ainda, no caso de rescisão administrativa por 

ato de sua responsabilidade; 

 

II – multa de 1% (um por cento) por dia em que ocorrer atraso ou descumprimento na prestação do 

objeto licitado, sem justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do contrato até 

o 5º dia útil, após o que aplicar-se-á a multa, prevista no item I desta cláusula; 

 

III - As multas previstas nos incisos anteriores serão descontadas em moeda corrente dos 

pagamentos eventualmente devidos a “CONTRATADA”, ou cobradas administrativa ou 

judicialmente; 

 

IV - Além das estipulações constantes deste contrato, se sujeita a “CONTRATADA” às demais 

penalidades prescritas no artigo 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 

preconizadas, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11.09.90). 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

 

O contrato poderá ser rescindido pela "CONTRATANTE” no todo ou em parte, de pleno direito, 

em qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial, quando se verificar: 

 

I - O descumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

III - A paralisação do fornecimento/serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à 

Prefeitura Municipal; 

IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação, cisão ou fusão da contratada 

com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial, deste instrumento, sem expressa anuência 

da Prefeitura; 

V - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VI - O descumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que rege as licitações; 

 

Parágrafo Único: Ficam assegurados à “Contratante” os direitos de rescisão administrativa, 

enunciados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E  

DA LEGISLAÇÃO 

 

I - Faz parte integrante deste instrumento, o Procedimento Administrativo n.º 12.355/2022, 

Pregão Presencial n.º 012/2023, e especialmente a íntegra da proposta da contratada; 

 

II - Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações  

posteriores.  

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO   
Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Americana, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para solucionar questões oriundas do presente contrato não resolvidas 

administrativamente. 

 

Por estarem de pleno e perfeito acordo, foi lavrado o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pelas testemunhas de rol abaixo. 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos ____ de _____________ de 2023. 

 

 

 

MUNICÍPIO  DE AMERICANA 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Secretário Municipal de xxxxxx  

 

 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 
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ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM UNIDADES DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INCLUINDO TODA A INFRAESTRUTURA E 

IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO MUNICIPAL 

(CCO)”. 

 

 

1 - DO OBJETO 

Constitui o objeto da licitação a contratação de empresa especializada para a locação de 

sistema de videomonitoramento incluindo equipamentos, câmeras de monitoramento 

móveis PTZ e respectivas licenças para a integração ao software de gerenciamento de 

imagens, materiais, câmeras (IP) e respectivas licenças para a integração ao software, e 

montagem e Instalação do Centro de Controle e Operação Municipal (CCO), bem como 

toda a infraestrutura necessária de elétrica e logistica, áreas de trabalho dos operadores, 

rede de dados (internet) e VideoWall. 

 

Pode-se definir Sistema de Videomonitoramento como o conjunto formado pela 

infraestrutura, câmeras de alta resolução, sistemas de monitoramento de imagens e ambiente 

tecnológico (CCO) para abrigar pessoas e equipamentos que irão operar e gerenciar todo o 

Sistema, e pelos serviços e aplicações que o viabilizam.  

O sistema proposto tem por objetivo monitorar em tempo real as unidades da Secretaria de 

Educação, visando o controle de prevenção, identificação de ocorrências, permitindo 

análise em tempo real com ações imediatas dos agentes. 

A interligação lógica rede de dados (internet) das câmeras envolvidas nesse projeto, será 

de responsabilidade da Contratada. 

O presente termo engloba as áreas de infraestrutura, câmeras, CCO e licenciamento para a 

gestão tipo VMS, garantindo assim a demanda de equipamentos, materiais, infraestrutura e 

serviços, possibilitando a implementação de ferramentas para ações estratégicas nas áreas de 

segurança pública, tecnologia da informação e inclusão digital que fazem parte de projetos 

integrados da Secretaria Municipal de Educação de Americana. 

A Contratada fornecerá todos os equipamentos, materiais, mão de obra, ferramentas, licenças, 

programação, configuração, projeto executivo e serviços e executar todas as operações 

necessárias para implantar o Sistema de Monitoramento nas unidades escolares municipais de 

acordo com as especificações, inclusive link de rede de dados (internet) suficiente para o 

sistema de monitoramento, que será de responsabilidade da Contratada. 
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A Contratada fornecerá um Sistema de Monitoramento totalmente funcional a ser instalado 

nas unidades de ensino municipais de Americana, conforme Anexo XI. As quantidades 

exatas de equipamentos já estão definidas neste projeto e serão seguidas sem qualquer 

mudança sendo prevista a distribuição dos pontos de monitoramento. 

Os serviços consistem na locação, com instalação e configuração de câmeras de 

monitoramento, licenças para o Software de Gerenciamento de Imagens e montagem do 

Centro de Controle e Operação Municipal (CCO), incluindo material e mão e obra e rede de 

dados (internet). 

O sinal de dados e vídeo das câmeras que serão instaladas nas unidades escolares terá o 

tráfego suportado na rede óptica (Fibra Ótica) ou via link de internet. Entende-se como sinais 

de dados das câmeras o controle de captação, transmissão e tratamento das imagens coletadas 

bem como o controle de movimento das câmeras denominado por PAN/TILT/ZOOM (Giro 

vertical, horizontal e Zoom).  

As câmeras serão instaladas nos postes e conectadas aos Shelters (armários), também fixados 

nos postes, sendo que em cada Shelter (armário metálico) deverá ser instalado um nobreak de 

no mínimo 700VA para garantir alimentação em caso de falha do circuito da concessionária 

(este equipamento será alimentado através da energia de iluminação pública), e a caixa para 

terminação do cabo óptico. O shelter compreenderá em uma caixa de alumínio com 

dimensões mínimas de 700x500 mm com vedação resistente a intempéries e sistema de 

ventilação para troca de calor entre os compartimentos internos.  

A gravação das imagens das câmeras de monitoramento externo deverá ser do tipo Gravação 

Centralizada, em Servidores que serão instalados no CCO de Americana. 

Deverá ser contemplada neste Projeto a Implantação do Centro de Controle e Operação - 

CCO na sede da Guarda Municipal de Americana - GAMA, no qual deverão ser instalados 

Armários de Telecomunicações, Servidores de Gerenciamento e Gravação de Imagens e 

Estações de Visualização de Imagens com o fornecimento de todos os materiais e serviços 

de Infraestrutura, Cabeamento de Rede e Elétrica, Consoles de Operadores e VideoWall. A 

GAMA disponibilizará a área onde a estrutura do CCO será instalada. 

 

2 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento adotado será o de menor valor global por lote. 

 

3 - OS SERVIÇOS TÉCNICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

3.1 - LOTE 1 

3.1.1 - Locação e instalação de Sistema de monitoramento de imagens: 

O sistema contará com 69 pontos de monitoramento, sendo cada ponto composto por uma 

câmera móvel com recursos PTZ (PAN/TILT/ZOOM) providas de interface Ethernet para 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 012/2023                            Pág.32 /108    

tráfego suportado pela rede de dados TCP/IP, cada câmera será fixada em ambientes 

externos das unidades. PTZ” vem de Pan, Tilt e Zoom, que são os maiores diferenciais 

dessas câmeras. “Pan”, de “panorâmica”, denota sua capacidade de visão horizontal; “Tilt” 

é a visão vertical; já “Zoom” é a capacidade de aproximar imagens através de articulações 

da lente. Seu controle a distância é feito por uma controladora, a qual pode controlar mais 

de uma câmera ao mesmo tempo e tem a opção de se criar presets de movimentos. 

 

 

 

 

Com monitoramento centralizado no CCO (Centro de Controle e Operação), as câmeras 

deverão ser instaladas nos postes e conectadas aos Shelters (armários metálicos), também 

fixados nos postes, sendo que em cada Shelter será instalado um equipamento de 

conversão de mídia óptica monomodo para cabo metálico UTP Cat.6, nobreak para 

garantir alimentação em caso de falha do circuito da concessionária (este equipamento será 

alimentado através da energia de iluminação pública/circuitos semafóricos) e a caixa para 

terminação do cabo óptico. O shelter compreenderá de uma caixa de alumínio com 

vedação resistente a intempéries e sistema de ventilação para troca de calor entre os 

compartimentos internos. A placa de montagem para os equipamentos será em “L” 

possibilitando a fixação de dispositivos como régua de tomadas e disjuntor de proteção na 

parte lateral, otimizando o espaço interno. 

Deverá incluir o licenciamento, instalação e configuração do software do Sistema de 

Vídeomonitoramento. 

As especificações técnicas detalhadas constam do ANEXO X - A e ANEXO X - B deste 

Edital. 

  

3.1.2 - Implantação do Centro de Controle e Operação (CCO) em regime de locação: 
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Locação e instalação da central de operações na sede da Guarda Municipal de Americana - 

GAMA. Neste local, deverão ser instalados o sistema de Video Wall, Armários de 

Telecomunicações, Servidores de Gerenciamento e Gravação de Imagens e Estações de 

Visualização de Imagens com a locação de todos os materiais e serviços de Infraestrutura, 

Cabeamento de Rede e Elétrica.  

As especificações técnicas detalhadas constam do ANEXO X – A e ANEXO X - B deste 

Edital. 

 

 

 

Figura 1: Croqui do CCO de Americana 

Para o ambiente de Monitoramento do CCO deverá ser locado 01 (um) Sistema de 

Displays Digitais (VideoWall), composto por 10 (dez) displays de LED de no mínimo 55” 

(cinquenta e cinco polegadas) no arranjo de 05 telas na horizontal por 02 telas na vertical 

em suporte pedestal, com uma resolução mínima individual por módulo de 1920 x 1080, 

gerenciador gráfico, pacotes de software de operação, ferramentas de captura e de criação 

de layouts bem como todos os cabos e materiais mecânicos de fixação (base) e 

Acabamento em ACM BOND 25m² com Logotipia em AÇO ESCOVADO; 

Para a sala de reuniões do CCO deverá ser locada 01 (um) Tela de no mínimo 75” (setenta 

e cinco polegadas) de LED e sistema de som. 
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Locação e instalação de firewall de próxima geração (NGFW) para proteção do ambiente 

de acesso a rede de dados do CCO; 

Locação e instalação de calhas, dutos, demais componentes/materiais e serviços de lógica e 

elétrica para a sala de monitoramento e demais ambientes;  

Locação e instalação de forro com sistema de luminárias LED, considerar as dimensões de 

aproximadamente 100 m² para fornecer e instalar em todos os ambientes do novo CCO; 

Locação e instalação de piso elevado 600x600, considerar as dimensões de 

aproximadamente 100 m² para fornecer e instalar em todos os ambientes do novo CCO;  

Locação de Mobiliário Técnico para as estações de visualização dos operadores e Sala de 

Reunião. Cada estação de visualização será equipada com um computador (workstation), 3 

(três monitores de no mínimo 23”) e uma mesa Joystick para operação das câmeras; 

 

3.2 - LOTE 2 

3.2.1 - Locação de câmeras de monitoramento e alarmes com instalação: 

Consiste na  prestação de serviços mediante locação, de proteção eletrônica fazendo uso de  

864 câmeras de vídeo tipo “Bullet Fixa”, um tipo de câmera utilizado em um sistema de 

CFTV e que possui um formato alongado, e por suas características técnicas de maior 

resistência a questões de clima e outras eventuais intempéries, são fixadas em postes e 

paredes.que é com tecnologia I.P.vem do inglês "Internet Protocol" (protocolo de rede) 

funciona com um cabo de rede ou por wi-fi, conectada a um computador, NVR (gravador de 

vídeo em rede) ou em nuvem, capturando as imagens, transmitindo e armazenando em tempo 

real, sensores internos, com instalação e configuração de todos os equipamentos necessários 

às unidades escolares do Município e ao CCO, para monitorar e gerenciar remotamente o 

sistema de alarme nas unidades da Secretaria Municipal de Educação, permitindo pronto 

atendimento pela Guarda Municipal. 
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3.2.2 - TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO IP 

A tecnologia IP é o que há de mais inovador em monitoramento de ambientes. É usada 

para tráfego de dados em rede, com transmissão de voz, vídeo e outros. IP é uma 

abreviação para Internet Protocol (Protocolo de Internet), o protocolo mais comum 

utilizado hoje para comunicação de computadores via rede e internet. As imagens em alta 

definição são o grande atrativo desse sistema. 

O Monitoramento IP consiste em criar imagens digitais que são transferidas por uma rede 

IP, com ou sem fio, permitindo o monitoramento e gravação de vídeo tão longe quanto a 

rede chegar e integrando outros tipos de sistemas como controle de acesso. 

As câmeras de rede são conectadas diretamente a uma rede IP e integradas a aplicativos de 

rede, permitindo aos usuários ter uma imagem de uma câmera remota, armazenar e 

analisar vídeo ao vivo de outra localidade ou múltiplas localidades, através da rede local, 

da Internet. 

Em muitas aplicações, em especial Videomonitoramento IP, esta revolucionária tecnologia 

vem substituindo os sistemas tradicionais para reduzir custos e aumentar a segurança.  

Devido a sua escalabilidade, entre outras vantagens, o Monitoramento IP é uma tecnologia 

atrativa e confiável não apenas para melhorar ou revitalizar o monitoramento existente e 

monitoramento à distância, mas também por um novo tipo de mercado, incluindo a 

utilização das redes ethernets. 

 

3.3 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar, em regime de locação, os equipamentos que 

compõe o objeto, conforme as especificações e quantitativos mínimos constantes do Anexo 

X-A e Anexo X-B deste Edital. Deverão estar dentro das normas da ABNT, Anatel, 

certificados pelo Inmetro, e outros órgãos de fiscalização e controle conforme o caso. 
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4 - DAS NORMAS 

Os serviços de instalação deverão atender às normas e determinações abaixo, além de 

outras específicas, citadas ao longo desse Termo de Referência: 

EIA/TIA 568-B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard; 

EIA/TIA 569-A: Commercial   Building    Standard     for Telecommunications Pathways 

and Spaces; 

EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements; 

EIA/TIA BULLETIN TSB-67; 

Normas da Concessionária de Energia Elétrica local, última revisão em vigor. 

 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos, através de sistema de locação, 

incluindo a manutenções preventiva e corretiva, ficando todo o custo de manutenção dos 

equipamentos por conta da mesma, incluindo material e mão de obra, assim como a 

garantia dos equipamentos e da rede de dados (internet). 

 

A manutenção preventiva para os equipamentos será feita de forma presencial, remota e 

periódica. Ainda, para os equipamentos tipo câmeras e switches deste projeto deverá ser 

realizada pela Contratada em “tempo real” através de monitoração dos equipamentos. 

 

A Contratada obriga-se à manutenção corretiva dos equipamentos com a cobertura de todo 

e qualquer defeito apresentado, com a substituição de peças, partes, mídias, componentes e 

acessórios, rede de dados (internet) sem apresentar qualquer ônus para CONTRATANTE, 

inclusive de transporte e despesas acessórias. 

 

O atendimento de hardware deverá ser realizado nos locais onde os equipamentos 

estiverem instalados (on-site). 

A Contratada deverá prestar serviço de suporte técnico on site e remoto, através de um 

NOC (Centro de Operação de Rede) com Central de Atendimento, através de sistema de 

abertura de chamados por TroubleTickts, para pronto atendimento e gerenciamento de 

ocorrências na rede, sendo o SLA definido para resolução de problemas em até 06 (seis) 

horas a contar da abertura de chamados no sistema TT. 

A CONTRATADA deverá utilizar software comercial, aderente ao ITIL® 2011 ou 

superior. A forma de comprovação da aderência do software de gerenciamento ao ITIL 

2011 ou superior será pela sua certificação PinkVerify ou equivalente para no mínimo os 4 
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(quatro) processos principais: Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de 

Requisições de Serviços, Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de Catálogo de 

Serviços. 

Informações quanto à infraestrutura disponível no NOC da Contratada (Rede, Energia, 

Climatização, SADCI, Vídeo Wall, Software de Gestão) assim como planta de layout 

deverão ser entregues através de declaração junto à proposta comercial. 

 

6 - CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: 

A proposta deverá apresentar os serviços de acordo com as especificações deste termo de 

referência.  

A proponente vencedora deverá apresentar catálogos, manuais, folhetos, sites impressos da 

WEB, com suas respectivas URL’s para conferência, ou qualquer outro tipo de documento 

técnico do fabricante, que efetivamente comprove a existência e aderência ao quesito ou 

padrão exigido ao longo dessas especificações de todos os Equipamentos e Softwares. 

Deverão estar dentro das normas da ABNT, Anatel, certificados pelo Inmetro, e outros 

órgãos de fiscalização e controle conforme o caso. 

A proponente vencedora deverá, caso solicitado pela equipe técnica do Município, 

apresentar amostra de quaisquer dos itens ofertados, objetivando análise técnica, em caso 

de dúvidas em relação ao atendimento de qualquer requisito técnico, quando solicitada, a 

critério do Município. A(s) amostra(s) entregue(s) ficarão sob a responsabilidade da equipe 

técnica do Município de Americana até a execução dos serviços contratados, visando 

comparação com o material a ser entregue pela vencedora. 

 

7 - DO TESTE DE ACEITE E AMBIENTE DE REFERÊNCIA 

 

7.1 – Encerrada a etapa de lances e habilitação, o Sistema proposto pela licitante vencedora 

será avaliado mediante teste de aceite, para verificação da conformidade com as 

especificações técnicas do termo de referência. O licitante vencedor do certame receberá 

convocação a ser feita pelo pregoeiro para realização do teste. 

7.2 - O teste de aceite será realizado em 20 (vinte) dias úteis, a contar da convocação a ser 

feita pelo pregoeiro, e será avaliado por servidores da Secretaria de Educação e da Guarda 

Municipal de Americana, devendo a licitante vencedora do certame disponibilizar o 

ambiente de referência para o teste. 

7.2.1 - No teste, deverão ser utilizados, obrigatoriamente, itens idênticos aos catálogos 

fornecidos juntamente com a proposta comercial. 

7.3 - O teste servirá para verificação da conformidade da solução com as especificações 

técnicas constantes no Termo de Referência. 

7.4 - O ambiente de referência para o teste deverá ser disponibilizado nas dependências de 

uma das unidades da Secretaria de Educação, podendo ser uma escola ou prédio 

administrativo a ser indicado no ato de convocação, bem como na sede da Guarda 

Municipal de Americana, onde deverá ser instalado o CCO. 
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7.5 – A licitante será desclassificada se ficar constatado através do teste de aceite que não 

atende as especificações técnicas do termo de referência; e também será desclassificada se 

for cosntatado que: 

a) o ambiente de referência e as operações nele realizadas não são pertinentes e 

compatíveis com o objeto licitado; 

b) os produtos em funcionamento não sejam idênticos àqueles ofertados nos catálogos 

fornecidos juntamente com a proposta comercial. 

7.6 - Será proibida, durante o teste de aceite, qualquer intervenção técnica por parte de 

programadores nos equipamentos testados. 

7.7 - Caberá à licitante prover todos os recursos necessários para a disponibilização do 

ambiente de referência para realização do teste, bem como para o cumprimento do prazo 

estipulado. 

7.8 - O ambiente de referência para o teste deverá possuir as funcionalidades do sistema, 

na quantidade de itens suficiente para demonstrar de forma fidedigna o perfeito 

funcionamento do mesmo. 

7.9 - Caso a licitante observe que necessitará de algum item adicional para comprovação 

da conformidade do sistema com as especificações técnicas constantes do Termo de 

Referência, deverá responsabilizar-se pela disponibilização do mesmo dentro do prazo 

previsto. 

 

8 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

O prazo de instalação dos equipamentos é de até 120 (cento e vinte) dias da emissão da 

Ordem de Serviço. 

 

9 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

A vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com renovação prevista de acordo 

com a Lei. 

Havendo renovação, o índice de reajuste a ser aplicado é o IPCA/IBGE ou outro que venha 

a substituí-lo. 

 

 

 

 

 

ANEXO X- A 

REQUISITOS MÍNIMOS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

LOTE 1  
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 
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1. SWITCH, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

 Computadores Ethernet deve ser novo e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da 
proposta. 

 Deve possuir no mínimo 24 portas Switch Giga Ethernet 10/100/1000BaseTX PoE, com 
conectores RJ45 e ativas simultaneamente (não serão aceitas portas do tipo combo); 

 Deve possuir 4 portas 1/10 Gigabit Ethernet do tipo SFP+, as portas SFP+ não devem 
operar em modo COMBO com as portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 28 portas 
ativas simultaneamente; 

 Implementar Power Over Ethernet (PoE) de acordo com o padrão IEEE 802.3af e 802.3at 
em todas as portas ethernet 10/100/1000. 

 Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuração Half-Duplex 
(10/100) e Full-Duplex, com a opção de negociação automática; 

 As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT), 
IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control); 

 Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar autoconfiguração de crossover 
(Auto MDIX); 

 *Deve ser fornecido com no mínimo 02 (dois) transceivers 1000Base Gigabit Ethernet 
(1000BaseLx) com conectores SC ou LC, os transceivers deve ser do mesmo fabricante do 
Switch; * 

 Deve possuir capacidade de associação das portas de acesso em grupo de, no mínimo, 8 
(oito) portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das 
interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad LACP. Deve ser possível criar 
pelo menos 16 (dezesseis) grupos LACP; 

 Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, permitindo a definição de 
portas ativas/inativas; 

 Implementar VLANs por porta; 

 Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q; 

 Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 
802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica; 

 Possuir porta de console para ligação direta de terminal RS-232 para acesso à interface de 
linha de comando. Poderá opcionalmente ser fornecida porta de console com interface 
USB; 

 Possuir porta Ethernet 10/100/1000 Base-T dedicada para gerenciamento out-of-band; 

 Possuir porta USB compatível com flash drives, para cópias de arquivos de configuração e 
arquivos de sistema operacional. 

 Fonte de Alimentação: 

 Deve vir acompanhado de uma fonte de alimentação AC bivolt, automática de tensão (na 
faixa de 100 a 240 Volts) e frequência (de 50/60 Hz); 

 Deve suportar fonte de alimentação redundante interna AC bivolt, com seleção 
automática de tensão (na faixa de 100 a 240 Volts) e frequência (de 50/60 Hz).  As fontes 
deverão possuir alimentação independente, a fim de permitir a sua conexão a circuitos 
elétricos distintos; 

 Deve permitir troca da fonte redundante sem interrupção do funcionamento do switch; 
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 Cada fonte deve possuir potência disponível para POE com, no mínimo, 370 (trezentos e 
setenta) Watts de potência; 

 Em caso de o equipamento reiniciar, deve-se manter a potência POE+ durante o processo 
de reinício, tal característica é vital para reduzir indisponibilidade de dispositivos do 
departamento de engenharia de televisão como controladores de câmera, etc; 

 Deve possuir mecanismo capaz de energizar dispositivos PoE sem esperar o fim do 
carregamento do sistema operacional, permitindo uma alimentação mais rápida dos 
dispositivos conectados;    

 Dimensões: 

 Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os 
acessórios necessários.  

 Deve possuir no máximo 1 Rack Unit (RU). 

 Visualização: 

 Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade, PoE, velocidade, além do 
modo duplex; 

 Gerenciamento: 

 Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv1 (RFC 1157), SNMPv2 (RFC 
1901 a 1907) e SNMPv3 (RFC 2273 a 2275); 

 Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3:  

 Sem autenticação e sem privacidade (noAuthNoPriv); 

 Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv);  

 Com autenticação e com privacidade (authPriv) utilizando algoritmo de criptografia AES 
256-bit. 

 Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP; 

 Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas pelo equipamento; 

 Possuir capacidade de exportar as mensagens de log geradas pelo equipamento para um 
servidor syslog externo; 

 Permitir o controle da geração de traps SNMP, possibilitando definir quais tipos de 
alarmes geram traps; 

 Implementar nativamente pelo menos 2 grupos RMON (Alarms e Events); 

 Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1AB) e LLDP-MED; 

 Suportar a coleta de informações de fluxos Layer 2, IPv4 e IPv6 através de IPFIX ou 
NetFlow. Deve coletar informações referentes a 100% dos pacotes que trafegam no 
equipamento. 

 Facilidades: 

 Implementar Telnet e SSH para acesso à interface de linha de comando. 

 Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração 
utilizados no equipamento via interfaces ethernet. 

 Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user interface), CLI (command line 
interface), SNMP, Telnet, SSH, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões simultâneas e 
independentes. 

 Deve permitir a atualização de sistema operacional através do protocolo TFTP ou FTP, e 
cópia segura e autenticada através de SCP (Secure Copy Protocol). 

 Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o 
algoritmo de encriptação de dados 3DES. 

 Permitir que a sua configuração seja feita através de terminal assíncrono. 
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 Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa 
queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na 
mesma configuração anterior à queda de alimentação. 

 Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como 
debug, trace, log de eventos. 

 Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um grupo de portas e 
de VLANs para outra porta localizada no mesmo switch e em outro switch do mesmo tipo 
conectado à mesma rede local. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a ser 
espelhado: somente tráfego de entrada, somente tráfego de saída e ambos 
simultaneamente. 

 Permitir o espelhamento do tráfego de portas que residem em um dado módulo para 
uma porta que reside em módulo diferente do switch. 

 Devem ser suportadas pelo menos duas sessões simultâneas de espelhamento. 

 O espelhamento não pode interferir no funcionamento normal do equipamento 

 Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham informações 
suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do 
equipamento. 

 Implementar funcionalidade de separação do tráfego de voz e dados em uma mesma 
porta de acesso (Voice VLAN), sem a necessidade de utilização de 802.1q. 

 Deve responder a pacotes para teste da implementação dos níveis de serviço 
especificados (SLA). Deveram ser suportadas no mínimo as seguintes operações de teste:  

 ICMP echo;  

 TCP connect (em qualquer porta TCP do intervalo 1-50000 que o administrador 
especifique).  

 UDP echo (em qualquer porta UDP do intervalo 1-50000 que o administrador 
especifique).  

 O switch deve suportar pelo menos 5 (cinco) destas operações de testes 
simultaneamente. 

 Permitir a atualização de software sem perda de pacotes; 

 Suportar facilidades de programabilidade através de NETCONF/YANG; 

 Suportar scripts de configuração em Python; 

 Protocolos: 

 Implementar o protocolo NTPv3 e NTP v4 (Network Time Protocol, versão 3 e versão 4). 
Deve ser suportada autenticação entre os peers. 

 Implementar DHCP Client, DHCP Relay, DHCP Server em múltiplas VLANs. 

 Roteamento: 

 Deve implementar roteamento estático; 

 Deve implementar roteamento dinâmico RIPv1 (RFC 1058), RIPv2 (RFC 2453). 

 Deve implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF; 

 Deve implementar o protocolo EIGRP; 

 Deve implementar o protocolo VXLAN; 

 Deve implementar o protocolo IP SLA;  

 Implementar o roteamento nível 3 entre VLANs. 

 Deve possuir o protocolo VRRP (RFC 2338) ou HSRP de redundância de gateway. 

 Deve suportar roteamento baseado em origem, com possibilidade de definição do 
próximo salto camada 3, baseado em uma condição de origem.   

 Capacidade e Desempenho: 
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 Possuir capacidade para pelo menos 16.000 endereços MAC na tabela de comutação. 

 Implementar no minimo 1024 VLAN IDs simultâneas conforme definições do padrão IEEE 
802.1Q; 

 Implementar, no mínimo, 512 vlans simultaneamente. 

 Implementar, no mínimo, 3.000 entradas de roteamento IPv4; 

 Implementar, no mínimo, 1.500 entradas de roteamento IPv6; 

 Possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 128 Gbps (Gigabits por segundo) 

 Possuir uma taxa de encaminhamento de no mínimo 95 de Mpps (Milhões de pacotes por 
segundo). 

 Suportar Jumbo frames de, no mínimo, 9198 Bytes. 

 Deve possuir Gerenciamento de Patch; 

 Deve possuir automação baseada em políticas para Rede com fio e sem fio;  

 Empilhamento:  

 Deve possuir porta dedicada de empilhamento com capacidade de 80 (oitenta) Gbps 
(Gigabits por segundo) de banda agregada de empilhamento. Este valor deve ser 
adicional à capacidade de comutação do switch.  

 As portas de empilhamento devem ser projetadas especificamente para essa função e 
não serão aceitas portas que permitam dupla função, tais como, uplink ou 
cascateamento. 

 Deve possuir empilhamento através da porta dedicada, com capacidade de 
empilhamento de no mínimo 8 (oito) switches; 

 Deve possuir atualização automática de versão do sistema operacional dos switches que 
participam do empilhamento através da porta dedicada. 

 Segurança: 

 Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento 
baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS+ e RADIUS. 

 Suportar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List) para IPv4 e IPv6. 

 Proteger a interface de comando do equipamento através de senha. 

 Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à interface de linha de comando. 

 Suportar a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao 
switch via Telnet, SSH e SNMP. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das 
sessões Telnet e SSH. 

 Possibilitar o estabelecimento do número máximo de MACs que podem estar associados 
a uma dada porta do switch. Deve ser possível bloquear o tráfego excedente e enviar um 
trap SNMP caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido. 

 Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
destino, portas TCP e UDP de origem e destino e flags TCP. 

 Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de 
modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para 
conexão. 

 Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com 
garantia de entrega. 

 Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de 
acesso e não só os pacotes referentes à senha. 

 Permitir controlar e auditar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem 
emitir em cada elementos de rede, independentemente do método de gerenciamento. 
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 Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree” 
para defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2. 

 Possuir suporte à suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso 
a porta do switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no 
padrão IEEE 802.1w). 

 Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta, podendo definir uma 
porcentagem limite de banda e pacotes por segundo. 

 Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e 
porta física do switch em que se localiza tal MAC. 

 Possuir método de segurança que utilize uma tabela criada pelo mecanismo de análise do 
protocolo DHCP, para filtragem de tráfego IP que possua origem diferente do endereço IP 
atribuído pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por porta. 

 Padrões: 

 Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN. 

 Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging). 

 Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta. 

 Implementar padrão IEEE 802.3ad. 

 Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol (LACP). 

 Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol). 

 Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree); 

 Os processos de Autenticação, Autorização e Accounting associados a controle de acesso 
administrativo ao equipamento, TACACS+, devem ser completamente independentes dos 
processos AAA no contexto 802.1x, RADIUS. 

 Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based 
Network Access Control). Devem ser atendidos, no mínimo, os seguintes requisitos:  

 Implementar funcionalidade que designe VLAN específica para o usuário, nos seguintes 
casos:  

 A estação não tem cliente 802.1x (suplicante);  

 As credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação).  

 Implementar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o 
usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan).  

 Implementar associação automática de ACL da porta do switch através da qual o usuário 
requisitou acesso à rede (Downloadable ACL).  

 Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser 
capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a conexão:  

 Nome do usuário;  

 Switch em que o computador do usuário está conectado;  

 Porta do switch utilizada par acesso;  

 Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;  

 Endereço IP do usuário; vi. Horários de início e término da conexão;  

 Bytes transmitidos e recebidos durante a conexão.  

 Deve ser possível definir, por porta, o intervalo de tempo para obrigar o cliente a se 
reautenticar (reautenticação periódica). 

 Deve ser possível forçar manualmente a reautenticação de um usuário conectado a uma 
porta do switch habilitada para 802.1x. 
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 Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC em substituição à identificação de 
usuário, para equipamentos que não disponham de suplicantes.  

 Suportar a configuração de 802.1x utilizando autenticação via usuário e MAC 
simultaneamente na mesma porta do switch.  

 Deve suportar a autenticação 802.1x através do protocolo EAPOL 

 Implementar o serviço de DHCP Server em múltiplas VLANS simultaneamente, para que 
possa atribuir endereços IP aos clientes 802.1x autenticados e autorizados.  

 Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta.  

 Deve ter tratamento de autenticação 802.1x diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data 
LAN”, na mesma porta para que um erro de autenticação em uma Vlan não interfira na 
outra.  

 Deve ser suportada a atribuição de autenticação através do navegador (Web 
Authentication) caso a máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha 
cliente 802.1x operacional, o portal de autenticação local do switch deve utilizar 
protocolo seguro tal como HTTPS.  

 Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinamica, Radius “Change of 
Authorization”, conforme descrito na RFC 5176. 

 Deve implementar autenticação e encriptação MACSEc através dos algoritmo 128-bit 
Advanced Encryption Standard (AES) em todas as portas e velocidades. 

 Multicast: 

 Implementar mecanismo de controle de multicast através de IGMP Snooping de IGMPv1 
(RFC 1112), IGMPv2 (RFC 2236) e IGMPv3 (RFC 3376). 

 Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), 
não permitindo que o tráfego multicast seja tratado como broadcast no switch. 

 Suportar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse- 
mode” (RFC 2362).  

 Suportar no mínimo 512 grupos multicast para IPv4. 

 Qualidade de Serviço (QoS): 

 Implementar priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p. 

 Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às 
demais classes dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do 
tráfego “real-time” (voz e vídeo). 

 Classificação e Reclassificação baseadas em endereço IP de origem/destino, portas TCP e 
UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino. 

 Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em CoS ("Class of Service" - nivel 2) e 
DSCP ("Differentiated Services Code Point"- nivel 3), conforme definições do IETF 
(Internet Engineering Task Force). 

 Suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”. 

 Deve ser possível a especificação de banda por classe de serviço. 

 Para os pacotes que excederem a especificação, deve ser possível configurar ações tais 
como:  

 Transmissão do pacote sem modificação; 

 Transmissão com remarcação do valor de DSCP; 

 Descarte do pacote. 

 Suportar mapeamento de prioridades nível 2, definidas pelo padrão IEEE 802.1p, em 
prioridades nível 3 (IETF DSCP – Differentiated Services Code Point definido pela Internet 
Engineering Task Force) e vice-versa. 
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 Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) ou SRR (Shaped Round 
Robin). 

 Suporte aos mecanismos de QoS WRED (Weighted Random Early Detection) ou WTD 
(Weighted Tail Drop) 

 Implementar pelo menos oito filas de prioridade por porta de saída (egress port).   

 Internet Protocol Versão 6 (Ipv6): 

 Implementar IPv6. 

 Permitir a configuração de endereços IPv6 para gerenciamento. 

 Permitir consultas de DNS com resolução de nomes em endereços IPv6. 

 Implementar ICMPv6 com as seguintes funcionalidades: 

 ICMP request 

 ICMP Reply 

 ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP) 

 ICMP MTU Discovery" 

 Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet, SSH, TFTP, SNMP, 
SYSLOG, HTTP, HTTPS e DNS sobre IPv6. 

 Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migração de IPv4 para 
IPv6.   

 Implementar roteamento estático para IPv6. 

 Possuir roteamento dinâmico RIPng para IPv6. 

 Possuir protocolo de roteamento dinâmico OSPFv3 para IPv6. 

 REQUISITOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE 

 Os serviços de Suporte e Manutenção deste item deverão ser realizados em regime 
8x5xNBD (8 horas x 5 dias da semana com prazo para resolução do problema até o dia útil 
subsequente à abertura do chamado técnico) pelo prazo mínimo de 01 (um) ano. 

 A CONTRATANTE poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do 
item sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da 
CONTRATADA. Não deve haver limite para aberturas de chamados, sejam de 
dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software. 

 Deverá ser garantido à CONTRATANTE o pleno acesso ao site do Fabricante dos 
equipamentos e softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de 
dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos e softwares 
especificados, além de permitir downloads de quaisquer atualizações de software ou 
documentação deste produto. 

 Apresentar catálogo do equipamento junto a proposta comercial 
 

2. RACK 44U´s, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Possuir altura de 44U padrão 19”; 

 Possuir profundidade de 1070 mm; 

 Estrutura soldada composta de 4 colunas, base e teto; 

 1 par de planos de montagem; 

 1 par de perfis verticais traseiros; 

 Teto com flange removível; 

 Porta de aço/vidro cristal com fecho e chave; 

 Laterais removíveis com fecho rápido; 
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 Acabamento padrão 100% bege; 

 Kit de Ventilação duplo construído em chapa de aço; 

 Régua de 8 tomadas 2P+T capacidade de 20A construído em chapa de aço. 

 Apresentar catálogo do produto ofertado na proposta comercial; 
 

3. PATCH PANEL MODULAR DE 24 POSIÇÕES, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 

 

 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, uso interno, para cabeamento 
horizontal ou secundário, em salas de telecomu-nicações (cross-connect) para 
distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande 
margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às 
aplicações como Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG). 

 Possuir Certificação UL ou ETL LISTED 

 Possuir Certificação ETL VERIFIED; 

 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não 
agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS. 

 Possuir certificação de canal para 4 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 

 Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a 
norma UL 94 V-0 (flamabili-dade), com porta etiquetas de identificação em acrílico para 
proteção; 

 Apresentar largura de 19 “, e altura de 1 U ou 44,5mm para os Patch Panels de 24 portas; 

 Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes 
devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica); 

 Os conectores fêmea RJ-45 devem possuir as seguintes características: Atender a 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze 
fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, possuir terminação do tipo 
110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação, permitindo in-
serção de condutores de 22 AWG a 26 AWG; 

 Identificação do fabricante no corpo do produto; 

 Possuir local para aplicação de ícones de identificação (para codificação); 

 Fornecido de fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha); 

 Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplástico de alto impacto, 
não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com 
possibilidade fixação individual dos cabos, proporcionando segurança, flexibilidade e 
rapidez na montagem; 

 Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração); 

 Possuir estrutura metálica ou aço; 

 Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 
110 IDC; 

 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e 
cinqüenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11; 

 Ser fornecido em módulos de 6 posições ou 8 posições; 

 Fornecido com instrução de montagem na língua Portuguesa; 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 
6; 
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 Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, 
sem a necessidade de tro-cas de etiqueta; 

 Apresentar catálogo junto a proposta comercial.  
 

4. Cabo UTP Categoria 6, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 

 APLICABILIDADE: 

 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento primário e 
secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) ou conectores nas áreas de 
trabalho, em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras. 

 DESCRIÇÃO: Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, 
conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 
bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CM conforme UL; 

 O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressas na capa. 

 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não 
agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS. 

 Possuir certificação de canal para 4 ou 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL ou UL. 

 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de 
rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos. 

 Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à 
chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, 
bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza; 

 Deve atender ao código de cores especificado abaixo: 

 par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco; 

 par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco; 

 par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco; 

 par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 
6; 

 Impedância característica de 100 (Ohms); 

 Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características 
elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO 
(dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100, 200, 350 e 
550Mhz; 

 O fabricante preferencialmente deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001, que deve 
apresentar junto a proposta comercial; 

 Apresentar catálogo do produto na proposta comercial. 
 

5. PATCH CORD RJ45/RJ45 CATEGORIA 6 - 1,5 MTS, com as seguintes características 
mínimas obrigatórias: 

 

 APLICABILIDADE: 

 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Previstos para cabeamento 
horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso à área de trabalho para 
interligação do hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e 
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nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição (Patch 
panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.). 

 DESCRIÇÃO: 

 Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica “e a “estação de trabalho “ou para 
manobra na Sala de Telecomunicações; 

 Deve possuir no mínimo 1,5m de comprimento; 

 Possui Certificação UL ou ETL LISTED.  

 Possuir Certificação ETL VERIFIED.  

 Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível 
e do cordão de manobra;  

 Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao 
meio ambiente conforme a norma RoHS. 

 Deve possuir certificação de canal para 4 ou 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 

 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance; 

 acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded 
Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, 
isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, 
conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-
45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 
Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a 
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas 

em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para a 
proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias 
do cabo; 

 Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

 Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 (stranded cable); 

 Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à 
lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do 
cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos 
conectores contra enroscamentos e quebras; 

 Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 7 cores atendendo às 
especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A; 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 
6; 

 Fabricante preferencialmente deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001, que deve 
apresentar junto a proposta comercial; 

 Apresentar catálogo do produto na proposta comercial 
 

6. PATCH CORD RJ45/RJ45 CATEGORIA 6 - 2,5 MTS, com as seguintes características 
mínimas obrigatórias: 

 

 APLICABILIDADE: 

 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. Previstos para cabeamento 
horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso à área de trabalho para 
interligação do hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede e 
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nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição (Patch 
panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.). 

 DESCRIÇÃO: 

 Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica “e a “estação de trabalho “ou para 
manobra na Sala de Telecomunicações; 

 Deve possuir no mínimo 2,5m de comprimento; 

 Possui Certificação UL ou ETL LISTED.  

 Possuir Certificação ETL VERIFIED.  

 Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível 
e do cordão de manobra;  

 Deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não agridam ao 
meio ambiente conforme a norma RoHS. 

 Deve possuir certificação de canal para 4 ou 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 

 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance; 

 Acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded 
Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, 
isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, 
conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6 nas duas extremidades, estes conectores (RJ-
45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 
Categoria 6, ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a 
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas 
em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, para a proteção 
contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo; 

 Deve possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

 Cabo utilizado deve apresentar Certificação ETL em conformidade com a norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 (stranded cable); 

 Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à 
lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do 
cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de destravamento dos 
conectores contra enroscamentos e quebras; 

 Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 7 cores atendendo às 
especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A; 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 
6; 

 Fabricante preferencialmente deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001, que deve 
apresentar junto a proposta comercial; 

 Apresentar catálogo do produto na proposta comercial 
 

7. CONECTOR RJ45 FÊMEA (JACK) CATEGORIA 6, com as seguintes características 
mínimas obrigatórias: 

 

 APLICABILIDADE 

 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para cabeamento horizontal ou 
secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de 
serviços em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande 
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margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às 
aplicações futuras. 

 DESCRIÇÃO: 

 Possuir Certificação UL ou ETL LISTED  

 Possuir Certificação ETL VERIFIED; 

 Possuir certificação de canal para 6 conexões por laboratório de 3a. Parte ETL, deve ser 
apresentado certificado ETL 6 conexões junto ao catálogo do conector fêmea; 

 Ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama que 
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade); 

 Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust 
cover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de 
identificação; 

 Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de 

níquel e 1,27 m de ouro; 

 Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, 
azul, amarela, marrom, laranja, verde e preta); 

 Keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2; 

 Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra 
oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de 
conexão do cabo, em até 180 graus; 

 Conector fêmea deverá possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo 
proporcionando deste modo uma conectorização homogênea. 

 Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e 
cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11; 

 Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 
110 IDC; 

 Identificação do conector como Categoria 6, gravado na parte frontal do conector; 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 
6; 

 Produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não 
agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS. 

 Fabricante preferencialmente deverá apresentar certificação ISO 9001 e ISO 14001. 

 Apresentar catálogo do produto na proposta comercial. 
 

8. CAIXA DE SUPERFÍCIE CATEGORIA 6, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 

 

 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2, uso interno, para cabeamento horizontal ou 
secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços 
em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança 
sobre as especificações normalizadas; 

 Possuir Certificação UL LISTED e UL VERIFIED;  

 Produto deve cumprir com os requisitos quanto à taxa máxima de compostos que não 
agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.  

 Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94 V-0).  
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 Possui espaço para etiqueta de identificação na parte suporte.  

 Possui janelas autorretrateis para proteção contra poeira das tomadas RJ45 não 
utilizadas.  

 Fornecida com etiqueta de identificação, fita dupla face, parafusos e braçadeira para 
fixação do cabo U/UTP ou F/UTP;  

 Ser fornecido na cor branca;  

 Fabricante preferencialmente deve possuir certificação ISO 9001 e ISO 14001;  

 Apresentar catálogo do produto na proposta comercial. 
 

9. ORGANIZADOR DE CABO HORIZONTAL 1U, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 

 

 Deve possuir estrutura metálica em aço espessura de 1,2 mm; 

 Deve possuir largura padrão de 19“, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA- 

 310D; 

 Deve possuir altura de 1,75” (1U); 

 Deve possuir uma tampa frontal metálica de encaixe; 

 Deve possuir pintura em epóxi de alta resistência a riscos; 

 Deve possuir no mínimo carga máxima de Cabos Cat5e (40cabos), Cat6 (24 

 cabos) e Cat6A (12 cabos). 

 Deve ser fornecido na cor preta. 

 Apresentar Catálogo junto a Proposta Comercial. 
 

10. Fita Velcro, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Material (Polietileno e Nylon);  

 Sistema de amarração recuperável;  

 Desenvolvido para aplicações de cabeamento estruturado;  

 Não agrida o elemento fixado;  

 Dimensões mínimas: comprimento de 203.2 mm e largura de 12.7 mm;  

 Fornecido na cor preta. 
 

11. Abraçadeira de Nylon, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Cor Branca; 

 Possuir 200 x 2,5 mm.; 

 Temperatura de trabalho: -40ºC a +85ºC; 

 Material nylon; 

 Diâmetro de amarração 55mm; 

 Material (Nylon 6.6); 

 Sistema de amarração não recuperável; 

 Não agrida o elemento fixado; 

 Desenvolvido para aplicações de cabeamento estruturado. 
 

12. Etiqueta para Identificação de Cabeamento Estruturado, com as seguintes 
características mínimas obrigatórias: 

 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 012/2023                            Pág.52 /108    

 Etiquetas próprias para aderência a tubos, paredes, equipamentos, janelas com 
superfícies limpas e secas;  

 Bom ajuste a superfícies irregulares, curvadas ou porosas;  

 Não agrida o elemento fixado;  

 Durabilidade média de 5 (cinco) anos em ambientes externos a temperaturas de 180°F a 
–40°F (82°C a –40°C);  

 Dimensões mínimas de (Largura: 24 mm);  

 Cor branca. 
 

13. Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, tipo U, com as seguintes características 
mínimas obrigatórias: 
 

 Eletrocalha perfurada 100x100mm tipo U – Chapa 20 awg com Tampa de encaixe para 
eletrocalha perfurada e Acessórios (Curvas, Emendas, Parafusos e etc); 

 
14. Duto corrugado Hiperflex de 1", com superfície interna lisa, com as seguintes 

características mínimas obrigatórias: 
 

 Duto Hiperflexivel Anti-Chama com diâmetro mínimo de 1”. 
 

15. Duto corrugado Hiperflex de 2", com superfície interna lisa, com as seguintes 
características mínimas obrigatórias: 
 

 Duto Hiperflexivel Anti-Chama com diâmetro mínimo de 2”. 
 

16. Nobreak 15KVA, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Deve possuir potência de 15 KVA; 

 Deve apresentar configuração Trifásica (3F + N + T) com entrada e saída de 220V; 

 Deve possuir forma de onda senoidal;  

 Regulação Estática: ±1% nominal 

 Freqüência: 50 ou 60 Hz 

 Variação de Freqüência: ±0,05% em modo bateria 

 Sincronismo com a Rede: Sim 

 Configuração: monofásica F + N + T ou F + F + T 

 Distorção Harmônica THD: inferior a 1%, total 

 Fator de Crista: 3:1 

 Capacidade de Sobrecarga: 125% durante 25s 

 Proteção de Curto-Circuito: Sim 

 Forma de Onda: senoidal 

 Corrente de Curto-Circuito: 2 x I nominal 

 Rendimento: 90% 

 Características de Operação 

 MTBF (Mean Time Between Failures): 50 mil horas 

 MTTR (Mean Time To Repair): 30 minutos 

 Temperatura Ambiente: 

 • No-Break: 0ºC a 40ºC 
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 • Baterias: 0ºC a 30ºC 

 • Recomendada: 20ºC a 25ºC 

 Umidade Relativa: 

 • 0% a 95% sem condensação 

 • Recomendada: 45% a 55% 

 Altitude: até 1.000m 

 Tipo de Ambiente Recomendado: 

 • Interno, instalação abrigada 

 • Atmosfera: limpa, livre de partículas condutivas, 

 gases tóxicos, líquidos e inflamáveis. 

 Grau de Proteção: IP-20 

 Proteções Elétricas: 

 Sub e Sobre Tensão de Entrada e Saída 

 Sub e Sobre Tensão DC e Bateria 

 Sobrecarga e Curto-Circuito 

 Mínima Descarga de Bateria 

 Sobre Temperatura 

 Deve ter a possibilidade de apresentar software ou aplicação que permita automatizar o 
shutdown de servidores, podendo desligar automática e simultaneamente vários 
servidores e estações; 

 Deve ter a possibilidade de  integração do Nobreak á Sistemas de Automação por meio de 
uma por meio de uma RS485; 

 Apresentar catálogo do produto ofertado na proposta comercial; 
 

17. Quadro Elétrico de Sobrepor, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Quadro de elétrico de 28 posições. 

 Grau de Proteção IP 54 e IK 10; 

 Flange para passagem de cabos na parte inferior, nos tamanhos com mais de 380mm de 
largura; 

 Corpo e Porta na cor Bege RAL 7032; 

 Tireta na porta com ponto de aterramento; 

 Placa de Montagem na cor Laranja RAL 2004 com ponto de aterramento; 

 Borracha injetada na porta.  

 Acompanha barramentos de F + N + T; 

 Trilhos DIN;  

 Etiquetas para identificação de circuitos e palheta plástica DIN; 

 Projetado para todas as marcas de disjuntores DIN existentes no mercado; 

 Acompanha Placa de Acrílico Transparente; 

 Deve vir com Canaleta Tipo Recorte Aberto de Material PVC; 
 

18. Disjuntor Tripolar de 80A, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Curva De Disparo C; 

 Corrente Nominal: 80A; 

 Números De Pólos: 3p. 
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19. Disjuntor Tripolar de 40A, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Curva De Disparo C; 

 Corrente Nominal: 40A; 

 Corrente Máxima De Interrupção Nbr 60898: 6ka  

 Números De Pólos: 3p. 
 

20. Disjuntor Bipolar de 25 A, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Curva De Disparo C; 

 Corrente Nominal: 25A; 

 Corrente Máxima De Interrupção Nbr 60898: 3ka  

 Números De Pólos: 2p. 
 

21. Disjuntor Unipolar de 16 A, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Curva De Disparo C; 

 Corrente Nominal: 16A; 

 Corrente Máxima De Interrupção Nbr 60898: 3ka  

 Números De Pólos: 1p. 
 
 

22. Cabo Elétrico 16mm Preto HEPR, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 
 

 O Cabo elétrico deve ser do tipo HEPR flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 16 mm².  

 Deve ser fornecido na cor: preto. 

 Deve suportar tensão nominal de 1KV; 
 

23. Cabo Elétrico 16mm Azul HEPR, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 
 

 O Cabo elétrico deve ser do tipo HEPR flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 16 mm².  

 Deve ser fornecido na cor: Azul. 

 Deve suportar tensão nominal de 1KV; 
 

24. Cabo Elétrico 16mm Verde HEPR, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 
 

 O Cabo elétrico deve ser do tipo HEPR flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 16 mm².  

 Deve ser fornecido na cor: Verde. 

 Deve suportar tensão nominal de 1KV; 
 

25. Cabo Elétrico 4mm Preto, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
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 O Cabo elétrico deve ser do tipo flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 4mm².  

 Deve ser fornecido na cor: preto. 

 Deve suportar tensão nominal de 750V; 
 

26. Cabo Elétrico 4mm Verde, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 O Cabo elétrico deve ser do tipo flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 4mm².  

 Deve ser fornecido na cor: Verde. 

 Deve suportar tensão nominal de 750V; 
 

27. Cabo Elétrico 2,5mm Preto, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 O Cabo elétrico deve ser do tipo flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 2,5mm².  

 Deve ser fornecido na cor: preto. 

 Deve suportar tensão nominal de 750V; 
 
 
 

28. Cabo Elétrico 2,5mm Azul, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 O Cabo elétrico deve ser do tipo flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 2,5mm².  

 Deve ser fornecido na cor: azul. 

 Deve suportar tensão nominal de 750V; 
 

29. Cabo Elétrico 2,5mm Verde, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 O Cabo elétrico deve ser do tipo flexível; 

 Deve possuir seção nominal de 2,5mm².  

 Deve ser fornecido na cor: verde. 

 Deve suportar tensão nominal de 750V; 
 

30. Tomada Elétrica Redonda Padrão brasileiro, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 
 

 Deve ser fornecido na cor preta e com capacidade de 10A; 

 Deve ser redonda e com haste para fixação; 

 Deve ser compatível com a norma NBR 14136 
 

31. Luminária 4x16W de embutir, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Deve permitir a instalação de 4 (quatro) Lâmpadas de 16W; 
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 Deve permitir a instalação de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de 
aba 25mm; 

 Deve possuir Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática 
na cor branca; 

 Deve possuir Refletor parabólico e aletas côncavas em alumínio anodizado nas opções: 
altíssimo brilho (reflexão total de 95%), alto brilho (reflexão total de 86%) e acetinado 
(reflexão total de 82%); 

 Deve apresentar porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança 
e proteção contra aquecimento nos contatos. 

 Deve vir acompanhado por 1 conector macho e outro fêmea 3P em linha. 
 

32. Lâmpada LED tubular de 16W, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Deverão ser fornecidas 01 (uma) Lâmpadas LED tipo Tubular de T8 de 10 ou 16W por 
luminária; 

 Temperatura de cor: 6000K branco frio; 

 Tensão: bivolt; 

 Vida útil mínima de 40.000 horas; 

 Possibilidade de colocar em luminárias existentes substituindo lâmpadas T5 
fluorescentes; 

 Deve funcionar sem a necessidade de reatores e ou drivers adicionais; 

 Deverá ser compatível com as luminárias a serem fornecidas. 
 

33. Luminária de Emergência, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Deve possuir 2x lâmpadas de LED; 

 Deve possuir bateria com autonomia para 7 horas. 

 Deve ser do tipo sobrepor. 
 

34. Acessórios de Elétrica (terminais, fita isolante, conectores etc., com as seguintes 
características mínimas obrigatórias: 
 

 Deve ser contemplado todos os materiais necessários de elétrica para a perfeita 
instalação dos circuitos e equipamentos elétricos, tais como terminais, fita isolante, 
conectores etc. 

 
35. Piso Elevado 600x600mm, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 

 

 O piso deverá ser do tipo modular com utilização de placas 600x600mm preenchidas 
internamente com concreto celular e revestimento em laminado melamínico.  

 A base de sustentação deverá suportar o piso com uma altura acabada/útil de 20cm em 
relação ao contrapiso. 

 O sistema deverá possuir reforço através da aplicação de longarinas compostas por tubo 
de aço carbono SAE 1010/20 retangular (Componente do piso utilizado para travamento 
do conjunto a partir de 600mm acabado) para garantir maior resistência. 

 A estrutura de piso elevado a ser instalada deverá ser devidamente aterrada. 
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 O sistema do piso deverá ser composto por painéis removíveis de aço, suportados 
diretamente por bases ajustáveis de aço. 

 Resistência requerida do sistema: 

 Carga Estática Concentrada mín: 490 kg; 

 Carga Estática Distribuída mín: 1290 kg/m²; 

 Carga Rolante min. 350 kg; 

 Carga de Impacto min. 45 kg; 

 Peso do Sistema máx. 42 kg/m; 

 Os painéis devem ter tamanho aproximado de 0,6x0,6m. 

 O revestimento dos painéis deve ser laminado melamínico com capacidade dissipativa de 
cargas eletrostáticas dentro da norma ASTM-D257. A cor deverá ser clara, com padrão 
mesclado que tolere danos por uso pesado. As bordas devem ser chanfradas para 
proteção do canto e estética das juntas. 

 As placas do corredor frio deverão ser perfuradas em toda sua área do modulo de 
600x600mm. Deverão possuir dumper de regulagem da vazão do ar possibilitando 
otimizar o fluxo de ar refrigerado para as células do Data Center com maior demanda de 
cargas térmicas. 

 A tolerância máxima da planicidade é 0,7mm. 

 A proteção antioxidante exigida é de fosforização através de banho de imersão e pintura 
à base de tinta epóxi/poliéster em pó. 

 As placas deverão ser preenchidas com composto de argamassa especial de cimento leve 
mais reagentes químicos. O enchimento deve ser executado com alta densidade para 
evitar falhas de enchimento. 

 A sustentação e o nivelamento do piso deverão ser dados por pedestais inteiramente de 
aço galvanizado, composto por base e cruzeta. 

 A base deve ter uma área de apoio superior a 100cm² de chapa com nervuras para maior 
resistência a torções e um dispositivo para facilitar o aterramento.  

 A estrutura deve obrigatoriamente utilizar longarinas para maior segurança ao sistema. 

 Para pontos sujeitos a cargas extrapesadas, deverá haver pedestais adequados para 
reforço com estabilidade.  

 As aberturas para passagem de cabos devem ser feitas conforme projeto executivo, ao 
menos uma abaixo de cada um dos Racks, às quais devem receber escovas de proteção, 
especialmente desenvolvidas para uso em sistemas de piso elevado, visando proteger o 
cabeamento e evitar a passagem de ar quente ou frio para baixo do piso. 

 Suportes para leitos, quadros etc., devem ser integrados ao sistema de piso técnico de 
modo a evitar obstrução no entrepiso.  

 Todo piso elevado deverá estar em conformidade com a norma ABNT NBR 11.802:1991. 

 O piso deve ser instalado a uma distância de 30 centímetros do contrapiso, conforme 
definido em projeto. 

 Deve ser fornecido, junto com o piso elevado, 02(duas) ferramentas de sucção 
apropriadas, de forma a evitar danos às placas durante seu manuseio futuro. 

 
36. Forro Modular, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 

 

 O forro deverá ser aplicado na sala do CCO e Datacenter. 

 O sistema deverá ser constituído por forro em lã de vidro com revestimento em PVC 
micro perfurado proporcionando alto índice de absorção sonora e isolação térmica. 
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 Performance Acústica: Frequência 125-4000Hz = Coeficiente de Absorção: 0,08-0,58. 
Performance Térmica: Resistência Térmica de 0,81m² ºC/W / Coeficiente de 
condutividade térmica de 0,030 W/m ºC. 

 Deverá ser confeccionado com a utilização de materiais incombustíveis proporcionando 
as seguintes classificações de reação ao fogo: ABNT – NBR 9442 – Classe A, IT 10 Classe II 
A (Instrução Técnica nº. 10 do Corpo de Bombeiros da PMSP). 

 O sistema adotado será modular com placas de 25mm de espessura nas medidas de 
1250x625mm. 

 
37. Porta de Vidro Automática e Divisória de Vidro, com as seguintes características 

mínimas obrigatórias: 
 

 Devem ser modulares com perfis estruturais de alumínio. Deverá ser do tipo modular 
composta por módulos de painéis de vidros duplos (2x8mm) encaixilhados. Cada módulo 
deverá possuir medidas de 0,90x2,70m (LxA); 

 Devem possuir vidros laminados incolores duplos (externo e interno à face dos perfis de 
alumínio) com espessura de 8mm. As instalações de vidros duplos visam garantir a 
eficiência acústica do conjunto; 

 Os perfis de alumínio deverão ser em cor alumínio fosco; 

 Divisória de vidro dupla folha para fechamento de parede com vista para o corredor frio 
(frente dos racks) no Data Center conforme indicado em planta de layout; 

 Deverá permitir a passagem de cabeamento em compartimentos internos da divisória; 

 Dever permitir o saque frontal e individual de cada módulo/painel. 

 Deve ser fornecido com Porta Automatica de Vidro para acesso ao CCO. 
 

38. Leitor Favcial para Acesso ao CCO, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 
 

 Terminal de controle de acesso com reconhecimento facial e medidor de temperatura 
para instalação em superfície; 

 Deve ser equipado com tela LCD com dimensão igual ou superior a 6", com resolução 
mínima de 600 x 1024 pixels, equipada com função touch screen capacitiva para acesso 
ao menu de funções e interação com a interface do equipamento; 

 Deve possibilitar a leitura de faces dos usuários entre 1 a 2,2 metros de altura ou maior; 

 Deve possuir câmera dupla no painel frontal CMOS de no mínimo 2MP; 

 Deve dispor de recurso WDR de 120 dB ou superior; 

 Deve possibilitar que a velocidade de leitura seja igual ou menor a 0,5 segundos para 
reconhecimento facial; 

 Deve ser capaz de armazenar ao menos 40.000 faces na memória interna; 

 Deve ser capaz de armazenar em seu histórico ao menos 100.000 eventos/gravações 
diversas; 

 Deve possuir índice de precisão igual ou maior a 99% para reconhecimento facial; 

 Deve possuir tecnologia anti-fraude, que permita a detecção de face viva, impedindo o 
acesso por fotos ou vídeos; 

 Deve possuir função de informação visual e sonora em português; 

 Deve possuir suporte de utilização de máscara, com alarme de não utilização; 

 Deve possuir medidor de temperatura com as seguintes especificações: 
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 Faixa de temperatura de 30° a 45° C; 

 Velocidade da medição menor ou igual a 0,5 segundos; 

 Variação da medição de até +/- 0,5° C; 

 Distância para medição podendo variar entre 30 cm e 180 cm; 

 Deve possuir ao menos 1 porta de integração para cada uma das seguintes 
tecnologias/serviços: 

 USB; 

 RS-485; 

 Weigand; 

 Ethernet - 100 Mbps; 

 Botão de requisição de saída; 

 Fechadura eletrônica/eletromagnética; 

 Deve possuir alarmes de adulteração e coação; 

 Deve possuir iluminação do ambiente branca e infravermelha; 

 Deve permitir configuração via interface web; 

 Deve possuir suporte aos seguintes protocolos de rede: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P; 

 Deve possuir suporte aos protocolos OSDP e Wiegand; 

 Deve possuir capacidade de combinar informações do reconhecimento de face, com 
senha (ou cartão) para liberar/negar acesso de modo combinado; 

 Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas por meio de API ou 
SDK ou CGI; 

 Deve possuir função de atualização de data e hora pelo servidor web e possuir 
capacidade de implementação de criptografia HTTPS ou SSL/TLS; 

 O equipamento deverá ser fornecido com sua respectiva fonte de alimentação 
compatível com as características elétricas da região de instalação; 

 Possuir minimamente as certificações CE (ou UL) e FCC (ou VCCI); 

 Deve possibilitar operação do leitor no range de temperatura de no mínimo -10° a 50° em 
ambiente de 10 a 80% de umidade; 

 Deve acompanhar suportes e/ou acessórios para fixação em superfície. 

 Deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 3 (três) ano(s) comprovada por carta 
do fabricante e ou informação constante no site do fabricante. 

 Deve possuir relé interno de saída para acionamento do eletroímã; 

 Deve vir acompanhado por eletroímã com capacidade para suportar carga de no mínimo 
150Kgf 

 Apresentar catálogo junto a proposta comercial. 
 

39. Cartão de Acesso ao CCO, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Cartões de Proximidade;  

 Deverão operar com frequência de transmissão de 125KHz; 
 

40. AR CONDICIONADO 18000BTUs, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 

 

 Deve possuir Capacidade de Refrigeração [BTU/h] de 18000BTU 

 Deve apresentar ciclo Frio 

 Deve ser do tipo Inverter; 
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 Deve apresentar Tensão 220V, Frequência 60hz; 

 Deve apresentar Classificação Energética : A 

 Deve possuir Faixa de Temperatura Externa para Refrigeração [°C] de 18~48 

 Deve ser instalado com todas as tubulações frigorígenas necessárias 

 Apresentar catálogo junto a proposta comercial. 
 

41. Adequações e Obras Civis, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Deverá ser previsto as adequações  do novo espaço para instalação do COI (Centro de 
Operações e Inteligência) de Americana, contemplando a instalação de divisórias, 
paredes de Drywall, , conforme Layout do memorial descritivo. 

 
42. Estação de Operador de Video, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 

 

 Deve apresentar Intel I7-10700K, e clocking de no mínimo 3.80GHz ou superior; 

 Deve apresentar Memória de Cachê de no mínimo 16MB; 

 Deve apresentar Memória RAM de no mínimo 8GB, DDR4; 

 Deve possuir no mínimo SSD de 480GB SATA; 

 Deverá vir acompanhado por Placa de Rede com no mínimo 2 portas 10GBase-T RJ45; 

 Deve apresentar fonte de alimentação com consumo máximo de 500W; 

 Chassi deve apresentar Temperatura de Operação entre 10°C a 35°C;  

 Chassi deve ser Padrão Torre na cor preta;  

 Deverá vir acompanhado por Sistema Operacional Sistema Operacional Microsoft 

Windows 10 PRO;  

 Cada Workstation deverá vir acompanhada por Mouse e Teclado padrão de mercado; 

 Fabricante deverá dar garantia do tipo Balcão, com 36 meses contra defeito de 

manufatura e Suporte Técnico Remoto incluso em horário comercial 8x5;  

 Deve ser apresentado catálogo junto a proposta comercial. 

 

43. Monitor de Vídeo de 23", com as seguintes características mínimas obrigatórias: 

 Deve possuir display de led com tamanho de 23”; 

 Deve apresentar resolução de no mínimo 1920 x 1080; 

 Deve apresentar formato de imagem 16:9; 

 Deve apresentar brilho de tela 250cd/m2; 

 Deve apresentar tempo de resposta máximo 8ms; 

 Deve possuir conectores VGA, HDMI e Display Port; 
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 Deve vir com base / suporte de mesa; 

 Deve vir com cabos e adaptadores necessários para ligação na Estação Gráfica; 

 Deve ser apresentado catálogo junto a proposta comercial. 

 
 

44. MESA OPERACIONAL, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Mesa Operacional 

 Possibilitar a operação de todo o sistema, através de mesa operacional USB totalmente 
compatível com o fabricante do software, sem necessidade de aquisição de licenças. 
Fornecer manuais em português do Brasil. Esta mesa deve conter minimamente as 
seguintes funções: 

 Funções Gerais: 

 Atalho de câmera, matriz virtual, retroceder estilo de tela, avançar estilo de tela, tela 
cheia, ocultar barra de ferramentas, atualizar, detecção de movimento, alterar mosaico, 
foto da tela, eventos, mouse virtual, botão esquerdo do mouse, botão direito do mouse, 
teclado virtual, abertura de íris, fechamento de íris, foco perto, foco longe, bloqueio ptz, 
presets, vigilância ptz, ptz virtual, ptz simples, menos zoom, mais zoom, reprodutor de 
mídia, play & pause, visor para identificação da câmera, Joystick. 

 Modo ao Vivo: 

 Navegação por objetos, chamada de câmera por atalho, matriz virtual, navegação por 
estilos de tela, modo tela cheia no objeto, ocultar barra de ferramentas, atualizar cliente 
de monitoramento, detecção de movimento, alterar mosaico, foto da tela, disparando 
eventos, mouse virtual, teclado virtual, ajuste de íris, ajuste de foco, ptz, bloqueio ptz, 
presets, vigilância ptz, ptz virtual, ptz simples. 

 Modo Reprodução: 

 Iniciar reprodução, seleção de horário, avançar gravação, retroceder gravação, iniciar e 
pausar reprodução. 

 Deve ser compatível com o Software de Gerenciamento de Imagens a ser ofertado 

 O equipamento descrito acima trata-se apenas de um hardware e não deverá existir 
licença de software para que esta funcione no sistema de monitoramento. 

 Apresentar catálogo do produto ofertado na proposta comercial; 

 

45. Mobilia para Estação de Visualização e Operação, com as seguintes características 
mínimas obrigatórias: 

 

 A mesa deve apresentar profundidade de máximo 800mm e largura de no máximo 
1000mm; 

 Deve apresentar Montagem totalmente modular com design para acoplamentos laterais; 

 Deve apresentar revestimento em laminado melamínico baixa pressão(BP); 

 Deve possuir Pés estruturais retangulares em chapa de aço de 2,0mm com reforço 
interno e parafusos niveladores; 

 Deve possuir Calhas de cabeamento unificadas no compartimento inferior; 

 Deve vir acompanhada por Painel Perfurado de Aço; 

 A mesa deve apresentar altura máxima de800mm; 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 012/2023                            Pág.62 /108    

 No Painel deverá ser fornecido e instalado suporte para no mínimo 2 (dois) Monitores  

 A Mesa deverá vir acompanhada por 1 (um) Painel PDU com no mínimo 4 (quatro) 
Tomadas Elétricas NBR 10A 250V; 

 Cada Mesa deverá vir acompanhada por Gaveteiro com no mínimo 3 (três) Gavetas; 

 Apresentar catálogo do produto ofertado na proposta comercial; 
 

46. SISTEMA DE VIDEO-WALL, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Vídeo wall composto de monitores no formato 2x5, composto por 10 (dez) monitores;  

 Monitores: 

 Tamanho na diagonal de 55 polegadas; 

 Tipo de monitor LCD 

 Tipo de luz de fundo direct LED 

 Resolução 1920*1080 (full HD) 

 Brilho de 500 cd/m² 

 Relação de contraste 1400:1 

 Ângulo de visão (h / v) 178/178 

 Tempo de resposta 8ms 

 Núcleos 8 bit +-16.7m 

 Temperatura de cores 10.000K 

 MTBF de 50.000 h 

 Densidade de pixel de 40 dpi 

 Entrada de sinal: VGA (D-Sub), BNC, DVI-D, HDMI, USB×2, Audio  

 Saída de sinal: HDMI, VGA e Áudio 

 Borda de no Máximo 3,5mm 

 Possuir consumo igual ou inferior a 150W 

 Controlador de video wall: 

 Sistema Operacional Linux; 

 Permitir fonte de vídeo nos padrões H.265, H.264, MJPEG e MPEG4; 

 Permitir o controle através de pc cliente por página web ou software; 

 Possuir 2 interfaces de rede RJ-45 10/100/1000M; 

 Possuir ao menos uma interface USB; 

 Suportar decodificação de vídeo das câmeras de rede nas resoluções de 5 Mega pixel, a 1 
Mega pixel; 

 Capacidade de decodificar no mínimo o total de 100 canais de vídeo de câmeras de rede 
em resolução de 720p; 

 Possuir 12 portas de saída de vídeo em HDMI; 

 Resolução compatível, no mínimo, com os padrões 4K UHD, WQXVGA e Full HD; 

 Possuir ao menos 2 portas de entrada HDMI; 

 Fonte de alimentação de energia auto adaptável de 100 ~240Vca, 50 ~ 60 Hz; 

 Consumo máximo de 200W; 

 Tamanho do chassi de, no mínimo, 3U; 

 Deve possuir porta serial RS-232; 

 O gerenciamento deve permitir, no mínimo: 

 Adicionar os monitores de exibição de imagens; 

 Adicionar janelas; 
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 Adicionar sinal de rede para câmeras de rede; 

 Permitir a configuração de sequenciamento de canais por intervalo de tempo; 

 Toda a solução deve ser acessada por meio de usuário e senha. 

 Estrutura de Instalação: 

 O videowall deverá vir acompanhado de qualquer cabo, conexão, adaptador, ferramenta 
ou qualquer outro equipamento ou acessório necessário para a instalação, conexão dos 
diferentes componentes do vídeo wall e seu perfeito funcionamento; 

 As telas deverão ser fixadas em parede através de suportes que deverão acompanhar o 
produto; 

 Apresentar catálogo do produto ofertado na proposta comercial; 
 

47. TELA75”, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Característica da Tela: 

 Deve possuir tela de no mínimo 75 polegadas. A tela LCD deve ser do tipo a-Si TFT, ou o   
  equivalente, com iluminação por LED; 

 Deve aceitar resolução em UltraHD (4K), ou superior, com proporção de 16:9; 

 Deve possuir capacidade de iluminação de no mínimo 350 Nits e variação de contraste 

 mínima de 4000:1; 

 Deve possuir profundidade de cores de no mínimo 10 bits (1,07 bilhões de cores); 

 Deve permitir um ângulo de visão mínimo de 175°; 

 Deve possuir um tempo de vida útil (MTBF) mínimo de 120.000 horas; 

 Deve possuir tela de vídeo temperado com espessura mínima de 4mm e dureza 
aproximada Mohs 7, com refletividade menor que 1%; 

 Recursos de TV: 

 Deve possuir dois alto-falantes internos de 20W potência cada, ou superior 

 Deve permitir compatibilidade com os seguintes sinais analógicos de vídeo: VGA, SVGA, 
XGA, WXGA, SXGA e WUXGA 

 Deve suportar dispositivo de desbloqueio de tela (fingerprint), de no mínimo 80(oitenta) 
impressões digitais 

 Alimentação: 

 Deve permitir alimentação elétrica AC bivolt automática na faixa de 100 a 240 volts e 
frequência de 50 e 60 Hz 

 Deve ter um consumo máximo em operação de até 340W e em standby menor que 0,5W 

 Sistema Android: 

 Deve possuir sistema Android embarcado, versão 8.0 ou superior 

 Deve possuir CPU Quad Core de no mínimo 1,5 GHz 

 Deve possuir processador gráfico otimizado para realidade virtual em resolução UltraHD 

 Deve possuir memória RAM de no mínimo 4GB e memória ROM de no mínimo 32GB 

 Deve possuir conectividade de rede Ethernet com suporte a 10/100/1000Mbps 

 Deve possuir conectividade de rede WiFi no padrão 802.11 a/b/g/n/ac ou superior, 
podendo trabalhar nas frequências de 2,4 ou 5 GHz 

 Deve possuir conectividade Bluetooth versão 4.2 ou superior 

 Conexões Traseiras: 

 Deve possuir dois conectores de rede RJ45 

 Deve possuir conectores para antenas WiFi e Bluetooth 

 Deve possuir uma porta de comunicação serial RS232 
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 Deve possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB, sendo duas portas USB 3.0 tipo A, duas 
portas USB 2.0 tipo A e uma porta USB tipo C 

 Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas HDMI, versão 2.0 ou superior, sendo uma de 
entrada e uma de saída 

 Deve possuir uma entrada VGA para vídeo e uma entrada P2 para áudio VGA 

 Deve possuir uma entrada DisplayPort versão 1.2 ou superior 

 Deve possuir um conector óptico de áudio (Spdif) 

 Deve possuir uma entrada de vídeo AV 

 Deve possuir um conector P2 para fone de ouvido 

 Conexões Frontais: 

 Deve possuir no mínimo cinco portas USB, sendo três portas USB 3.0 tipo A, uma porta 
USB 2.0 tipo A, uma porta USB tipo C 

 Deve possuir no mínimo uma entrada HDMI, versão 2.0, ou superior 

 Botões Frontais de Acesso Rápido: 

 Deve possuir um botão específico para troca de Sistemas Android/Windows 

 Deve possuir botões para ajuste de Volume +/- e para mudança de Canal +/- 

 Deve possuir botão para acesso ao menu de Configuração do Equipamento 

 Deve possuir botão de seleção de Fonte (Source) de entrada 

 WebCam: 

 Deve possuir Webcam integrada a Tela Interativa com resolução mínima de 2MP (1080P) 
com sensor CMOS 

 Deve possuir Mode Scan Progressivo 

 Deverá ter ângulo de visão de 90º(horizontal) e 60º(vertical) graus (ou superior) 

 Deve possuir balanceamento de branco de forma automática, manual e preset 

 Deve possuir redução de ruído digital 2D e 3D 

 Deve possuir o recurso de compensação de luz de fundo 

 Deverá permitir uma taxa de captura - frame rate de no mínimo 30fps em formato 1080p 

 Deverá ter microfone embutido de alta qualidade, com redução de ruído e suporte 
distância mínima de 5m 

 Deverá permitir uso em modo UVC (Universal Video Class), assim como ser compatível 
com Sistema Operacional Microsoft Windows 7 ou superior, macOS, Google Chromebook 
e Linux 

 Características CPU OPS: 

 Deve possuir sistema informatizado com Computador OPS acoplado 

 Deve permitir fácil acesso para manutenção 

 Deve possuir processador Intel Core i5, ou superior 

 Deve possuir memória RAM de no mínimo 4GB DDR4 

 Deve possuir espaço de armazenamento SSD de no mínimo 128GB 

 Deve possuir no mínimo uma interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps 

 Deve possuir conectividade WiFi no padrão 802.11 b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz) ou superior 

 Deve possuir no mínimo as seguintes conexões: 

 3x USB3.0 

 3x USB2.0 

 2x Antenas WiFi 

 1x RJ45 

 1x Mic in 

 1x Phone 
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 1x VGA 

 1x HDMI 

 1x DisplayPort 

 Deve possuir sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional ou superior 

 Recursos da tela Multi-Toque: 

 Deve possuir todos os recursos de tela touch screen integrados, sem a necessidade de 
instalação de qualquer dispositivo adicional 

 Deve permitir, de forma simultânea, no mínimo 30 pontos de toque e no mínimo 20 
pontos de escrita com até 2 cores simultâneas 

 Deve permitir o uso dos seguintes objetos para toque: Dedo, caneta de escrita e outros 
objetos sem transparência 

 Deve possuir durabilidade superior a 60.000.000 de toques 

 Deve oferecer um tempo de resposta ao toque menos que 6ms, e tempo de resposta ao 
toque duplo menos que 9ms 

 Deve permitir escrita e desenho de forma fluente sem quebrar ou parar durante a 
execução destas atividades 

 Deve possuir precisão do toque de 1mm 

 Deve possuir velocidade do cursor de no mínimo 100 pontos/segundo 

 Deve possuir compatibilidade com os seguintes sistemas operacionais: Windows 
XP/7/8/10, Mac OS, Android, Chrome OS e Linux 

 Deve permitir operar sem necessidade de calibração nem instalação de drivers 

 Deve ser à prova d’água e de poeira 

 Deve ter um consumo de energia de no máximo 2W, com tensão de 5V e corrente 
elétrica 
menor que 500mA 

 Deve ter peso líquido máximo de 60Kg e peso bruto máximo de 75Kg 

 Instalação com Mobilidade: 

 Deve possuir carrinho móvel em aço, em pintura eletrostática, com 4 rodízios para 
locomoção sendo no mínimo 2 com travas 

 Deve permitir ajustes de posições de altura do painel 

 Deve suportar opção de montagem em parede 

 Softwares, documentação e conteúdo pedagógico 

 Deve possuir software para quadro branco com interface em língua portuguesa e diversos 
recursos de ensino, com simulação de experimentos para um aprendizado interativo, e 
ferramentas para anotações em apresentações 

 Deve possuir aplicativo para smartphone para controle da tela via conexão wireless, e 
permitir interagir no conteúdo apresentado 

 Deve possuir software compatível com Android, Windows e Apple, para 
compartilhamento da tela ou de dados do dispositivo conectado 

 Sistema Operacional e Aplicativos 

 O Sistema Operacional da solução deve ser baseado em Windows para o hardware 
docomputador/tela interativa 

 Sistema operacional para o hardware do equipamento deverá ser feita de modo que 
hajaperfeita integração dos drivers e dos dispositivos. Não serão aceitos drivers genéricos 
etodos eles deverão dar suporte integral às funcionalidades dos dispositivos 
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 A área de trabalho (desktop) deverá assemelhar-se a utilização de um dispositivo 
móvel,smartphone ou Tablet, pois esse layout é mais simples, além de facilitar a 
utilização eaceitabilidade dos usuários 

 Interface gráfica deverá proporcionar navegação entre os ambientes e a 
identificaçãorápida do professor ao aplicativo desejado 

 Na área de trabalho, a barra de menu, que normalmente tem como finalidade 
acessorápido a aplicações determinadas, servirá para abrigar as aplicações que, 
porventura,estejam ativas no Sistema e também configurações como: Internet, Conexões 
USB econfigurações gerenciais 

 O sistema Operacional deverá ser atualizado de forma automática ou programável 

 O Sistema Operacional deverá possuir as características, retornando ao modo de 
fábricaquando solicitado 

 A CONTRATADA deverá manter a atualização do sistema operacional do Computador 
Interativo durante o período de garantia 

 Esta atualização deve refletir a correção de erros e possíveis melhorias de 
funcionamentodo sistema operacional 

 O Sistema Operacional e seus respectivos aplicativos não poderão ocupar mais que 
50%do armazenamento total do Computador Interativo 

 Sistema de Arquivos deverá possuir pelo menos as seguintes partições: 

 Sistema 

 Usuário com permissão de escrita e persistente (não volátil) 

 Configuração para armazenamento das configurações de rede e outras que se 
fizeremnecessárias 

 Possuir aplicativo para configuração assistiva de conexão à rede Wireless. Deve ser de 
usofácil e intuitivo 

 Possuir pelo menos os seguintes CODECs: MP3, WMA, MOV, WMV, MPEG 

 Arquivos devem ter suas extensões mapeadas de modo a executarem diretamente 
nosaplicativos adequados 

 Acessórios complementares: 

 Deverá acompanhar carrinho móvel em aço, em pintura eletrostática, com 4 rodízios 
paralocomoção sendo no mínimo 2 com travas 

 Deve permitir ajustes de posições de altura do painel 

 Manual contendo: 

 Apresentação das características com enfoque técnico 

 Apresentação das características com enfoque de usuário 

 Procedimentos para a operação dos equipamentos 

 Cuidados no uso 

 O uso de ferramentas básicas 

 O uso de ferramentas avançadas 

 Cabos e adaptadores 

 Garantia: Mínimo 36 meses in locco, oferecida pelo fabricante para o equipamento 

 Deve ser apresentado catálogo junto a proposta comercial. 
 

48. CAIXA DE SOM, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 O sistema de coluna portátil deve ser um sistema de alto-falantes de três componentes 
alimentado por um amplificador “classe D” de 1000 W 
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 O subwoofer deve ser de 12 polegadas e sua caixa deve ser de madeira, deve ser capaz de 
oferecer saída de frequência funcional de 38 Hz 

 Deve possuir uma haste leve em alumínio com encaixe preciso e destacável ao subwoofer 
e à coluna matriz de autofalantes. Toda fiação deverá percorrer o interior desta haste 
removível, com intuito de facilitar a montagem, desmontagem e armazenamento com 
o mínimo de partes móveis 

 A conexão da haste de alumínio ao subwoofer deverá ser protegida, e a coluna matriz 
deverá serfixada nesta mesma haste da mesma forma com que será fixada no 
Subwoofer, ou seja, aconectividade elétrica se dará através da pressão que a coluna 
matriz exercerá sobre a haste,mantendo todas as conexões elétricas estáveis, com o 
sinal sendo roteado internamente entretodos os componentes do sistema 

 Deve possuir tecnologia com pelo menos 8 autofalantes de neodímio de 3,5" a 4” na 
colunamatriz, com objetivo de reduzir tamanho e peso do conjunto e facilitar o 
transporte manual. Oconjunto todo deve oferecer pelo menos 127dB de SPL 

 O sistema de som da coluna matriz deve oferecer cobertura horizontal de pelo menos 

120° ecobertura vertical assimétrica (para baixo) de pelo menos 40° para garantir a 
saída adequadatanto para o público sentado quanto em pé 

 A caixa do subwoofer deve abrigar a tecnologia de amplificador, fonte de alimentação, 
entradase saídas de áudio. Deve ser de fácil configuração e possuir display integrado 
para visualização dosparâmetros e configurações do sistema. Deve possuir ao menos 
quatro predefinições de áudio,sendo elas: Música, Ao vivo, Fala e Clube, e ainda um 
equalizador integrado de pelo menos trêsfaixas (baixa, média e alta). Deve possibilitar a 
criação de pelo menos 4 (quatro) predefiniçõesprogramáveis de equalização feita pelo 
usuário do tipo “Armazenar e Recuperar”. Deve possuirum mixador digital de 8 canais 
configuráveis integrado com DSP e efeitos sonoros 

 A caixa do subwoofer deve possuir controle de atraso de saída, alimentação 
phantom,monitoramento visual do status do limitador, medidores e controle de nível 
de entrada e controledo volume principal para garantir a estrutura de ganho ideal 

 O sistema deve permitir o controle de volume separadamente entre subwoofer e 
colunamatriz 

 O sistema deve possuir de forma integrada conectividade Bluetooth que permita a 
transferênciade áudio entre um dispositivo sem fio a ele conectado como um celular ou 
tablet. Deve tambémpossibilitar configuração e controle através desta mesma interface 
Bluetooth, além de permitir aintegração com outros sistemas iguais, com objetivo de 
reduzir infraestrutura, flexibilizar aampliação da cobertura de som e manter controle 
único do sistema 

 O sistema deve permitir ampliação com conexão de áudio e controle com pelo menos 
outros 4sistemas adicionais com as mesmas configurações 

 Deve ser fornecido uma bolsa apropriada para acondicionar a haste e a coluna 
matriz,proporcionando facilidade e comodidade durante o transporte 

 A tela perfurada de proteção do subwoofer e dos autofalantes da coluna matriz deverá 
ser de açocom revestimento em pó na cor preta 

 Deve contem no mínimo as seguintes especificações técnicas: 

 Resposta de frequência (-3dB): 43 Hz-20 KHz 

 Faixa de frequência (-10 dB): 38 Hz-20 KHz 

 SPL: 127 dB medido em 1m com uso do ruído rosa de banda larga na saída máxima 

 Cobertura (H x V): 120° x 40° 
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 Classificação do amplificador: 1000 W 

 Classificação do canal do Subwoofer (LF): 500 W 

 Classificação do canal da Coluna Matriz (HF): 500 W 

 Frequência de crossover: 200 Hz 

 Deve contem no mínimo os seguintes conectores: 

 4 entradas conector combo XLR/TRS para Line-in e Mic 

 2 entradas conector combo XLR/TRS para Line-in estéreo 

 1 entrada 1/4” TRS Hi-Z 

 1 entrada estéreo de 3,5mm 

 1 entrada estéreo RCA 

 1x entrada 1/4" Foot Switch 

 Entrada de áudio via Bluetooth 

 1 saída XLR THRU 

 1 saída XLR MIX OUT 

 1 conector para interligação cabeada entre duas unidades do mesmo sistema 
comcomunicação de áudio e controle em único cabo de forma que possibilite 
oestabelecimento de uma unidade para controlar todos os sistemas interligados 

 Dimensões 

 Subwoofer: Máximo 550 x 380 x 500 (A x L x P) mm 

 Haste e Coluna Matriz: o conjunto não poderá ter medida maior que 2000 x 200 (A x 
L)mm 

 Deve possuir fonte de alimentação 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz 

 Deve ser disponibilizado sem custo aplicativo móvel para pelo menos 10 
dispositivosdiferentespara conectividade Bluetooth com o sistema de som 

 Deve acompanhar o equipamento: Manuais, cabos e adaptadores, mídias e drivers 
necessários a corretainstalação do equipamento nas unidades da Secretaria de 
Educação 

 Garantia: Mínimo 36 meses in locco, oferecida pelo fabricante para o equipamento  

 Deve ser apresentado catálogo junto a proposta comercial 
 

49. FIREWAL PARA CCO, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Para proteção da rede de dados do CCO, a empresa Contratada deverá fornecer e instalar 
um equipamento tipo Firewall, com objetivo de aplicar uma política de segurança a 
rede TCP/IP.  

 Deve integrar prevenção avançada contra ameaças, segurança completa sem 
comprometer o desempenho e criptografia para proteção do tráfego. 

 Este equipamento deve aprimorar continuamente as tecnologias de prevenção contra 
ameaças avançadas, desconhecidas e de dia-zero incluindo ransomware. 

 O equipamento Firewall deve possuir as seguintes especificações mínimas:  

 Deve possuir no mínimo 8 portas 10/100/1000BaseT RJ45; 

 Deve possuir uma porta de gerenciamento out-of-band 10/100/1000BaseT RJ45 para o 
firewall; 

 Deve possuir porta console serial padrão RS232 com opção de conectores RJ45 e micro 
USB; 

 Deve possuir no mínimo duas portas USB 3.0; 
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 Deve possuir display LCD frontal e teclado de navegação pare permitir o monitoramento 
e configuração básica do sistema; 

 Deve possuir interface web para gerenciamento e manutenção do appliance, acessível 
por uma porta dedicada 10/100/1000BaseT RJ45; 

 Deve possuir no mínimo dois slots para expansão de cartões de rede com opções de 
módulos SPF+ e QSFP+; 

 Deve suportar módulo para expansão de 8 portas 10/100/1000BasetT RJ45; 

 Deve suportar módulo para expansão de 4 portas 1000BaseF SFP; 

 Deve suportar módulo para expansão de 4 portas 10GBaseF SFP+; 

 Deve suportar módulo para expansão de 2 portas 40GBaseF QSFP; 

 Deve suportar módulo para expansão de 4 portas 10/100/1000BaseT RJ45 para by-pass 
de rede (fail-open); 

 Deve suportar módulo para expansão de 2 portas 10GBaseSR SFP+ para by-pass de rede 
(fail-open); 

 Deve oferecer opção de expansão de memória para 16GB e 32GB; 

 Deve possuir fonte de alimentação de no mínimo 500W com opção para duas fontes de 
alimentação redundantes; 

 Deve suportar alimentação CA na seguinte faixa: 110-240V (47-63HZ); 

 Deve possuir um HDD ou SSD para o sistema do firewall com opção para dois discos 
redundantes em RAID1; 

 Deve possuir no mínimo as seguintes soluções de segurança: firewall, controle de 
aplicação, filtro de URL, IPS, antivírus, anti-bot e segurança de email; 

 Deve permitir desempenho igual ou superior a 26 Gbps para Firewall, 2.8 Gbps para Next 
Generation Firewall, incluindo firewall, controle de aplicação e IPS, e 1.6 Gbps para 
Prevenção de Ameaças, incluindo firewall, controle de aplicação, filtro de URL, IPS, 
antivírus, anti-bot e proteção avançada de endpoint; 

 Deve permitir integração com Microsoft AD, LDAP, RADIUS, Cisco pxGrid, Terminal Server 
e possui API; 

 Deve possuir recursos para aplicar uma política consistente para usuários locais e 
remotos nas plataformas Windows, macOS, Linux, Android e Apple iOS; 

 Deve suportar no mínimo 1024 vlans por appliance; 

 Deve suportar o padrão 802.3ad para agregação de link nos modos passivo e ativo; 

 Deve suportar configurações em Layer 2 e Layer 3; 

 Deve suportar a configuração em alta disponibilidade nos modos ativo/ativo e 
ativo/passivo em Layer 2, e Layer 3; 

 Deve suportar o recurso de session failover para mudança de rota, e falha em dispositivo 
ou link; 

 Deve suportar balanceamento de carga e VRRP; 

 Deve suportar os mecanismos NAT66 e NAT64; 

 Deve suportar HA e VRRP3 em IPv6; 

 Deve suportar no mínimo os protocolos de roteamento OSPFv2 e v3, BGP e RIP; 

 Deve suportar rotas estáticas e rotas multicast; 

 Deve suportar roteamento policy-based; 

 Deve suportar PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM, IGMP v2 e v3; 

 Deve permitir condição ambiental de operação entre 0° e 40°C e humidade entre 5% e 
95%; 

 Deve possuir as seguintes certificações de segurança: UL, CB, CE, TUV GS; 
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 Deve possuir as seguintes certificações de emissões: FCC, CE, VCCI, RCM/C-Tick; 

 Deve possuir as seguintes certificações ambientais: RoHS, WEEE, REACH1, ISO14001; 

 Deve ser apresentado catálogo junto a proposta comercial; 
 
 

50. MESA DE REUNIÃO, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Mesa de Reunião. Tampo produzido em mdp (partículas de média densidade) com 25 mm 
de espessura, revestido em laminado melamínico bp (baixa pressão), acabamento das 
bordas em fita de poliestireno de alto impacto, de 2,5mm de espessura com 
acabamentos em cor branca opaco; Pé painel produzido em mdp (partículas de média 
densidade) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico bp (baixa 
pressão), acabamento das bordas em fita de poliestireno de alto impacto, de 2,5mm de 
espessura, com acabamentos em cor branca opaco;  

 Dimensões: Largura 3000 mm Profundidade 1200 mm Altura 760 mm.  

 Deve possuir CAIXA DE PLUGAGEM: Produzido em chapa de aço 1,5mm com pintura 
epóxi na cor prata apresenta tampa basculante permitindo fácil acesso as conexões. 
Possui 02 alojamentos cada um contendo 03 tomadas elétricas e 02 tomadas de dados 
de conectores rj45.  

 
 

51. SERVIDOR E STORAGE, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 
 Deve apresentar processador Intel Xeon Processor E-2288G com clocking de no mínimo 3.7 GHZ 

ou superior; 

 Deve apresentar memória de cachê de no mínimo 16MB; 

 Deve vir acompanhado com memória RAM por no mínimo 2 pentes de 16GB DDR4; 

 Deve possuir no mínimo SSD de 480GB SATA; 

 Deverá possuir no mínimo 3(três) slots padrão PCI Express 3.0, sendo 1 slot x16 e 2 slots x4; 

 Possuir leds frontais para exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, Led de 

atividade de disco, Led de status de energia, Led de falha de energia, Led de informação do 

sistema, 2 Leds de atividade de rede;  

 Deve possuir suporte de no mínimo 08 (oito) baias para instalação de discos rígidos de 3.5 

polegadas 

 Deverá vir acompanhado por no mínimo 8 (oito) HD´s SATA com capacidade mínima de 8TB; 

 Deverá vir acompanhado por Controladora Raid; 

 Deverá suportar RAID  0,1,10,5,6,50,60; 

 Deverá vir acompanhado por Placa de Rede com no mínimo 2 portas 10GBase-T RJ45; 

 Deve possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua 

configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados para operação;  

 Deve possuir fontes de alimentação redundantes e hot-Swap com potência suficiente para o 

funcionamento do equipamento em sua configuração máxima, ou seja, as fontes devem 
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suportar o equipamento em sua configuração máxima suportada de processadores, memória, 

discos e placas; 

 Deve vir acompanhado por Sistema Operacional, Windows Server 2019;  

 Fabricante deverá oferecer Garantia em Balcão por 36 meses contra defeito de manufatura com 

Troca de partes e peças em avanço e suporte remoto e telefônico;  

 Deve ser apresentado catálogo junto a proposta comercial. 

 
52. CÂMERA DE MONITORAMENTO IP MÓVEL PTZ – TIPO II, com as seguintes 

características mínimas obrigatórias: 
 

A câmera deve: 

 Ser uma Câmera IP de alta definição, tipo speed dome, policromática e com Sensor de 
imagem CMOS maior ou igual a 1/2.8" com varredura progressiva para vídeo 
monitoramento; 

 Possuir resolução de 2MP (1920x1080). 

 A câmera deve fornecer fluxo de vídeo com 60fps, trabalhando obrigatoriamente no 
mínimo em resolução 1920x1080p. Resoluções abaixo disso não serão aceitas. 

 Fornecer imagens coloridas em baixa luminosidade com minimo de 0,005lux (@F1.6) e 
imagens em preto e branco em 0,0005lux (@F1.6) 

 Possuir LEDs IR (ou Laser) embarcados para no mínimo 150m; 

 Suportar compressão de vídeo padrão H.264+ (H.265 ou similar), permitindo uma 
economia de tráfego de transmissão e capacidade de armazenamento de cerca de 50% 
comparado ao padrão H.264. 

 Possuir 3 fluxos (streams) de vídeo com configurações independentes: 

 Permitir ajuste de PAN na faixa de 360° contínuos, ajuste de TILT na faixa de -10° a 90°; 

 Possuir velocidade de máxima de PAN de pelo menos 240°/s para controle manual e em 
preset; 

 Possuir velocidade máxima de TILT de pelo menos 120°/s para controle manual e 200°/s 
em preset; 

 Pemitir ajuste focal da lente entre 4.9 ~ 153 mm; 

 Permitir zoom óptico de no mínimo 45x e zoom digital de 16x; 

 Deve permitir o estabelecimento dos seguintes ângulos de visão: 65° ~1° na horizontal e 
37° ~ 1° na vertical; 

 Possuir configuração de ajuste de foco automático; 

 Permitir configuração de 300 ou mais presets; 

 Permitir o agrupamento e sequenciamento de presets em patrulhas; 

 Possuir funções de aprimoramento de imagens como Redução Digital de Ruídos, EIS 
(Estabilização Eletrõnica ou óptica da Imagem), Antinevoeiro (Defog), HLC (Compensação 
de luz alta), BLC (Compensação de Luz de fundo); 

 Deve suportar função de estabilização eletrônica de imagens; 

 Possuir função de Mascara de Privacidade de, no mínimo, 20 zonas; 

 Possuir função WDR real de no mínimo 120dB, não será aceito WDR digital" (DWDR); 
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 Possuir funções inteligentes de Detecção de Faces, Detecção de Cruzamento de Linha, 
Detecção de Intrusão, Detecçao de Entrada de uma Região, Detecção de Saída de uma 
Região; 

 Realizar rastreamento automático 

 Possuir grau de proteção IP67 ou superior; 

 Dispor de proteção antivandalismo IK10; 

 Possuir o protocolo de compatibilidade entre fabricantes, o ONVIF; 

 Possuir no mínimo 2 entradas e 1 saída de alarme para acionamento de dispositivos via 
relé; 

 Permitir a implementação de fontes de áudio externas, sendo compatível com os 
suguintes codecs de áudio: G711, G726 e AAC; 

 Suportar os protocolos de rede  IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; ; DNS; 
DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP; 
SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); 802.1x; 

 Permitir gravação em cartão de memória Micro SD/SDHC/SDXC de até, no mínimo, 
256GB. O cartão deverá ser do mesmo fabricante da câmera. 

 Deve ser fornecido com suporte para fixação em parede, teto ou poste. 

 Permitir alimentação PoE e 24~48 VDC ou VAC, dissipando potência típica máxima de 30 
w. A fonte de alimentação e/ou injetor PoE deverá ser fornecida com o produto; 

 Ser apto a operações em temperaturas de até a 65 °C; 

 Deverá ser fornecida com eventuais acessórios para perfeita fixação, de acordo com as 
características de cada ambiente e superfície a ser instalada; 

 Possuir certificação CE e FCC; 

 O dispositivo deve possuir segurança criptografada ponto a ponto, comprovada pelo 
fabricante; 

 O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem pacote de dados, disponibilizando 
filtros como: fonte do IP, endereço de IP do alvo, tipo do protocolo, porta do alvo e da 
fonte; 

 O fabricante deve garantir que o equipamento não é vulnerável à ataques de rede DDoS e 
Phishing; 

 O dispositivo deve ser capaz de garantir a segurança na atualização de firmwares, 
identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a utilização de 
versões de firmware lançadas pelo mesmo; 

 O fabricante deve possuir certificação ISO27001 válida, garantindo a integridade e 
segurança dos dados coletados pelos dispositivos do mesmo; 

 Apresentar catálogo do produto ofertado na proposta comercial; 
 

53. Software VMS de Gerenciamento/Gravação de Imagens, com as seguintes 
características mínimas obrigatórias: 

 

 Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV baseado em redes 
TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de câmeras IP ou analógicas 
conectadas por servidores de vídeo ou codificadores, bem como gravar as imagens para 
posterior pesquisa e recuperação seletiva. O software deverá possuir interface gráfica 
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amigável baseada em Windows e exibição de tela, funções, cardápio, janelas de auxílio, 
estar todo em português Brasil, assim como todos os seus manuais. 

 O software VMS deverá possuir licenciado permanente para no mínimo 55 (cinquenta e 
cinco) câmeras, prevendo já uma ampliação do sistema de videomonitoramento. 

 Arquitetura do Software: 

 Trabalhar com câmeras IP e câmeras analógicas simultaneamente desde que estejam 
conectadas à rede TCP/IP diretamente ou através de um Vídeo Server (Servidor de Vídeo 
TCP/IP). 

 Sistema deverá ser baseado na arquitetura cliente/servidor que permite que o servidor 
realize as gravações e gerenciamento das câmeras e os clientes (Não deverá haver limite 
de clientes) monitore as câmeras. As funções de gravação e monitoramento poderão 
eventualmente estar no mesmo equipamento PC/servidor. 

 Permitir operações simultâneas como gravação, reprodução de vídeo, configuração do 
sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens, 
monitoramento do servidor e diversas outras tarefas, sendo que a execução de uma 
tarefa não poderá afetar na execução da outra. 

 Suportar gravação e monitoramento de imagens em Motion-JPEG, MPEG-4, H.263,H.264 
e H.265. 

 Possibilitar a decodificação de vídeo (H.264 e H.265) via QuickSync ou equivalente. 

 Possuir sistema de Multi-Streaming, permitindo que a gravação seja realizada em uma 
determinada configuração de vídeo e o monitoramento seja feito com outra 
configuração, através de Perfis de Vídeo. (Ex: Gravação em 4CIF com 7FPS e 
Monitoramento em 1CIF com 15FPS). 

 Estar preparado para trabalhar com dois ou mais processadores, dividindo as tarefas do 
software em ambos processadores a fim de aumentar o desempenho do sistema. 

 Permitir utilizar qualquer resolução de imagem (Mesmo acima de 1280x1024). 
Importante ressaltar que resolução de imagem aqui informada refere-se à resolução da 
imagem gerada pela câmera e não resolução de vídeo do computador. 

 Possuir teclado virtual no Cliente de Monitoramento, facilitando a operação do sistema 
quando um teclado físico não estiver presente. 

 Possuir recurso de Filtro de IP, liberando acesso ao servidor apenas aos IPs autorizados. 

 Possuir compatibilidade com Caracteres Unicode. 

 Trabalhar com sistema de licenciamento por câmeras, permitindo a expansão do sistema 
com licenças adicionais. 

 Permitir que, nas atualizações de upgrades, os clientes de monitoramento sejam 
atualizados automaticamente quando o servidor for atualizado, sem a necessidade de 
reinstalação dos clientes, tornando esses, totalmente compatíveis com o servidor. 

 Possuir arquitetura de servidores Mestre e Escravo, permitindo que o sistema 
compartilhe uma mesma base de usuários com todos os servidores, facilitando a 
administração do sistema, quando o mestre cair os escravos assumem as configurações 
do mestre. 

 Suportar no mínimo 10 fabricantes de câmeras IP incluindo a ofertada para este 
processo. 

 Suportar vídeos e áudio de câmeras ONVIF. 

 Deverá ter suporte a protocolos TCP-IP e UDP (Unicast e Multicast). 
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 Deverá permitir a distribuição de vídeos através de um sistema de multicast por 
demanda. 

 Deverá permitir que e-mails enviados por SMTP possam utilizar-se de servidores com 
autenticação SSL. 

 Possuir um gerenciador de serviços automático onde são apresentados os status de cada 
serviço disponível no sistema. 

 Suportar áudio bidirecional e unidirecional sincronizado com vídeo, ao vivo, gravado e 
setorizado. 

 Possuir um servidor RTSP de mídia integrado que poderá ser utilizado para fornecer mídia 
para qualquer player que suporte o protocolo RTSP, além de poder ser utilizado também 
para enviar mídia para servidores de broadcast. 

 Permitir que o servidor RTSP de mídia possa ser integrado com sistemas de terceiros. 

 Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de vídeo: H.264, H.265, MPEG4 e 
Motion JPEG. 

 Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de áudio: PCM, G.711, G.726 e AAC. 

 Servidor RTSP deverá suportar envio de mídia em TCP e por UDP. 

 Possuir módulo de gerenciamento de banco de dados onde o administrador poderá 
efetuar um backup do banco de dados do sistema, restaurar esse banco e reparar um 
arquivo corrompido. 

 Software deverá ter um sistema seguro de acesso através de usuário e senha, acesso ao 
AD (Active Directory Windows), restringindo por data e hora e o computador que poderá 
ser acessado e possibilitar confirmação por biometria. 

 Permitir o bloqueio e a expiração de contas de usuários importados do Active Directory. 

 Permitir capturar câmeras analógicas de DVR´s integrados ao sistema e visualizá-las nos 
mesmos mosaicos utilizados pelas câmeras Ip´s, em conjunto ou separadas. 

 Possuir matriz que permite criar e salvar diferentes mosaicos personalizados para 
visualização no cliente de monitoramento. Estes mosaicos são diferentes dos pré-
definidos que acompanham os sistemas de CFTV. 

 Possuir a facilidade de bookmark para marcação rápida de eventos. 

 Possibilitar dentro do bookmark, a escolha de títulos, cores, data inicial, data final e 
observações dos eventos. 

 Permitir a pesquisa e reprodução do vídeo, através do bookmark, que são apresentados 
na linha do tempo. 

 Permitir a criação automática de bookmark quando houver uma detecção de movimento. 

 Permitir a criação automática de um bookmark, sempre que um evento ocorrer. 

 Possibilitar a gravação de borda (Edge recording). 

 Ser compatível com protocolos ONVIF V1.02 ou superior e ONVIF Profile S e G. 

 Deve estar integrado nativamente com os softwares CMS de fabricantes de vídeo wall. 

 Senhas de acesso a dispositivos de alarmes e de computadores cliente de monitoramento 
devem ser armazenadas com criptografia. 

 Suportar o protocolo SNMP para envio de TRAPs para notificar a ocorrência de algum 
evento do sistema. 

 Suportar IPv4 e IPv6. 
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 Permitir cadastrar automaticamente dispositivos multicanal como DVR’s, NVR’s e 
câmeras com múltiplas lentes. 

 Possibilitar, ao cadastrar uma nova câmera, acionar, dentro do próprio cadastro, o 
preview imediato das imagens para garantia do funcionamento do dispositivo. 

 Operar com servidores e estações de monitoramento em 32bit e 64bit. 

 Permitir o cadastramento de comandos auxiliares de câmeras que possuam essa função, 
para facilitar o acesso a algumas funções específicas dessas câmeras. 

 Permitir a exclusão simultânea de múltiplos objetos selecionados em uma lista de objetos 
do sistema, como câmeras, usuários, dispositivos de I/o, mapas e outros. 

 No cadastro de equipamentos, permitir o cadastramento do nome do fabricante e 
modelo do dispositivo para facilitar a pesquisa dos mesmos, tendo a possibilidade de 
informar apenas parte do nome. 

 Gravação: 

 Suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 FPS por câmera. 

 Suportar gravação de N câmeras por servidor, sendo que o limite máximo de câmeras 
deve ser de acordo com a capacidade de disco e de processamento do servidor. O 
Software não deverá ter limite de câmeras por Servidor. 

 Suportar gravação por detecção de movimento e Eventos (Sendo estes, Eventos Manuais 
ou Alarmes Externos). 

 O sensor de movimento para gravação deverá permitir que sejam selecionadas ilimitadas 
áreas sensíveis ou não, ao movimento. 

 Permitir gravação de Banco de Dados redundante, permitindo que o segundo Servidor 
assuma os controles no caso de queda do primeiro, sem intervenção humana. (Failover). 

 Permitir a configuração de Failover 1 para 1, 1 para N e N para N. 

 Permitir a configuração de Failback, onde quando o servidor principal retornar suas 
operações, automaticamente as operações do sistema voltam a ser processadas pelo 
servidor principal sem intervenção humana. 

 Suportar agendamento de gravação por hora e dia da semana, sendo que o agendamento 
deve permitir a que o administrador especifique para cada faixa de hora o modo de 
gravação das imagens (Sempre Gravar, Por Movimento, Por Evento, Por Movimento e 
Evento) de cada câmera. 

 Possuir recurso para aumentar a taxa de quadros da gravação se reconhecer movimento 
nas imagens. (Ex: Gravação padrão em 4FPS, se reconhecer movimento, gravar em 15FPS 
e quando parar o movimento, voltar a gravação para 4FPS). 

 Possuir sistema de certificado digital que cria uma assinatura digital para cada foto 
gravada, garantindo a autenticidade da imagem. 

 Possuir sistema de gravação que não tenha limite de gravação diário, ou seja, deve 
suportar mais de 600.000 imagens por dia, por câmera sem a necessidade de mover as 
gravações para outro disco ou outra pasta de gravação. 

 Permitir a visualização simultânea das gravações de mais de uma câmera, através de 
mosaicos, permitindo assim a reprodução de várias câmeras ao mesmo tempo, durante 
um mesmo período de tempo, facilitando a consulta e análise das imagens gravadas. 

 Trabalhar com gravação no formado JPEG, MPEG-4, H.263, H.264 e H.265 

 Possuir controle de buffer para pré e pós-alarme. 
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 Possuir sistema de arquivamento de imagens e áudio. 

 Possuir sistema avançado para gerenciamento de disco, onde o sistema deve alocar 
automaticamente a quantidade de espaço em disco necessário para a gravação de cada 
câmera, baseando-se em uma especificação de número de dias ou horas que o usuário 
deseja manter as gravações. O sistema de gerenciamento de disco também deve oferecer 
um sistema de cotas de disco, sendo que o administrador poderá limitar uma quantidade 
de disco que deseja utilizar, compartilhando essa cota com todas as câmeras. 

 Permitir a reprodução das imagens que foram armazenadas através do processo de 
backup com o próprio reprodutor de imagens do sistema. 

 Permitir a gravação automática de imagens em SD-Card quando uma falha na rede 
ocorrer. 

 Permitir que imagens gravadas em SD-Card, possam ser baixadas automaticamente na 
ocorrência de qualquer evento programado ou não e com opção de resoluções 
diferenciadas via rede. 

 Permitir que toda vez que uma gravação em borda for transferida para o servidor 
principal, seja criado um bookmark automático para uma identificação clara na linha do 
tempo , diferenciando assim as gravações originais das gravações baixadas dos Sd-Cards. 

 Possibilitar o log de atividades da gravação de borda ( Edge Recording ). 

 Permitir a impressão de uma ou de várias imagens recuperadas ou mesmo relatórios 

 Permitir a criação de um servidor de mídia com a finalidade de disponibilizar imagens 
para a internet sem que os acessos sejam feitos no servidor principal. Essas imagens 
devem ser disponibilizadas via Relay para evitar duplicidade de conexão com as câmeras. 

 Permite capturar tela, teclado e mouse de qualquer computador Windows existente na 
rede e gravar suas telas no mesmo storage de CFTV para posterior pesquisa. 

 Permite a gravação das telas de computadores em jpeg, Mpeg4 ou H.264 ou superior. 

 Permite escolher quantos frames por segundo deseja-se gravar as telas dos 
computadores. 

 Permite zoom digital e PTZ virtual sobre as imagens capturadas ao vivo e gravadas, dos 
computadores da rede. 

 Permite a operação remota dos computadores capturados na rede. 

 Permitir a gravação de áudio nos formatos: PCM, G.711, G.726 e AAC. 

 Permitir a gravação de imagens geradas por lentes 360 graus. 

 Permitir a gravação de metadados com informação de detecção de movimento ou 
gravação de evento para possibilitar a fácil identificação, na linha de tempo, de 
movimento ou evento gravado através de uma linha especial com cores identificando o 
movimento ou evento. 

 Permitir a gravação de áudio apenas quando houver movimento em câmeras que estejam 
cadastradas gravações por movimento, para manter a sincronia das trilhas de áudio e 
vídeo. 

 Monitoramento ao Vivo: 

 Suportar monitoramento ao vivo de ilimitadas câmeras por cliente com diversos estilos 
de tela, oferecendo no mínimo sete formatos padrões de tela. 

 Suportar a criação de novos formatos de tela para monitoramento. 
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 Permitir o funcionamento via Matriz Virtual completa, através de uma lista de monitores 
definidos para este fim, podendo o operador escolher o monitor desejado e enviar 
sequência ilimitada de imagens, mapas e mosaicos, juntamente com todas suas 
configurações. 

 Possibilitar que o operador, ao enviar um objeto para a Matriz Virtual, possa escolher a 
posição do objeto, em um quadrante do mosaico atual desejado em exibição no monitor 
de destino. 

 Possuir sistema de sequenciamento de câmeras, onde o sistema troca automaticamente 
um grupo de câmeras em tela por um outro grupo de câmeras ou câmera em um tempo 
específico para cada grupo ou câmera, permitindo também a troca manual no 
sequenciamento através de botões de avançar e voltar. 

 Possuir mosaico automatizado de modo que o sistema deverá ajustar o formato de 
visualização da tela automaticamente, dependendo do número de câmeras em tela. 

 Permitir que os usuários criem mosaicos públicos que poderão ser compartilhados com 
todos os usuários do sistema. 

 Permitir que os mosaicos de monitoramento sejam atualizados dinamicamente em 
tempo real quando criados, atualizados ou apagados em todos os clientes de 
monitoramento, sem a necessidade de reconexão com o servidor. 

 Permitir que o usuário faça um filtro dos objetos da lista de objetos constantes na tela do 
cliente de monitoramento. O filtro é aplicado a todos os objetos da lista, procurando por 
nome e descrição do objeto. 

 Permitir aumentar a taxa de quadros de uma determinada câmera no monitoramento, 
quando selecionada (Ex: Monitoramento normal em 4FPS, se o usuário selecionar a 
câmera, aumentar para 30FPS, quando o usuário desselecionar a câmera, sua taxa de 
quadros deve retornar para 4FPS). 

 Possuir sistema de perfil de usuários, de forma que de qualquer lugar que o usuário se 
conectar ele tenha o seu perfil de posicionamento das câmeras. 

 Possuir detecção de movimento em tempo real no monitoramento ao vivo, independente 
da câmera possuir ou não essa função. Esta função deverá fazer com que o movimento 
seja marcado com uma cor específica na tela. 

 Permitir que o usuário que esteja visualizando remotamente as imagens tenha a 
possibilidade de realizar uma gravação local de emergência, gravando assim as imagens 
que estão sendo monitoradas, em seu disco local. 

 No monitoramento ao vivo, o sistema deve permitir que seja feito zoom (Digital) de 
diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital realizado. 

 Possuir sistema de zoom com tratamento bi linear para evitar que a imagem fique 
quadriculada. 

 Possibilitar a visualização de câmeras de vários servidores (Pode ser vários locais 
diferentes) em uma mesma tela. 

 Possibilitar a criação de diversos mosaicos de monitoramento cada qual com 
configuração independente de posicionamento de câmeras. 

 Suportar dois ou mais monitores de vídeo por estação cliente para o monitoramento ao 
vivo. 

 Possibilitar informações das câmeras como resolução da imagem, Frames por segundo 
"FPS", Taxa de Transferência e Decoder. 
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 Deve ser identificado automaticamente na tela do cliente de monitoramento, o status de 
funcionamento das câmeras através de diferentes ícones da lista de objetos, ex: câmera 
gravando por movimento, por evento, por evento e movimento, parada, em 
funcionamento, etc. 

 Possuir recurso de privacidade das câmeras. Com este recurso de modo de privacidade, o 
administrador poderá determinar uma lista de usuários que irão perder o acesso à 
câmera quando o operador ativar o modo de privacidade pelo cliente de monitoramento. 
Este recurso é muito útil quando as câmeras de uma instalação estiverem disponíveis 
externamente, com isto, o operador poderá bloquear temporariamente o acesso externo 
à câmera no momento que desejar. 

 Permitir limitar o acesso simultâneo de câmeras. Com esta opção, o administrador 
poderá limitar a quantidade de câmeras simultâneas que um usuário ou grupo de 
usuários poderá visualizar simultaneamente por estação de trabalho 

 Permitir que o usuário, no cliente de monitoramento, configure o modo de exibição dos 
nomes e dos objetos nas listas de objetos do sistema. O usuário poderá escolher entre 
exibir apenas o nome dos objetos, apenas a descrição ou ambos no formato "Nome 
(Descrição)". 

 Permitir o monitoramento do áudio ao vivo e setorizado, onde o operador poderá 
escolher a câmera desejada ou um grupo de câmeras que receberão ao mesmo tempo o 
áudio desejado, utilizando-se de microfones e auto-falantes. 

 Permitir que o áudio seja transmitido de forma ininterrupta sem a necessidade de ficar 
apertando e segurando qualquer botão. 

 Permitir o monitoramento das imagens geradas pelas lentes panomórficas de 360 graus 
ao vivo ou gravadas com controles em áreas virtuais e PTZ virtual. 

 Possuir Mapa Sinótico para monitoramento ao vivo com os seguintes recursos: 

 Exibir informações sobre os dispositivos, informando através de indicadores visuais o 
status do dispositivo. 

 Permitir criar um único mapa com diversos objetos de múltiplos servidores. 

 Permitir abrir as câmeras clicando diretamente no seu ícone do mapa. 

 Permitir abrir outro mapa através de um link, tornando-o assim um mapa de níveis. 

 Permitir que ao passar o mouse sobre uma câmera no mapa sinótico, possa se ter um 
preview das imagens ao vivo junto com as informações das câmeras. 

 Permitir imagens JPEG, WMF, BMP, GIF e PNG. 

 Permitir a visualização em tempo real do status dos eventos de alarmes associados ao 
mapa, provocando a animação do ícone para alertar o operador. 

 Permitir que o sistema informa automaticamente se a câmera está ou não em operação. 

 Controle de Pan / Tilt / Zoom: 

 Possuir controle para câmeras PTZ. 

 Possuir interface de joystick para controle das câmeras PTZ homologados pelo fabricante 
do software. 

 Possuir joystick visual, onde o usuário clica na imagem e arrasta o mouse para a direção 
que ele deseja que a câmera se mova. Também deve suportar o zoom através da roda do 
mouse. 

 Possuir joystick visual com controle de zoom através de botões. 
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 Possuir bloqueio de PTZ por prioridade, ou seja, permitir a configuração  de  uma  pessoa 
responsável pelo monitoramento, que quando necessitar utilizar o recurso de PTZ terá 
prioridade no manuseio, quando qualquer outra pessoa estiver manuseando a câmera, a 
sua movimentação é pausada para que o responsável com maior prioridade obtenha o 
controle no momento. 

 Possuir sistema de Vigilância PTZ, onde o sistema irá seguir uma lista de presets para o 
posicionamento da câmera, alternando entre os presets no tempo específico para cada 
preset. O sistema de Vigilância PTZ também deverá permitir criar diversos esquemas de 
vigilância, com o devido agendamento dos esquemas baseando-se em dia e hora do dia. 

 Sistema de PTZ deverá permitir controle sobre Foco, Íris, Auto-Foco e Auto-Íris além de 
também permitir controle do PTZ das câmeras com estas funcionalidades. 

 Possuir PTZ Virtual para câmeras fixas e móveis. 

 Permitir que a vigilância PTZ possa ser configurada para executar automaticamente 
através de agendamento ou manualmente pelo cliente de monitoramento e mesa 
operadora homologada, permitindo que o operador ative, desative e troque a vigilância. 

 Permitir que no esquema de vigilância PTZ possa ser aplicado um número, além do nome. 
O número será utilizado para chamar o esquema através de uma mesa controladora 
homologada. 

 Possibilitar que o operador identifique qual a pessoa que se utilizou do bloqueio de PTZ. 

 Permitir especificar direitos  de controle de PTZ individualmente para cada usuário e 
desta maneira cada câmera poderá ter direitos de controle de PTZ para diferentes 
usuários e grupos deusuários. 

 Permitir informar o registro do último usuário que movimentou uma câmera pelo PTZ. 

 Possibilitar adicionar múltiplos presets simultaneamente a um perfil de vigilância PTZ . 

 Reprodução, pesquisa e exportação de vídeo: 

 Sistema de reprodução de imagens deve ser baseado por recuperação utilizando uma 
faixa de data e hora, especificados pelo usuário. 

 Permitir a reprodução sincronizada de diversas câmeras simultâneas. 

 Permitir, em um único cliente de monitoramento, a reprodução de vídeos de ilimitadas 
câmeras ao mesmo tempo. 

 Permitir exportação de vídeo sincronizada de diversas câmeras simultâneas 

 Permitir o processo de exportação e reprodução de vídeo simultaneamente 

 Possuir linha de tempo das imagens gravadas que deve mostrar os pontos onde existem 
gravação e/ou movimento, bem como permitir a seleção do horário corrente através da 
linha de tempo 

 Possuir sistema de desentrelaçamento de imagens para a reprodução de vídeo 

 Na reprodução de vídeo, o sistema deve permitir que seja feito zoom (Digital) de 
diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital realizado, cada 
qual com independência de controle sobre a imagem principal, podendo ser impresso ou 
salvo em arquivos JPG). 

 Possibilitar Pesquisa por Movimento nas imagens gravadas, recuperando um vídeo com 
movimento apenas nas áreas selecionadas da imagem. 
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 Exportar para meio removível o vídeo gravado nos formatos AVI e CD de Ocorrência, que 
no segundo caso, deverá acompanhar um reprodutor de vídeo nativo do sistema, 
possibilitando anexar o nome e a descrição da câmera. 

 O sistema deverá, na exportação e pesquisa de movimento em vídeos gravados, exibir o 
tempo restante para o término da operação. 

 Possibilitar imprimir uma determinada foto da reprodução de vídeo com um descritivo, 
data e hora do ocorrido. 

 Vídeos exportados em AVI e imagens em JPEG deverão conter marca d´agua com nome 
da câmera, data e hora, 

 Possibilitar a reprodução instantânea de vídeos a partir de eventos. 

 Software deverá ter a capacidade de limitar, dentro das políticas de usuário e grupos de 
usuários, a reprodução e exportação de vídeos, impedindo que uma reprodução ou 
exportação por mais de X minutos (configurável) possa ser feita. 

 Permitir adicionar marca d’agua por usuário para identificação de propriedade de 
imagem. Com este recurso, o administrador poderá adicionar uma marca d´agua por 
usuário que será adicionada nas imagens ao vivo e reprodução de vídeo. Esta marca 
d´água tem o objetivo de identificar o proprietário das imagens quando as imagens do 
sistema forem fornecidas para usuários externos. 

 Permitir adicionar marca d´água de texto em imagens exportadas. Esta opção permite 
que o operador adicione um texto nas imagens exportadas como prova de propriedade e 
origem das imagens. 

 Permitir que na pesquisa de eventos pelo cliente de monitoramento, a reprodução de 
vídeo das câmeras ligadas ao evento possam reproduzir o vídeo das câmeras associadas 
com aquele evento, emitidos através do popup de alarmes. 

 O software deverá permitir na reprodução, acelerar o vídeo em: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x e 64x. 

 Permitir a reprodução de áudio e vídeo sincronizado no formato proprietário e em AVI. 
Exportação em MP4. 

 Possibilitar a reprodução das imagens gravadas através de lentes de 360 graus, 
fornecendo alguns controles como visualização em visualização de áreas virtuais e PTZ 
virtual. 

 Permitir que o usuário possa escolha o intervalo que deseja pular (X minutos) para frente 
ou para traz no vídeo gravado, facilitando assim a análise do vídeo gravado. 

 Permitir o redimensionamento  de  vídeo  na  exportação  em  AVI  para  garantir  melhor 
compatibilidade com os codecs existentes. 

 Permitir avançar e retroceder o vídeo frame a frame. 

 Permite avançar e retroceder o vídeo ao próximo bookmark. 

 Permite pesquisas pelo código de originalidade, de uma imagem gerada em um relatório. 

 A exportação de mídia deverá ser auditavel permitindo futura pesquisa no banco de 
auditoria tais como: período exportado, diretório onde o arquivo foi exportado, tamanho 
total da exportação, etc.. 

 Na exportação de vídeo, possibilitar que nome da empresa e dados do operador sejam 
preenchidos automaticamente pelo sistema, gravando-os na mídia exportada. 

 Permitir o playback de eventos no exato momento em que ele aconteceu e disponibilizar 
as imagens até uma hora antes do ocorrido. 
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 Possibilitar a pesquisa de movimento acelerada através de frames chaves. 

 Exportação de vídeo deverá ser feito com senha de proteção e criptografia para evitar 
acessos indevidos. 

 Permitir a pesquisa por nome de objeto para a devida reprodução. 

 Permitir exportar para meio removível o vídeo gravado nos formatos AVI, ASF, H.264, 
JPEG, PNG, PDF, BITMAP, WMF, GIF, TIFF, MJPEG, MPEG1, MPEG2, MP4. 

 Deve permitir exportar snapshot em JPEG, PNG, Bitmap, WMF e GIF de vídeos ao vivo e 
gravados. 

 Permitir a utilização dos codecs XviD MPEG-4 e X264 ou superior para exportação em AVI. 

 Alertas e Eventos: 

 O sistema deverá ter um completo gerenciamento de alarmes e eventos, sendo que ele 
deve reconhecer alarme de qualquer dispositivo com contato seco que esteja ligado nas 
câmeras ouservidores de vídeo. Este gerenciamento de alarmes deve contemplar as 
seguintes funcionalidades: 

 Na ocorrência de um alarme externo (Qualquer sensor de alarme conectado nas câmeras 
ou servidores de vídeo) o sistema deverá tomar ações pró-ativas para alertar os 
operadores, sendo que o sistema deve fornecer a possibilidade de: Enviar um E-mail e/ou 
SMS para um grupo de pessoas alertando sobre o ocorrido, abrir em telas do tipo Popup 
imagens de câmeras, mapas. Emitir sons de alarme, Enviar Mensagens Instantâneas ao 
operador através de telas do tipo Popup, posicionar câmeras com Movimento (PTZ) em 
Presets definidos e acionar saídas de alarmes das câmeras onde nestas saídas podem 
estar conectadas sirenes. Todas estas ações de alarme devem ser configuradas 
independentemente para cada câmera e todas devem ter um agendamento de operação, 
sendo que apenas serão chamadas se o agendamento permitir. 

 Sistema deverá tomar ações pró-ativas na detecção de movimento das câmeras em 
horários pré-definidos, ou seja, se em determinado horário que não pode haver 
movimento em determinada câmera o sistema reconhecer um movimento, então este 
deverá ter a possibilidade de tomar todas as ações de alarme descritas anteriormente. 

 Sistema também deverá ter a possibilidade de tomar estas mesmas ações pró- ativas caso 
a câmera ou servidor de vídeo venha a ficar fora de funcionamento e / ou ocorrer algum 
erro na gravação das imagens. 

 Sistema deverá fornecer ações de alarme manual, onde o operador poderá através de um 
clique em uma lista de ações, disparar as ações pró-ativas. 

 Sistema deverá fornecer um agendamento de reconhecimento de alarmes externos por 
câmera, ou seja, ter a possibilidade de reconhecer os alarmes apenas em horários 
específicos. 

 Sistema deverá ter a capacidade de gravar as imagens na ocorrência de um evento e 
também fornecer um agendamento de transmissão de imagens onde forneça a 
possibilidade de transmitir as imagens apenas na ocorrência de um alarme. 

 Sistema deve permitir que o acionamento do alarme de uma câmera possa iniciar a 
gravação e/ou transmissão de imagens de quaisquer outras câmeras. 

 Sistema deverá ter diversos sons de alarme para que os operadores possam diferenciar 
cada alarme através de um som diferente. 

 Sistema deverá ter eventos de alarme direcionados apenas para Usuários ou Grupos de 
Usuários específicos. 
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 Sistema deverá permitir o agendamento de um ou mais eventos para que eles ocorram 
em qualquer dia do mês e ano desejado. 

 O software deverá permitir utilizar um perfil de vídeo alternativo para detecção de 
movimento no servidor. Com este recurso, a utilização de processador para detecção de 
movimento no servidor cairá drasticamente, aumentando significativamente a 
quantidade de câmeras que um servidor poderá processar. 

 Permitir pesquisar no banco de dados de eventos, através do tipo de evento, filtro por 
datas, objetos e outros, as ocorrências internas e externas ao software, relacionadas aos 
alarmes do sistema. 

 Permitir que no sistema de análise de imagens, os objetos que estiverem alarmados por 
alguma regra de analítico tenham o seu contorno alterado para uma determinada cor, 
por exemplo vermelho. O usuário ainda deverá ter a opção de apenas exibir os objetos 
alarmados. 

 Permitir o agendamento  personalizados  de  dias  (Feriados,  fins  de  semana,  datas 
importantes). 

 Permitir a configuração de agendamentos independentes para cada evento de entrada de 
alarme. 

 Permitir que no próprio POP-UP de alarmes e eventos, possa ser reproduzido o vídeo do 
acontecido imediatamente, com a informação do servidor que gerou tal alarme. 

 Permitir gerar evento de falha  de  comunicação  se  o  dispositivo  permanecer fora  de 
funcionamento por mais de X segundos. 

 Permitir o fechamento automático do pop-up de alarmes em um tempo determinado 
pelo administrador do sistema. 

 Permitir o cancelamento automático  do  fechamento  da  tela  de  pop-up  no  caso  de 
movimentação pelo operador. 

 Permitir limitar a quantidade de janelas de pop-ups abertas simultaneamente e quando o 
limite for atingido a janela mais antiga será fechada automaticamente. 

 Permitir criar uma fila de de pop-up de alarmes que podem ser definidos em um único 
monitor ou em vários monitores, podendo ser arrastados de uma tela para outra. 

 Permitir estipular um valor máximo de pop-ups por monitor. 

 Possuir botão de reprodução rápida nos pop-ups para agilizar os eventos de câmeras e 
analíticos. 

 O pop-up de  alarme  deverá  fornecer  o  horário  local  do  servidor  e  do  cliente  de 
monitoramento. 

 Os pop-ups de alarmes deverão ter a opção de não serem abertos novamente no caso de 
ocorrer o mesmo evento. 

 Possuir evento de restauração de conexão de câmeras e dispositivos de I/Os. 

 Permitir que registre o tempo total que o equipamento ficou fora de funcionamento e 
que esses registros possam ser pesquisados na lista de eventos. 

 Permitir que sejam extraídos relatórios das falhas dos equipamentos. 

 Permitir extração de múltiplos relatórios com configuração de filtros individuais. 

 Permite que usuário autorizado receba todos os controles para operação do sistema. 

 Permitir eventos de timer e possibilitar cancelá-lo antes que o evento ocorra. 
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 Permitir enviar um e-mail na ocorrência de qualquer evento anexando um arquivo script 
que ao executá-lo irá abrir o cliente de monitoramento e reproduzir automaticamente o 
vídeo das câmeras selecionadas. 

 Possibilitar enviar e-mails com alertas de eventos de analíticos, anexando a foto com os 
metadados do objeto do ambiente invadido. 

 Administração: 

 Possuir recurso para envio automático por e-mail de relatórios do servidor, contendo 
informações como status das gravações e últimos acessos ao servidor. 

 O sistema deve possuir ferramenta de configurações globais de câmeras, onde o 
administrador pode aplicar a mesma configuração para um grupo de câmeras ao mesmo 
tempo, facilitando assim a sua administração. 

 Possuir controle de usuário e senha com direitos diferenciados para cada usuário. 

 Possuir e ser integrado com o Active Directory (Microsoft) em utilização no município, 
facilitando assim, a integração com usuários cadastrados no sistema. 

 Possuir grupo de usuários que permite a aplicação das mesmas configurações de 
permissão para todos os usuários pertencentes ao grupo. Um usuário poderá fazer parte 
de mais de um grupo, recebendo as permissões referentes a todos os grupos de que fizer 
parte. 

 Trabalhar com conceito de grupos de alerta onde na ocorrência de um determinado 
evento, apenas o grupo configurado para receber o alerta deve ser notificado. 

 Possuir log de eventos do sistema que deverá registrar todas as atividades dos usuários 
bem como as atividades do próprio sistema. 

 Possuir servidor web embutido no sistema para monitoramento ao vivo e reprodução de 
vídeo remoto. 

 Possuir suporte a HTTPS e SSL. 

 Fornecer ferramenta de monitoramento de desempenho do servidor através de gráficos 
históricos com informações como: Consumo de processador, Consumo de memória, 
Usuários conectados, Tráfego de Entrada em KB/s e Tráfego de Saída em KB/s. 

 Permitir que as modificações em objetos do sistema como câmera, mapa, configurações 
de analítico e estilos de tela sejam refletidos automaticamente no cliente de 
monitoramento, sem a necessidade de atualizar o cliente, assim quando uma câmera é 
adicionada ou alterada, o cliente de monitoramento já recebe as alterações 
automaticamente. 

 Permitir configurar diretório padrão para exportação de mídia e fotos de tela do cliente 
de monitoramento. Através desta configuração, as exportações de mídia ou fotos de tela 
irão utilizar, por padrão, o caminho definido nas configurações do cliente de 
monitoramento. 

 Os clientes de administração e monitoramento devem localizar automaticamente todos 
os servidores de gravação de vídeo disponíveis na rede local. 

 O software deverá permitir a busca automática de câmeras na rede através de protocolo 
UPnP. 

 Permitir a localização automática de câmeras que utilizam protocolo ONVIF. 

 Deverá possuir um sistema auditoria de ações de usuários e conexões ao servidor que 
permitirá pesquisar as atividades dos usuários no sistema. 
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 Deverá possibilitar a exportação de registros de auditoria e os registros de pesquisas de 
eventos para um arquivo .CSV ou outro. 

 Deverá fornecer o tempo de desconexão de cada câmera. 

 Deverá garantir que o acesso aos logs de eventos seja feito somente pelo administrador 
do sistema ou por usuário por ele autorizado. 

 Deverá possuir limite de acesso simultâneos de um mesmo usuário. Este recurso deverá 
limitar a quantidade de logins simultâneos que um determinado usuário ou grupo de 
usuário pode realizar no sistema. 

 Possibilitar a exportação de relatórios e gráficos do sistema nos formatos PDF, TXT, XLS e 
HTML. 

 Possibilitar a troca do logotipo dos relatórios para logotipos próprios dos usuários. 

 No cadastro de câmeras, possibilitar que o usuário possa escolher as colunas desejadas 
para melhor identificação, tais como: nome, descrição, firmware, porta, endereço, 
usuário, se está ativa ou não, etc. 

 Permitir a importação de qualquer objeto de outros servidores com a finalidade de 
agilizar a configuração de um novo servidor. Permitir a importação de câmeras, 
dispositivos de alarmes, usuários, configurações de analíticos. 

 Permitir que todas as telas de cadastros de objetos do cliente de administração do 
sistema, possam ser exportadas em tela e com isso possa o administrador gerar relatórios 
com as informações desejadas. 

 Permitir pesquisas por data e hora inicial e final, palavra exata ou parte da palavra no 
sistema de auditoria. 

 Permitir enviar via e-mail, relatórios sobre o funcionamento do servidor. 

 Permitir bloquear acesso ao sistema após x tentativas de senha inválida. 

 Permitir bloquear totalmente o acesso do operador para qualquer operação a não ser 
visualização ao vivo. 

 A Estação de monitoramento deverá em todo o tempo, fornecer o nome do operador a 
ela conectado. 

 Permitir a configuração de buffer de áudio com a finalidade de oferecer uma reprodução 
contínua e limpa. 

 Deve oferecer a opção de corte de imagens (CROP) com a finalidade de selecionar uma 
área da imagem que deseja manter visível para os usuários. 

 Permitir a impressão de uma imagem feita em zoom digital das câmeras de 
monitoramento. 

 Permitir configurar buffer de vídeo para câmeras fixas e PTZ com a finalidade de 
aumentar a fluidez na visualização da imagem. 

 Permitir a execução em sistemas com resolução de fonte maior que 96DPI. 

 Ao enviar um objeto para a Matriz Virtual o sistema deverá exibir o nome dos objetos que 
estão sendo exibidos atualmente no monitor selecionado da matriz. 

 Deve permitir ativar e desativar mapas. 

 Permitir a alteração dos dados de conexão (Endereço, Autenticação e Timeout) de 
múltiplas câmeras simultaneamente. 

 Possibilitar extrair relatório periódico de funcionamento do servidor com a quantidade de 
dias gravados e estimativa de gravação de cada câmera do sistema. 
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 Permitir pesquisar dispositivos através de filtro de Ips. 

 Acesso via Browser: 

 Deve possibilitar acesso remoto, permitindo o acesso às imagens ao vivo e à reprodução 
de vídeo remotamente através de um servidor WEB integrado ou do cliente do sistema. 

 O monitoramento via web browser deve permitir que o usuário visualize as câmeras 
através de mosaicos, criados previamente. 

 Acesso Dispositivo Móvel: 

 Possuir visualização das imagens via celular ou por qualquer dispositivo móvel compatível 
com Android e IOS. 

 Permitir conectar-se com múltiplos servidores. 

 Permitir visualização de câmeras individualmente. 

 Permitir salvar Screenshot (Foto) da imagem no dispositivo móvel. 

 Permitir visualização da imagem em tela cheia e em mosaicos. 

 Permitir controle de PTZ. 

 Outros Recursos: 

 Possuir recurso de máscara de privacidade com possibilidades de embaçamento (Inibe 
determinadas áreas da tela para que seja ocultado algum detalhe da imagem para o 
operador) para câmeras fixas. 

 Possuir filtros para controle da imagem (Blur, Gaussian Blur, Sharpen, Emboss, Flip, Flop, 
Grayscale e Invert) por câmera (Reprodução de vídeo e Monitoramento ao Vivo) com 
configurações pré definidas. 

 Possuir controle sobre as tonalidades de imagem (Vermelho, Verde, Azul, Contraste, 
Brilho e Nível de cor) por câmera (Reprodução de Vídeo e Monitoramento ao Vivo) com 
configurações pré definidas. 

 Deverá permitir a integração com qualquer sistema de mercado, entre eles controle de 
acesso, proteção perimetral, vídeo-porteiro eletrônico, Psim, e outros, através do 
fornecimento dasAPI’s. 

 Deverá ser previsto durante todo o período de contrato, a atualizações de versão do 
softwares, seja por correção de eventuais problemas ou novas facilidades 
implementadas, sem custos ao município. 

 Apresentar catálogo do produto ofertado na proposta comercial; 

54. SHELTER, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 
 

 Deverá ser fornecido Shelter de alumínio com chapa de espessura de 2mm nas 
dimensões de 700mm x 500mm. Deverá possuir, no mínimo, 03 (três) dobradiças com 
abertura de 90º em corpo cromado, bicromatizado; 

 Deverá possuir prateleira interna na altura de 200mm; 

 A caixa deverá possuir, no mínimo, 03 (três) furos com prensa cabos, de diâmetro de 
20mm, para passagem dos cabos provenientes da rua;  

 Deverá possuir placa de montagem em L para fixação dos acessórios; 

 Deverá possuir ventilação forçada, fixada na prateleira, visando à troca de calor entre os 
dois compartimentos da caixa; 
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 Deverá possuir os seguintes acessórios instalados em seu interior: disjuntor para 
proteção elétrica, régua de tomadas, Cabo Elétrico PP 2x2,5mm, fonte de alimentação e 
canaletas tipo recorte aberto para acomodação do cabeamento interno; 

 Deverá possuir um chapéu na parte superior, com o objetivo de evitar incidência de raios 
solares; 

 Deverá possuir vedação emborrachada na tampa; 

 Deverá possuir 03 (três) suportes de fixação na parte traseira, para fixação em poste 
através de braçadeiras do tipo BAP; 

 Apresentar catálogo do produto na proposta comercial; 
 

 

55. POSTE METALICO VÍDEOMONITORAMENTO, com as seguintes características mínimas 
obrigatórias: 

 

 Os postes de metal a serem fornecidos e instalados pela futura CONTRATADA deverão 
atender as normas NBR6323 e NBR14744; 

 Os postes devem ser de aço galvanizado a fogo, com coluna de 6” polegadas de diâmetro 
e braço lançado, de no mínimo 3 metros com no mínimo e no mínimo 4” polegadas de 
diâmetro. 

 A espessura das paredes da coluna e do braço lançado deverão ser de no mínimo 
4,25mm. 

 A altura do conjunto poste e braço lançado deverá garantir que a cúpula de proteção da 
câmera a ser futuramente instalada não fique a uma altura inferior a 7 metros em relação 
ao solo. 

 No encaixe entre a coluna e o braço lançado deverá ter fixação por parafusos para 
garantir a fixação na posição necessária sem apresentar riscos de giro por causa do vento; 

 Todos os postes de metal deverão possuir tampa, na parte superior, para evitar a entrada 
de água e pequenos pássaros; 

 Deverá ser contemplado a instalação de aterramento para estes postes, através de haste 
de aterramento de cobre; 

 
56. NOBREAK DE 700 VA, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 

 

 Deve possuir entrada bifásica (95 - 140 / 185 - 245V); 

 Deve apresentar saída de 120 V; 

 Deve apresentar capacidade de energia de saída de no mínimo 300Watts / 700VA 

 Deve possuir forma de onda semi senoidal aproximada; 

 Deve apresentar Bateria selada, chumbo-acida, livre de manutenção e a prova de 
vazamento; 

 Deve possuir alarmes sonoros para indicação de nível de bateria; 

 Deve possuir função de Autoteste automático com a finalidade de efetuar auto teste das 
condições do equipamento 

 No caso de queda no fornecimento de energia, ao ser restabelecida, o equipamento 
deverá assumir o ultimo status anterior à queda (ligado ou desligado) automaticamente. 
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 Deve possuir LED Indicadores para permitir fácil entendimento do status do equipamento 
e da rede elétrica. 

 Deve apresentar Proteção contra sobrecarga de modo a proteger o estabilizador, 
desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga 

 Deve apresentar Filtro de Linha para evitar danificações a seu equipamento causadas por 
picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios. 

 Deve possuir no mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136; 

 Apresentar catálogo do produto na proposta comercial; 

 

 
57. CABO ELÉTRICO PP, com as seguintes características mínimas obrigatórias: 

 

1. Cabo Flexível de 3 vias de 2,5 mm 
2. Capa externa na Cor Preto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTE 2  

 

1.1.1. O PROPONENTE deverá evidenciar o atendimento aos requisitos técnicos 

solicitados através de Manuais, Folders, Data Sheet ou através de relatórios de 

ensaios realizados em laboratório de terceira parte, reconhecido pelo INMETRO ou 

Anatel, devendo possuir as características que seguem. 

1.1.2. CENTRAL DE ALARME 

1.1.2.1. Central de alarme monitorada que deverá apresentar as seguintes 

características técnicas:  

1.1.2.2. Teclado LCD multi função de operação e supervisão, com 2 linhas e 12 

colunas, com função backlight, sendo alimentado diretamente pela central de 

alarme, possuindo teclas iluminadas e proteção contra violação; 

1.1.2.3. Comunicação de dados via tecnologia ethernet e PSTN (linha telefônica 

convencional); 

1.1.2.4. Opção de configuração remota via TCP/IP; 

1.1.2.5. Deverá possuir a capacidade de armazenar 6 números de telefone (2 para 

monitoramento, 1 para download e 3 para telefones pessoais) e suportar 

múltiplas rediscagens em caso de número ocupado na comunicação via linha 

telefônica; 

1.1.2.6. Deverá possuir as funções pânico, emergência e configuração de zona 24 

horas com aviso sonoro; 
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1.1.2.7. Possuir temporização e função de teste de sensores; 

1.1.2.8. Podem ser conectados a sensores de abertura, infravermelho, impacto e 

outros; 

1.1.2.9. Apresentar comunicação de eventos para no mínimo 1 endereço IP; 

1.1.2.10. Módulo quadriband; 

1.1.2.11. Supervisão do link ethernet com intervalos de tempo configuráveis; 

1.1.2.12. Ter operação com IP fixo ou dinâmico; 

1.1.2.13. Possuir capacidade para conexões com destinos DNS; 

1.1.2.14. Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos; 

1.1.2.15. Possuir software para download e upload (plataforma Windows®), 

compatível com a maioria dos modems convencionais; 

1.1.2.16. Download e visualização dos últimos 230 eventos com registro de data e 

hora; 

1.1.2.17. Ter compatibilidade com a grande maioria de modem ADSL, hubs e 

roteadores disponíveis no mercado; 

1.1.2.18. Dispor de fonte chaveada Full range de 90-265 VAC; 

1.1.2.19. Possuir capacidade para conexão de até 2 teclados e 2 receptores RF; 

1.1.2.20. Dispor de até 1 partição; 

1.1.2.21. Identificação de usuário por controle remoto; 

1.1.2.22. Apresentar sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e 

dos dispositivos do barramento (teclados e receptores); 

1.1.2.23. Possuir detecção de sobrecarga na saída auxiliar, detecção de curto e corte 

da sirene, detecção de corte da linha telefônica; 

1.1.2.24. Utilizar protocolo contact ID para trafegar comunicação via linha 

telefônica; 

1.1.2.25. 1 conta de monitoramento; 

1.1.2.26. Dispor de reportagem normal, dupla e split; 

1.1.2.27. Possuir, no mínimo, 1 saída PGM programável; auto ativação programável 

por inatividade ou agendada por horário; 

1.1.2.28. Ter recepção de até 16 zonas para sensores e 120 dispositivos sem fio 

(sensores/controles remotos); 

1.1.2.29. Cancelamento automático de zona; 

1.1.2.30. Possuir função anunciador de presença por zona; 

1.1.2.31. Possibilitar 50 senhas; 

1.1.2.32. Fusíveis de proteção rearmáveis; 

1.1.2.33. Carregador de bateria inteligente com proteção contra curto e inversão de 

polaridade da bateria; 

1.1.2.34. Gabinete plástico para proteção da central com alojamento para bateria; 

1.1.2.35. Ter corrente de saída auxiliar = 14 VDC; 

1.1.2.36. Deve possuir corrente de saída de sirene = 1 A com bateria e 200 mA sem 

bateria; 

1.1.2.37. Deve possuir corrente de saída PGM (programada) = 50 mA, 12 VDC; 

1.1.2.38. Certificado pela Anatel. 

1.1.3. SENSOR TIPO I 
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1.1.3.1. Sensor infravermelho passivo com capacidade de detecção precisa de 

movimento com alerta de intrusão e identificação de pet; 

1.1.3.2. Deve possuir tecnologia de detecção por raios infravermelhos passivos com 

inteligência avançada de análise do sinal, podendo evitar falsos disparos; 

1.1.3.3. Deve ser destinado para instalações em ambientes internos; 

1.1.3.4. Sensor micro controlado com software de análise de simetria de pulso; 

1.1.3.5. Deve possuir ajuste de sensibilidade e compensação automática de 

temperatura em tempo real; 

1.1.3.6. Deve possuir ainda imunidade à luz branca de até 20.000 lux; 

1.1.3.7. Contar com alta imunidade contra surtos eletromagnéticos (EMI/RFI); 

1.1.3.8. Possuir nível de imunidade a animais domésticos até 20 Kg; 

1.1.3.9. Possuir chave antiviolação para tampa frontal inferior e superior; 

1.1.3.10. Possuir tensão operacional entre 9 e 16 VDC, juntamente com uma 

corrente operacional máxima de 11 mA;  

1.1.3.11. Deve ter um ângulo de detecção mínimo de 90° e um alcance mínimo de 

12m 

1.1.3.12. Seu método de detecção deve ser através de um PIR o sensor de baixo 

ruído; 

1.1.3.13. Deve permitir uma altura de instalação entre 2 m a 2,2 m; 

1.1.3.14. Temperatura operacional deve ser entre -10° C a 50° C com umidade 

relativa do ar de até 90%; 

1.1.3.15. A saída do relé deve ter o NA/NF opcional, bem como o contato do jumper 

de pulso; 

1.1.4. SENSOR TIPO II 

1.1.4.1. Sensor magnético com fio ideal para instalações que necessitam de um 

sensor robusto e resistente a impactos; 

1.1.4.2. Deve ser utilizado para instalação em ambientes internos e externos; 

1.1.4.3. Deverá permitir ‘ser aplicado em portas e janelas de metal, vidro ou 

madeira;  

1.1.4.4. Sua detecção deverá ser através de campo magnético; 

1.1.4.5. Deve possuir tensão de saída de no máximo 100V e corrente máxima de 

500mA; 

1.1.4.6. Deve possuir saída de alarme do tipo NF; 

1.1.4.7. Deve possuir cabo flexível de alta resistência; 

1.1.4.8. Seu material deverá ser anticorrosivo. 

1.1.5. SENSOR TIPO III 

1.1.5.1. Sensor de abertura sem fio; 

1.1.5.2. Deverá possuir alcance mínimo de 100 m em área livre de obstáculos; 

1.1.5.3. Deverá ossuir bateria de lítio de longa duração com tensão de 3 VDC; 

1.1.5.4. Deverá apresentar indicação de bateria fraca no sensor; 

1.1.5.5. Deverá possuir reed switch SMD; 

1.1.5.6. Deverá ter frequência de operação 433,92 MHz.  

1.1.6. SENSOR TIPO IV 
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1.1.6.1. Sensor de barreira infravermelho ativo com fio; 

1.1.6.2. Deverá permitir aplicação em ambientes internos, semiabertos e externos; 

1.1.6.3. Deverá possuir 3 feixes infravermelhos; 

1.1.6.4. Deverá possuir 4 canais de frequência de empilhamento; 

1.1.6.5. Deverá possuir alcance externo de até 100 m; 

1.1.6.6. Deverá possuir ajuste de 180° horizontal e 10° vertical; 

1.1.6.7. Deverá possuir proteção contra violação (tamper); 

1.1.6.8. Deverá possuir proteção IP 65; 

1.1.6.9. Deverá possuir tempo de resposta de detecção ajustável em 4 níveis: 50 

ms / 100 ms / 300 ms / 700 ms, evitando disparos acidentais; 

1.1.6.10. Deverá possuir detecção por interrupção dos três feixes simultaneamente; 

1.1.6.11. Deverá possuir alinhamento através de display de dois dígitos, aumenta a 

precisão e dispensa a utilização de multímetro; 

1.1.6.12. Deverá possuir tecnologia que evite interferências eletromagnéticas e de 

radiofrequência. 

1.1.7. RECEPTOR 

1.1.7.1. Receptor para central de alarme; 

1.1.7.2. Deverá ser do mesmo fabricante e compatível com a central de alarme 

ofertada; 

1.1.7.3. Deverá possuir alcance de até 100 metros em campo aberto;  

1.1.7.4. Deve permitir no mínimo 2 tipos de modulação, como FSK ou OOK; 

1.1.7.5. Permitir interligação com a central através de barramento do tipo T1T2 e 

AB (RS485); 

1.1.7.6. Deverá permitir trabalhar com uma frequência de 433,92 MHz; 

1.1.7.7. Possuir tecnologia Smart Code de 24 bits; 

1.1.7.8. Deverá possuir alimentação de 12VDC. 

1.1.8. SUPORTE 

1.1.8.1. Suporte universal para sensores; 

1.1.8.2. Deverá ser indicado para ambientes internos e externos; 

1.1.8.3. Possuir permissão para instalação em paredes planas e em cantos em 90º; 

1.1.8.4. Possuir a articulação de no mínimo 150º tanto na vertical quanto na 

horizontal;  

1.1.8.5. Possuir capacidade de sustentação de até 1,5kg. 

1.1.9. SIRENE 

1.1.9.1. Sirene de alarme do tipo magnética; 

1.1.9.2. Sirene de alarme preta ou branca; 

1.1.9.3. Deverá possuir tensão de alimentação de 9 ~ 15 VDC; 

1.1.9.4. Sua potência sonora deverá ser de 105dB a 1 metro; 

1.1.9.5. Deverá possuir corrente máxima de consumo de 1A 

1.1.9.6. Deverá possuir base móvel para fixação; 

1.1.9.7. Deverá operar nas condições de temperatura -5 a 45º C c/ 90% de 

umidade. 

1.1.10. BATERIA 
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1.1.10.1. Bateria de chumbo-ácido regulada por válvula selada VRLA recarregável, 

livre de manutenção e protegida contra vazamento. 

1.1.10.2. Deve possuir vida útil de até 5 anos em regime de flutuação; 

1.1.10.3. Tensão: 12 Vdc; 

1.1.10.4. Capacidade: 7,0 Ah @ 20h até 1,75 V (tensão final) por célula a 25 °C 

1.1.10.5. Resistência interna 30 mΩ 

1.1.10.6. Temperatura de operação: 25 °C ± 5 °C 

1.1.10.7. Tensão de recarga em flutuação: 13,6 a 13,8 Vdc 

1.1.10.8. Serviço cíclico e equalização: 14,4 a 15 Vdc 

1.1.10.9. Terminal: Faston macho F2 – 4,75 mm 

1.1.10.10. Dimensão (L × A × P): 151 × 100 × 65 mm 

1.1.11. GRAVADOR DE VÍDEO 

1.1.11.1. Sistema de gerenciamento e gravação para no mínimo 16 câmeras IP com 

resolução em pelo menos Full HD a 30 fps por canal; 

1.1.11.2. Deverá possuir resolução de saída de vídeo de no mínimo 1920 x 1080; 

1.1.11.3. Deve possuir ao menos uma saída de vídeo HDMI e uma VGA; 

1.1.11.4. Deve suportar pelo menos as compressões de vídeo H.265 e H.264, bem 

como a divisão de tela em pelo menos 1, 4, 8, 9 e 16; 

1.1.11.5. Deverá possuir até 4 máscaras de privacidade configurável por canal; 

1.1.11.6. Deverá suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; 

1.1.11.7. Deve ainda suportar funções como detecção de movimento, perda de 

vídeo e mascaramento de câmera; 

1.1.11.8. Deve suportar no mínimo 1 HD SATA 3 de pelo menos 1 TB, possuindo 

tecnologia de hibernação do HD e alarme de falha e espaço insuficiente; 

1.1.11.9. Deve permitir buscar gravação por data e hora com precisão por segundos 

e por detecção de movimento; 

1.1.11.10. Deverá ainda permitir controle da reprodução como em velocidade rápida, 

pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta e/ou tela cheia; 

1.1.11.11. Possibilitar backup por pen drive (formatação FAT32) e download por rede 

e FTP; 

1.1.11.12. Deverá suportar backup dos arquivos ao menos em formato .AVI; 

1.1.11.13. Possuir no mínimo uma interface de rede RJ45 (10/100/1000 Mbps); 

1.1.11.14. Deverá possuir pelo menos 16 entradas de portas PoE em acordo com o 

padrão IEEE 802.3at e a potência máxima por porta deverá ser de 25,5W, 

sendo que quando utilizado todas as portas, a somatória de potências não 

poderá ser maior que 130W; 

1.1.11.15. Suportar ao menos os tipos de transmissão através de TCP/IP, DDnS (sendo 

um pelo menos proprietário), FTP, NTP e filtro IP; 

1.1.11.16. Deverá possuir ao menos as funções auxiliares de e-mail, DHCP, No-IP, 

DynDNS; 

1.1.11.17. Possuir compatibilidade com ao menos o protocolo ONVIF perfil S; 

1.1.11.18. Sua interface local e web deverá ser totalmente em português; 

1.1.11.19. Deverá possuir ao menos uma entrada e uma saída de áudio (RCA);  



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 012/2023                            Pág.92 /108    

1.1.11.20. A operação remota deverá possibilitar ao menos as funções de 

monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos 

gravados e informações sobre registros; 

1.1.11.21. Deverá também permitir a captura de pacotes via interface local e 

armazenamento em dispositivo USB; 

1.1.11.22. O equipamento deverá permitir realizar teste de conectividade (ping) 

através de interface local; 

1.1.11.23. Deverá ser compatível com serviço de Cloud; 

1.1.11.24. Possuir mínimo de 2 interface USB, permitindo também sua utilização com 

mouse; 

1.1.11.25. Deverá possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; 

1.1.11.26. Seu fabricante deverá fazer parte do fórum de padronização ONVIF (Open 

Network Video Interface Forum); 

1.1.11.27. Deverá possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema; 

1.1.11.28. Deve ainda possuir proteção através de filtragem de IP;  

1.1.11.29. Sua alimentação deverá ser através de fonte interna bivolt automática (100 

a 240 VAC, 60 Hz); 

1.1.11.30. Seu consumo é de 14 W com todas as portas PoE sendo utilizadas e sem 

disco rígido; 

1.1.11.31. Deverá possui software cliente para controle, operação e visualização das 

imagens, simultaneamente, disponibilizado gratuitamente no site do 

fabricante, bem como possibilitar monitoramento via celular; 

1.1.11.32. Deverá vir acompanhado de pelo menos mouse USB, fonte de alimentação 

e guia do usuário em português. 

1.1.12. DISCO RIGIDO SATA 

1.1.12.1. Disco rígido SATA 3,5’’ desenvolvidos especialmente para uso em 

equipamentos de segurança eletrônica, com capacidade de operação de 24 

horas por dia, 7 dias por semana; 

1.1.12.2. Deve possuir características como estabilidade na gravação de dados, 

velocidade de disco controlada, dissipação de calor otimizada, baixo consumo 

de energia e nível de ruído; 

1.1.12.3. Deve possuir um buffer de hospedagem de no mínimo 6 Gb/s e drive de 

hospedagem de no mínimo 170 MB/s; 

1.1.12.4. Sua capacidade de armazenamento deve ser de 6 TB; 

1.1.12.5. Deve possuir um cache de no mínimo 64 Mb e velocidade de rotação 

(RPM) de 5.400; 

1.1.12.6. Sua capacidade de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos deve ser 

menor que 1 em 1014; 

1.1.12.7. Não deve ter um consumo elétrico maior que 6 W nos modos de leitura 

e/ou escrita. 

1.1.13. CÂMERA DE MONITORAMENTO 

1.1.13.1. Deverá ser colorida do tipo Bulllet com tecnologia IP; 

1.1.13.2. Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary 

Metal–Oxide–Semiconductor) de1/2.7” com varredura progressiva; 
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1.1.13.3. Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de 30m; 

1.1.13.4. Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, 

automático ou definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100. 

1.1.13.5. Deve possuir lente fixa com 3.6 mm; 

1.1.13.6. Deve possuir resoluções 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P 

(1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC; 

1.1.13.7. Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com 30fps; 

1.1.13.8. Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou 

automática. 

1.1.13.9. Deverá possuir compreensão de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; 

1.1.13.10. Deve possuir compressão inteligente; 

1.1.13.11. Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com 

possibilidade de configuração para compressão H.265; 

1.1.13.12. Deverá suportar redução de ruído 3D; 

1.1.13.13. Deverá suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); 

1.1.13.14. Deve suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha 

da região que deve ser priorizado o BLC; 

1.1.13.15. Deve suportar taxa de bit variável de 40kbps a 6144 kbps para MJPEG; 

1.1.13.16. Deve suportar taxa de bit variável de 8kbps a 6144 kbps para H.264; 

1.1.13.17. Deve suportar taxa de bit variável de 3kbps a 6144 kbps H.265; 

1.1.13.18. Possuir interface Web em Português, Espanhol e Inglês; 

1.1.13.19. Possuir função de detecção de movimento com até 4 regiões, possuindo 

para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; 

1.1.13.20. Possuir possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web 

Browser; 

1.1.13.21. Possibilidade de recuperação de senha via e-mail; 

1.1.13.22. Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de 

agendamento; 

1.1.13.23. Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com 

possibilidade de agendamento; 

1.1.13.24. Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no 

mínimo 4 zonas independentes); 

1.1.13.25. Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. 

1.1.13.26. Deverá suportar no texto da sobreposição 60 caracteres. 

1.1.13.27. Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no 

mínimo 4 zonas independentes); 

1.1.13.28. Suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, 

saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de 

ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, 

possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um 

período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; 

1.1.13.29. Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; 

1.1.13.30. Deverá permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet 

e/ou conflito IP nesta mesma rede; 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 012/2023                            Pág.94 /108    

1.1.13.31. Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP,  DNS, 

DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP (com SSL e TLS) , Multicast, 

FTP, NTP, RTP, Onvif;. 

1.1.13.32. Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login 

configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. 

1.1.13.33. Deve permitir proteção através de filtragem IP; 

1.1.13.34. Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, 

Google Chrome ou Mozilla Firefox; 

1.1.13.35. Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio 

fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente 

no web site do fabricante; 

1.1.13.36. Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de 

visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da 

mesma; 

1.1.13.37. Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power 

over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; 

1.1.13.38. Deverá possuir hardware de PoE interno ao case da câmera. 

1.1.13.39. Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; 

1.1.13.40. Deve possuir um consumo igual ou inferior a 4,3W; 

1.1.13.41. Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; 

1.1.13.42. Permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinos; 

1.1.13.43. Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração;  

1.1.13.44. Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência 

de evento (detecção de movimento); 

1.1.13.45. Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca 

d’agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. 

1.1.13.46. Deverá possuir a função de região de interesse; 

1.1.13.47. Possuir serviço acesso ao Cloud; 

1.1.14. CAIXA DE PASSAGEM PARA CÂMERA 

1.1.14.1. Caixa de passagem para CFTV desenvolvida para dar melhor acabamento 

às instalações de câmeras de CFTV; 

1.1.14.2. Deverá permitir montagem em parede ou teto; 

1.1.14.3. Deverá ser compatível com case Bullet; 

1.1.14.4. Deverá ser de cor branca; 

1.1.14.5. Deverá ser de alumínio; 

1.1.14.6. Deverá suportar temperatura de armazenamento de -40° a 60° C. 

1.1.15. CONVERSOR DE MÍDIA 

1.1.15.1. Conversor de mídia Giga monomodo que deverá permitir realizar a 

mediação na conexão entre um segmento de rede com cabeamento metálico 

(UTP) e um segmento de fibra óptica, através de uma porta para conector 

padrão RJ45 fêmea (cabeamento metálico) e outra para conector padrão SC 

UPC fêmea de dupla conectorização (cabeamento de fibra óptica) presentes 

nos equipamentos; 
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1.1.15.2. Deverá garantir total integração e compatibilidade, aconselha-se que o 

conversor fornecido seja do mesmo fabricante que o chassi onde será 

instalado; 

1.1.15.3. Deverá permitir alta velocidade e largura de banda, possibilitando a criação 

de enlaces de fibra óptica de acordo com o padrão de 20 km de distância e com 

taxa de transmissão de 1 Gbps; 

1.1.15.4. Deve possuir ao menos 1 conector SC de fibra ótica monomodo e pelo 

menos 1 conector UTP RJ45 Giga Ethernet (10/100/1000 Mbps) com detecção 

automática do padrão de cabo; 

1.1.15.5. Deverá suportar autonegociação de velocidade e auto MDI/MDIX; 

1.1.15.6. Deve ser half/full duplex com flow control e chaveamento manual (DIP 

switch) para configuração dos conversores; 

1.1.15.7. Sua alimentação de entrada deve ser através de fonte de energia bivolt 

automática com entrada de 100 a 240 VAC a 50/60 Hz; 

1.1.15.8. Sua alimentação de saída deverá ser de 5 VDC, com corrente de no máximo 

1 A; 

1.1.15.9. Deverá possuir tensão de operação de 5 a 12 VDC e seu consumo deverá 

ser de no máximo 5 W; 

1.1.15.10. Deverá possuir LED’s que indiquem ao menos o estado de conexão com os 

cabos; 

1.1.15.11. Deve ser compatível ao menos com os padrões de rede IEEE 802.3 

(10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3z 

(1000BASE-FX) e IEEE 802.3x (flow control), bem como deverá possuir 

compatibilidades com pelo menos os protocolos CSMA/CD e TCP/IP; 

1.1.15.12. Deve suportar ao menos os tipos de cabeamento 10BASE-T (UTP categoria 

do cabo 3, 4, 5) de no máximo 100 m, 100BASE-TX (UTP categoria do cabo 5, 

5e) de no máximo 100 m e 1000BASE-T (UTP categoria do cabo 5e, 6) de no 

máximo 100 m e 1000BASE-FX (fibra monomodo (SMF) 9/125 μm) de no 

máximo 20 km; 

1.1.15.13. Deverá possuir uma taxa de transmissão de dados de no mínimo 1 Gbps e 

um buffer de memória de pelo menos 128 kbits; 

1.1.15.14. A Unidade Máxima de Transmissão (MTU) de pacotes deve ser de pelo 

menos 1.600 Bytes, bem como a capacidade de transmissão de pacotes para 

cada padrão deverá ser de ao menos 14.800 pps para o padrão 10BASE-T, 

148.000 para o padrão 100BASE-TX e 1.488.000 pps para os padrões 

1000BASE-T e 1000BASE-FX; 

1.1.15.15. Deve suportar comprimentos de onda para transmissão (TX) de 1310 nm e 

de recepção (RX) de 1310 nm; 

1.1.15.16. Em relação ao sinal óptico o conversor deverá possuir uma potência -9 

dBm a 0 dBm e sua sensibilidade de recepção deverá ser entre -20 dBm a -3 

dBm; 

1.1.15.17. Deverá suportar temperaturas de operação de no mínimo entre -10° C a 

55° C e uma umidade de no máximo 90%; 

1.1.15.18. O conversor deverá estar em conformidade com os padrões FCC, CE e 

homologado pela Anatel; 
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1.1.15.19. Deverá ser fornecido com garantia de no mínimo 2 anos pelo fabricante e 

suporte técnico em todo o Brasil; 

1.1.15.20.  O equipamento deverá vir acompanhado de guia de instalação em 

português e a fonte de alimentação externa conforme especificado. 

1.1.16. PROTETOR ELETRÔNICO PARA RACK 

1.1.16.1. Protetor eletrônico metálico para rack 19 polegadas com 1U de altura 

utilizado para alimentar dispositivos como ativos de redes, DVRs, câmeras e 

outros produtos. Deverá apresentar as seguintes características:  

1.1.16.2. Possuir 8 tomadas de saída e cabo de alimentação com 3 metros de 

comprimento, ambos certificados pelo INMETRO.  

1.1.16.3. Possuir proteção contra curto-circuito e sobrecorrente através da chave 

liga/desliga inteligente e proteção contra surtos de tensão através de varistor 

de óxido de zinco 

1.1.16.4. Deverá possuir 8 tomadas de 10A saída padrão ABNT 14136 10A 

certificadas pelo INMETRO; 

1.1.16.5. Deverá possuir cabo de alimentação que suporte corrente de 10A com 3 

metros de comprimento e plugue 3 pinos padrão ABNT 14136 certificado pelo 

INMETRO; 

1.1.16.6. Deverá possuir chave liga/desliga do tipo mini disjuntor rearmável, que 

suporte correntes de 10A e ofereça proteção para sobrecarga e curto-circuito; 

1.1.16.7. Deverá conter circuito de proteção de surtos de tensão entre os 

condutores fase e neutro; 

1.1.16.8. Deverá possuir corpo em material metálico padrão para Rack de 19 

polegadas com 1 U de altura. 

1.1.17. NO BREAK 

1.1.17.1. Nobreak que deve oferecer proteção para equipamentos eletrônicos 

(equipamentos de informática, áudio e vídeo) das oscilações da rede elétrica e 

possuir as seguintes características: 

1.1.17.2.  

1.1.17.3. Deve possuir pelo menos 1 baterias internas do tipo chumbo-ácido, selada, 

de 12 VDC / 7 Ah para prolongar a utilização dos equipamentos em caso de 

queda no fornecimento de energia elétrica; 

1.1.17.4. Deve ainda possuir uma função que possibilite ligar o nobreak sem a 

presença da energia da rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga; 

1.1.17.5. Permitir carregamento automático da bateria mesmo que o nobreak esteja 

desligado, bastando estar conectado à rede elétrica; 

1.1.17.6. Deve possuir no mínimo 9 níveis de proteção, como contra sobrecarga, 

curto-circuito, variação de frequência, surtos de tensão, sobreaquecimento, 

sub/sobre tensão da rede elétrica, descarga total de baterias e sobrecarga das 

baterias; 

1.1.17.7. Deverá possuir capacidade de potência nominal de saída de no mínimo 600 

VA; 

1.1.17.8. Sua tensão nominal na entrada deverá ser de 120/220V (automático)  

1.1.17.9. Deve possuir fator de potência de saída de no mínimo 0,5; 
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1.1.17.10. Possuir uma variação na tensão de entrada, pelo menos entre 96 a 144 

VAC e entre 176 a 264 VAC e uma frequência de 60 Hz; 

1.1.17.11. Seu cabo de força deverá ser de acordo com a norma NBR 14136; 

1.1.17.12. Possuir tensão nominal em modo bateria de 120 VAC (± 10%) e uma 

frequência no modo bateria de 60 Hz (± 1Hz); 

1.1.17.13. Possuir um tempo de transferência menor que 10 ms; 

1.1.17.14. A forma de onda, no modo bateria, deverá ser senoidal pura; 

1.1.17.15. Deverá possuir no mínimo 4 tomadas com saída de acordo com norma NBR 

14136; 

1.1.17.16. Deve possuir proteção contra sobre tensão e sub tensão na entrada AC, 

onde poderá mudar para operação em modo bateria; 

1.1.17.17. Deve possuir proteção contra descarga e sobrecarga de bateria de no 

mínimo 10,2 V; 

1.1.17.18. Deverá possuir fusível de proteção da rede de 5A, bem como proteção 

contra sobrecarga na saída incorporada; 

1.1.17.19. Deve possuir sinalização luminosa que indique status como curto-circuito 

ou sobrecarga na saída, modo bateria, carga de bateria e modo de rede; 

1.1.17.20. Possuir ainda sinalização sonora indicando ao menos que entrou no modo 

de bateria, indicação de carga baixa, indicação de sobrecarga e curto-circuito; 

1.1.17.21. Deverá possuir função que permite desativar alarmes sonoros no modo 

bateria. 

1.1.17.22. Deverá permitir a instalação em modo torre ou horizontal. 

1.1.18. RACK PAREDE 

1.1.19. Mini rack montado 19” de 5U e 370mm de profundidade para fixação em parede; 

1.1.20. Dimensões externas: 520 × 271,4 × 370 mm; 

1.1.21. Deve estar em conformidade com a norma IEC 60297; 

1.1.22. Peso: 5,96Kg; 

1.1.23. Deve possuir porta frontal removível e com fecho com chave; 

1.1.24. Deve ser produzido em aço SAE 1008 com espessura de 0,75mm; 

1.1.25. Deve possuir pintura eletrostática epóxi pó microtexturizado na cor preto fosco; 

1.1.26. CABO DE REDE UTP 

1.1.26.1. Cabo para transmissão de dados Categoria 5e sem blindagem, para uso 

interno; 

1.1.26.2. Deve ser fornecido em caixa de 305 metros; 

1.1.26.3. Suporta: 100BASE-TX, IEEE 802.3u; ATM-155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-

PHY-0018.000; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 

100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-

AS400, IBM; 

1.1.26.4. Com condutores de fio sólido de cobre eletrolítico nu com bitola de 

24AWG 

1.1.26.5. Deve possuir 4(quatro) pares de condutores isolados reunidos dois a dois, 

formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a 

atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo 

entre si; 
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1.1.26.6. Possuir capa constituída por PVC retardante a chama; 

1.1.26.7. Classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705; 

1.1.26.8. Deve possuir diâmetro nominal de 4,6mm; 

1.1.26.9. Temperatura de operação entre -20ºC a 60ºC; 

1.1.26.10. Temperatura de armazenamento entre -20ºC a 70ºC; 

1.1.26.11. Temperatura de instalação entre 0ºC a 50ºC; 

1.1.26.12. Resistência de isolamento de 10000 MΩ.km; 

1.1.26.13. Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor a 20 °C de 93,8 Ω/km; 

1.1.26.14. Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz de 56 pF/m; 

1.1.26.15. Prova de Tensão Elétrica entre Condutores de 2500 VDC/3s; 

1.1.26.16. Atraso de Propagação Máximo de 545ns/100m @ 10MHz; 

1.1.26.17. Velocidade de Propagação Nominal de 68%; 

1.1.26.18. Suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) - Sem restrição de feixe; PoE+ (IEEE 

802.at) - Sem restrição de feixe; PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 feixes; 4PPoE (IEEE 

802.bt) - 96 feixes; 

1.1.26.19. O cabo deve estar de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances); 

1.1.26.20. Normas: TIA-568.2-D; ANSI/TIA-569; ISO/IEC 11801; UL 444; NBR 14703; 

NBR 14705 

1.1.26.21. Possuir certificação Anatel 00036-08-00256 

1.1.27. FIO DE ALARME 

1.1.27.1. Fio de alarme branco em 4 vias 

1.1.27.2. Para aplicação em sistemas de alarme; 

1.1.27.3. Deve possuir capa externa composta de termoplástico PVC flexível; 

1.1.27.4. Condutores de fios rígidos de cobre estanhado, têmpera mole; 

1.1.27.5. Bitola 0,5mm. 

1.1.28. CABO PP 

1.1.28.1. CONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma 

ABNT NM 280. 

1.1.28.2. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D. 

1.1.28.3. COBERTURA: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5. 

1.1.28.4. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto 

de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos 

flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). 

1.1.28.5. NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. 

1.1.28.6. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: 247 NM 53-C5. 

1.1.28.7. Deve possuir 3 Condutores - Preto, Azul-Claro e Verde/Amarelo; 

1.1.28.8. Tensão nominal: 300/500V; 

1.1.28.9. Temperatura máxima: 70°C; 

1.1.28.10. Seção nominal do condutor: 3x2,5mm²; 

1.1.28.11. Diametro nominal do condutor: 2mm; 

1.1.28.12. Espessura nominal da isolação: 0,8mm; 

1.1.28.13. Espessura nominal da capa: 1,1mm; 

1.1.28.14. Diametro nominal externo: 9,5mm. 
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1.1.29. CANALETA 

1.1.29.1. Canaleta produzida em PVC rígido, antichama, e de alta resistência; 

1.1.29.2. Sem divisão Interna; 

1.1.29.3. Medida: 20 X 10mm; 

1.1.29.4. Barra: 2,0m de comprimento. 

1.1.30. EMENDA (LUVA) PARA CANALETA 

1.1.30.1. Deve ser compatível e preferencialmente do mesmo fabricante da 

CANALETA ofertada; 

1.1.30.2. Produzida em PVC rígido, antichama, e de alta resistência; 

1.1.31. DERIVAÇÃO “T” PARA CANALETA 

1.1.31.1. Deve ser compatível e preferencialmente do mesmo fabricante da 

CANALETA ofertada; 

1.1.31.2. Produzida em PVC rígido, antichama, e de alta resistência. 

1.1.32. COTOVELO 90° PARA CANALETA 

1.1.32.1. Deve ser compatível e preferencialmente do mesmo fabricante da 

CANALETA ofertada; 

1.1.32.2. Produzida em PVC rígido, antichama, e de alta resistência. 

1.1.33. COTOVELO INTERNO PARA CANALETA 

1.1.33.1. Deve ser compatível e preferencialmente do mesmo fabricante da 

CANALETA ofertada; 

1.1.33.2. Produzida em PVC rígido, antichama, e de alta resistência. 

1.1.34. COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA 

1.1.34.1. Deve ser compatível e preferencialmente do mesmo fabricante da 

CANALETA ofertada; 

1.1.34.2. Produzida em PVC rígido, antichama, e de alta resistência. 

1.1.35. CRUZETA PARA CANALETA 

1.1.35.1. Deve ser compatível e preferencialmente do mesmo fabricante da 

CANALETA ofertada; 

1.1.35.2. Produzida em PVC rígido, antichama, e de alta resistência; 

1.1.36. ELETRODUTO 

1.1.36.1. Eletroduto rígido Zincado Eletrolítico em Aço Carbono; 

1.1.36.2. Norma NBR 13057/93; 

1.1.36.3. Com costura e fornecido em barras com 3 metros, na bitola de 1"  

1.1.36.4. Roscas (NBR 8133); 

1.1.36.5. Espessura da parede: 0,90mm. 

1.1.37. CONDULETE MULTIPLO 

1.1.37.1. Fabricada em alumínio com acabamento especial brilhante, proteção anti 

corrosão e cinco entradas para conexões em eletrodutos; 

1.1.37.2. Deve ser fornecido com Caixa (Corpo) + Tampa + Parafuso + 2 Tampões 

(Montado); 

1.1.37.3. Para eletrodutos com bitola de 1”; 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 012/2023                            Pág.100 /108    

1.1.37.4. Deve possuir ponto de aterramento NBR 15701; 

1.1.37.5. Deve possuir reforço nas paredes para roscas dos conectores; 

1.1.37.6. Padrão de rosca BSP (GÁS), Conforme norma ISSO 228-1 e ISSO 228-2 

1.1.38. CONECTOR PARA CONDULETE 

1.1.38.1. Deve ser compatível e preferencialmente do mesmo fabricante do 

CONDULETE ofertado; 

1.1.38.2. Para eletrodutos de 1”; 

1.1.38.3. Deve possuir dois pontos para fixação do eletroduto; 

1.1.38.4. Deve ser adequado para conexões com eletrodutos rígidos de acordo com 

as normas NBR 5624, NBR 15465 e NBR 13057. 

1.1.39. LUVA SEM ROSCA 

1.1.39.1. Para conexões de 1”; 

1.1.39.2. Deve possuir dois pontos para fixação do eletroduto; 

1.1.39.3. Deve ser adequado para conexões com eletrodutos rígidos. 

1.1.40. BUCHA  

1.1.40.1. Para conexões de 1”; 

1.1.40.2. Fabricado em alumínio; 

1.1.41. ABRAÇADEIRA 

1.1.41.1. Abraçadeira tipo “D”; 

1.1.41.2. Deve ser fornecida com cunha trava; 

1.1.41.3. Para tubos de 1”; 

1.1.41.4. Chapa 24; 

1.1.41.5. Deve ser fornecida com parafuso 

1.2. Serviços de instalação e configuração: 

1.2.1. A PROPONENTE VENCEDORA deverá apresentar plano de trabalho com o 

cronograma a ser elaborado;  

1.2.2. Definido o cronograma de realização dos serviços, a não realização destes 

sujeitará a PROPONENTE VENCEDORA às penalidades previstas no Contrato;  

1.2.3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME: 

1.2.3.1. A central de alarme deve ser instalada dentro da unidade.  

1.2.3.2. Deve ser acomodada preferencialmente junto ao gabinete previsto na 

relação de itens; 

1.2.3.3. É importante encontrar um local protegido de sol e chuva e que esteja 

próximo a uma tomada, para que o equipamento possa ser alimentado, caso 

não seja possível a alimentação deve ser levada até o local com o uso dos 

materiais e serviços previstos neste documento; 

1.2.3.4. A bateria precisará estar conectada e alojada na caixa da central; 

1.2.3.5. As sirenes também necessitam ser colocadas em locais onde os criminosos 

não consigam praticar nenhuma ação de vandalismo. 

1.2.3.6. Ligar o equipamento na tomada de energia elétrica e realizar testes a fim 

de garantir que o trabalho foi concluído com sucesso; 
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1.2.3.7. Os parafusos, buchas, arruelas e demais acessórios deverão estar incluídos 

na mão de obra, de acordo com cada situação;  

1.2.4. INSTALAÇÃO DE SENSOR COM FIO 

1.2.4.1. Toda a infraestrutura de acesso e cabeamento (material previsto no Anexo 

X - B) deverá ser passado até o local de fixação dos sensores; 

1.2.4.2. Instalar o sensor conforme altura recomendada no manual do produto; 

1.2.4.3. Instalar o sensor diretamente na parede e, quando necessário, utilizar 

articuladores robustos; 

1.2.4.4. Em casos de sensores com infravermelho instalar o sensor na mesma 

parede na qual ocorre o deslocamento de ar ou em outro local no qual a 

corrente de ar não interfira na detecção; 

1.2.4.5. Em áreas com portas de vidros ou vitrines para evitar disparos acidentais 

gerados por movimentos do lado externo, instalar o sensor com micro-ondas 

na mesma parede da vitrine ou da porta de vidro; 

1.2.4.6. Em ambientes monitorados por câmeras, preferencialmente instalar o 

sensor e a câmera no mesmo plano de parede; 

1.2.4.7. Em casos de sensores com infravermelho, instalar o sensor em um ponto 

sem a incidência de reflexos de luz solar; 

1.2.4.8. Em casos de áreas onde objetos podem se mover com ventos utilizar 

sensores de barreira em um ponto não obstruído por objetos; 

1.2.4.9. Em casos de sensores de barreira remover toda vegetação que ocasionar a 

obstrução do sinal entre transmissor e receptor ou reposicionar os sensores; 

1.2.4.10. Os parafusos, buchas, arruelas e demais acessórios deverão estar incluídos 

na mão de obra, de acordo com cada situação;  

1.2.5. INSTALAÇÃO DE SENSOR SEM FIO 

1.2.5.1. Instalar o sensor conforme altura recomendada no manual do produto; 

1.2.5.2. Instalar o sensor diretamente na parede e, quando necessário, utilizar 

articuladores robustos; 

1.2.5.3. Em casos de sensores com infravermelho instalar o sensor na mesma 

parede na qual ocorre o deslocamento de ar ou em outro local no qual a 

corrente de ar não interfira na detecção; 

1.2.5.4. Em áreas com portas de vidros ou vitrines para evitar disparos acidentais 

gerados por movimentos do lado externo, instalar o sensor com micro-ondas 

na mesma parede da vitrine ou da porta de vidro; 

1.2.5.5. Em ambientes monitorados por câmeras, preferencialmente instalar o 

sensor e a câmera no mesmo plano de parede; 

1.2.5.6. Em casos de sensores com infravermelho, instalar o sensor em um ponto 

sem a incidência de reflexos de luz solar; 

1.2.5.7. Em casos de áreas onde objetos podem se mover com ventos utilizar 

sensores de barreira em um ponto não obstruído por objetos; 

1.2.5.8. Em casos de sensores de barreira remover toda vegetação que ocasionar a 

obstrução do sinal entre transmissor e receptor ou reposicionar os sensores; 

1.2.5.9. Os parafusos, buchas, arruelas e demais acessórios deverão estar incluídos 

na mão de obra, de acordo com cada situação;  
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1.2.6. INSTALAÇÃO DE RECEPTOR 

1.2.6.1. Toda a infraestrutura de acesso e cabeamento (material previsto no Anexo 

X - B) deverá ser passado até o local de fixação do receptor; 

1.2.6.2. Siga todas as instruções do guia para a montagem e instalação do produto; 

1.2.6.3. Os parafusos, buchas, arruelas e demais acessórios deverão estar incluídos 

na mão de obra, de acordo com cada situação;  

1.2.7. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE GRAVADOR DE VÍDEO 

1.2.7.1. Toda a infraestrutura de acesso e cabeamento (material previsto no Anexo 

X - B) deverá ser passado até o local de fixação do gravador de vídeo; 

1.2.7.2. Siga todas as instruções do guia para a montagem e instalação do produto; 

1.2.7.3. O gravador de vídeo deve ser instalado junto ao gabinete previsto na 

relação de itens em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de 

calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos; 

1.2.7.4. Todo o processo de instalação deve estar em conformidade com os códigos 

de segurança elétrica; 

1.2.7.5. A alimentação elétrica do Gravador de Vídeo deve ser assegurada através 

de um Nobreak monofásico (equipamento previsto no Anexo X - B); 

1.2.7.6. Caso haja necessidade, deve-se fazer uma verificação nas tensões 

conforme procedimento de instalação, para fazer a ligação elétrica;  

1.2.7.7. Utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante; 

1.2.7.8. Configurar todas as câmeras instaladas no sistema e atualizar o firmware 

do equipamento caso disponível uma nova versão. 

1.2.7.9. Todos os acabamentos e arremates necessários no local deverão ser 

previstos; 

1.2.7.10. Os parafusos, buchas, arruelas e demais acessórios deverão estar incluídos 

na mão de obra, de acordo com cada situação;  

1.2.8. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO 

1.2.8.1. Montagem de conjunto de câmera que compreende a fixação através de 

parafusos e buchas, assim como a utilização de alguma ferramenta especial 

para instalação, de acordo com a situação; 

1.2.8.2. Os parafusos, buchas, arruelas e demais acessórios deverão estar incluídos 

na mão de obra, de acordo com cada situação;  

1.2.8.3. Também fazem parte da instalação os ajustes de posicionamento e foco da 

câmera; 

1.2.8.4. Em áreas monitoradas com sensores de barreira instalar a câmera de modo 

que seu infravermelho não incida diretamente nos sensores de barreira; 

1.2.8.5. Toda infraestrutura de cabeamento estruturado até o ponto de localização 

da câmera deverá ser instalada pela PROPONENTE com material previsto no 

Anexo X - B.  

1.2.8.6. Fazer as conexões de cabos, conforme especificação do fabricante;  

1.2.8.7. Configuração de IP, conforme configurações definidas em projeto.  

1.2.8.8. Emissão do termo técnico informando a configuração de cada um dos 

equipamentos.  
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1.2.9. INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO 

1.2.9.1. Montagem de conjunto a fixação através de parafusos e buchas, assim 

como a utilização de alguma ferramenta especial para instalação, de acordo 

com a situação; 

1.2.9.2. Os parafusos, buchas, arruelas e demais acessórios deverão estar incluídos 

na mão de obra, de acordo com cada situação;  

1.2.10.  TV MONITOR  

1.2.10.1. TV Monitor 50” 

1.2.10.2. Tamanho da tela: 50”; 

1.2.10.3. Display: Led/D-Led; 

1.2.10.4. Tempo de resposta: 9.5 ms 

1.2.10.5. Resolução: (3840 X 2160) 

1.2.10.6. Tempo de resposta: 9.5 ms 

1.2.10.7. Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V) 

1.2.10.8. Contraste dinâmico: 5.000.000:1 

1.2.10.9. Frequência da Tela: 60Hz 

1.2.10.10. Formato da Tela: 16:9 

1.2.10.11. Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC 

1.2.10.12. Furação Vesa: 200x200mm 

1.2.10.13. WIFI integrado 

1.2.10.14. 3 entradas HDMI 

1.2.10.15. 2 entradas USB 

Menu nos idiomas Português e Inglês 
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ANEXO X - B 

PLANILHA QUANTITATIVA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

LOTE 1 : LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS PTZ E CENTRO 

DE CONTROLE E OPERAÇÃO (CCO) 

 

 
Qtd. Uni Equipamento/material 

1 1 pç Switch 

2 1 pç Rack 44U de Piso 

3 1 Pç Patch Panel Categoria 6 24 portas 

4 1.440 M Cabo UTP Categoria 6 

5 24 pç Patch Cord RJ45/RJ45 Categoria 6 - 1,5 mts 

6 24 pç Patch Cord RJ45/RJ45 Categoria 6 - 2,5 mts 

7 24 pç Conector RJ45 Fêmea (jack) Categoria 6 

8 24 pç Caixa de Superfície Categoria 6 

9 10 pç Organizador de Cabos Horizontal 1U 

10 5 pç Fita Velcro 

11 100 un. Abraçadeira de Nylon 

12 120 un. Etiqueta para Identificação de Cabeamento Estruturado 

13 50 M Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, tipo U 

14 50 un. Duto corrugado Hiperflex de 1", com superfície interna lisa 

15 25 M Duto corrugado Hiperflex de 2", com superfície interna lisa 

16 1 pç Nobreak 15KVA 

17 1 pç Quadro Elétrico de Sobrepor 

18 2 pç Disjuntor Tripolar de 80A 

19 2 pç Disjuntor Tripolar de 40A 

20 8 pç Disjuntor Bipolar de 25 A 

21 16 pç Disjuntor Unipolar de 16 A 

22 150 M Cabo Elétrico 16mm Preto 

23 50 M Cabo Elétrico 16mm Azul 

24 50 m Cabo Elétrico 16mm Verde 

25 500 m Cabo Elétrico 4mm Preto 

26 250 m Cabo Elétrico 4mm Verde 

27 500 m Cabo Elétrico 2,5mm Preto 

28 500 m Cabo Elétrico 2,5mm Azul 

29 500 m Cabo Elétrico 2,5mm Verde 
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30 24 pç Tomada  Elétrica Redonda Padrão Brasileiro 

31 24 pç Luminária 4x16W de Embutir 

32 96 pç Lâmpada LED tubular de 16W 

33 6 pç Luminária de Emergência 

34 1 vb Acessórios de Elétrica (terminais, fita isolante, conectores e etc) 

35 100 m² Piso Elevado 600x600mm 

36 100 m² Forro Modular 

37 40 m² Porta de Vidro Automatica e Divisória de Vidro 

38 1 pç Leitor Facial para Acesso ao CCO 

39 100 pç Cartão de Acesso ao CCO 

40 7 pç Ar Condicionado 18.000 BTUs 

41 1 vb Adequações e ObrasCivis 

42 8 pç Estação de Operador de Video 

43 24 pç Monitor de Video de 23" 

44 8 pç Joystick / Mesa Operacional para Operador de Video 

45 8 pç Mobilia para Estação de Visualização e Operação 

46 1 pç Solução de VideoWall com 10 telas de 55" 

47 1 pç Tela75" 

48 1 pç Caixa de Som 

49 1 pç Firewall para CCO 

50 1 pç Mesa de Reunião - Sala de Crise 

51 1 pç Servidor Storage de 64TB 

52 69 pç Câmera IP Móvel PTZ 

53 1 SW Software VMS de Gerenciamento/Gravação de Imagens 

54 69 pç Shelter 

55 69 pç Poste Metalico Vídeomonitoramento 

56 69 pç Nobreak 700VA 

57 2070 m Cabo Elétrico PP 3x2,5 mm 

 

 

 

LOTE 2: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO COM 

CÂMERAS IP E ALARMES 
 

 
Qtd. Uni Equipamento/material 

1 72 un. Central De Alarme 

2 72 un. Sensor Tipo I 

3 72 un. Sensor Tipo II 

4 72 un. Sensor Tipo III 

5 72 par Sensor Tipo IV 

6 72 un. Receptor 

7 72 un. Suporte 

8 72 un. Sirene 

9 72 un. Bateria 

10 72 un. Gravador De Vídeo 
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11 72 un. Disco RigidoSata 

12 864 un. Câmera De Monitoramento 

13 864 un. Caixa De Passagem Para Câmera 

14 72 un. Protetor Eletrônico 

15 72 un. Nobreak 

16 72 un. Rack Parede 

17 144 cx Cabo De Rede UTP 

18 144 m Fio De Alarme 

19 864 m CaboPp 

20 1800 barra Canaleta 

21 1800 un. Emenda (Luva) Para Canaleta 

22 432 un. Derivação "T" Para Canaleta 

23 432 un. COTOVELO 90o PARA CANALETA 

24 432 un. Cotovelo Interno Para Canaleta 

25 432 un. Cotovelo Externo Para Canaleta 

26 216 un. Cruzeta Para Canaleta 

27 1800 barra Eletroduto 

28 360 un. Condulete Multiplo 

29 360 un. Conector Para Condulete 

30 864 un. Luva Sem Rosca 

31 360 un. Bucha 

32 3744 un. Abraçadeira 

33 72 un. TV Monitor 50” 
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ANEXO XI – RELAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 UNIDADE ENDEREÇO BAIRRO TELEFONE 

1 C C ARACY (CRECHE) R Emílio Colombo, 240 S. Jerônimo 3407-1682 
3462-6091 2 C C ARACY (EMEI) R Emílio Colombo, 240 S. Jerônimo 

3 C C ARAPIRAN. EMEI R da Esperança,50 Jd da Paz 
3407-4905 

4 C C ARAPIRAN. CRECHE R Serra do Japi, S/N Jd da Paz 

5 C C ARAÚNA (CRECHE) R dos Colibris, 721 Jd dos Lírios 
3407-5070 

6 C C ARAÚNA (EMEI) R Ema S/N Jd dos Lírios 

7 C C BAETI (CRECHE) R China, 271 Pq. Nações 
3462-6073 

8 C C BAETI (EMEI) R China, S/N Pq. Nações  

9 C C CURIÓ (CRECHE) Av. Maria Quitéria, 804 A. Zanaga 
3469-2129 

10 C C CURIÓ (EMEI) R Cruz e Souza, 126 A. Zanaga 

11 C C GRAÚNA R dos Lírios, 1090 Cid. Jardim 
3407-5072 

12 C C JAGUARI (EMEI) R Lucio Alves, 150 Res. Jaguari 

13 C C JAGUARI (CRECHE) R Elisete Cardoso, S/N Res. Jaguari 3468-2814 

14 C C JURITI (CRECHE) R Solimões, 850 São Roque 3407-5073 

15 C C JURITI (EMEI) R Solimões, 930 São Roque 3461-9745 

16 C C MAÍRA (CRECHE) R Alfredo S. de Melo, 248 Pq Gramado 
3407-5225 

17 C C MAÍRA (EMEI) R Alfredo S. de Melo, S/N Pq Gramado 

18 C C MANACÁ (CRECHE) R São Vito, 1363 Campo Limpo 
3468-3567 

19 C C MANACÁ (EMEI) R São Vito, S/N Campo Limpo 

20 C C PANAMBY (CRECHE) R Maranhão, 1610 Praia Azul 
3467-1705 

21 C C PANAMBY (EMEI) R Heitor Siqueira, 1365  Praia Azul 

22 C C PITANGA (CRECHE) R Yolanda L. Camargo, 40 Jd. Do Lago 
3467-1631 

23 C C PITANGA (EMEI) R Carlos A. Brassorotto S/N Jd. Do Lago 

24 C C TAHIRA (CRECHE) R Itanhaem, 311 Jd. Ipiranga 3407-2270 

25 C C TAHIRA (EMEI) R Ibirapuera, S/N Jd. Ipiranga 3461-3783 

26 C C TARAGUÁ (CRECHE) R  José Frigeri, 270 Jd. Brasil 3465-1779 

27 C C TARAGUÁ (EMEI) R josé Frigeri, S/N Jd. Brasil 3465-3479 

28 C C URUPÊ (CRECHE) R Caetano de Campos, 30 Profilurb 3469-1277 

29 C C URUPÊ (EMEI) AV Cecilia Meireles, 681 Profilurb 3469-3119 

30 Creche Anajá R dos Lilases, 611 Jd. Das Flores 3462-6078 

31 Creche CAIC R dos Ideais, s/n Jd da Paz 3462-6074 

32 Creche Chuí R dos Tucanos,256  Mathiensem 3461-3937 

33 Creche Curimã R George Moutran, 475 São Vito 3468-3232 

34 Creche Majoí R Maestro Silvio Bianchi,49 Cordenonsi 3461-5820 

35 Creche Taperá R São Joaquim, 650 São Manoel 3468-6083 

36 Creche Tupã R Dante Rossi, 99 Vale dasNogueiras 3407-7389 

37 Creche Wanda R Serra do Mar, 450 Pq. Da Liberdade 3405-4424 

38 EMEI Araçari R João Crivelari, 51 V Bertine III 3468-6125 

39 EMEI Aracati R Ary Meireles, 907 Vila Galo 3462-6173 

40 EMEI Bacuri R 7 de Setembro, 22 Vila Redher 3462-5884 

41 EMEI Batuira R Humbert. Casagrande, 635 São Luis 3468-1073 

42 EMEI Carandá R dos Tucanos,200 Mathiensem 3407-5081 

43 EMEI Ceci R Albino Basseto, 230 Jd. Brasília 3462-4817 

44 EMEI Corimbó R dos Jequitibas, 881 Jd. S. Paulo 3462-5086 

45 EMEI Cunhataí R dos Netunos, 265 Jd. Alvorada 3407-5083 

46 EMEI Curumim R Agostinho Piloto, 52 Pr. Namorados 3465-1171 

47 EMEI Jacina R Mato Grosso S/N Jd. Colina 3462-3996 

48 EMEI Manaí R Guarujá, 480 Pq Novo Mundo 3462-6157 

49 EMEI Patativa R Afonso Schimidt, 920 A. Zanaga II 3469-1979 

50 EMEI Paturi R Ernesto Furini, 290 Vila Mariana 3468-6094 

51 EMEI Potira R Francisco de Assis, 184 São Manoel 3468-6437 

52 EMEI Sabiá Av Amabile Boer, 713 Sta Maria 3407-0894 

53 EMEI Tangará R Venezuela, 133 Frezzarim 3461-9548 

54 CAIC P Sylvino Chinelatto R dos Ideais, s/n JD DA PAZ 3462-3398 
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55 
CIEP P Anisio Spinola 
Teixeira 

R Humberto Pollo, 200 S. JERÔNIMO 3461-3317 

56 CIEP P Milton Santos R Felicio Zamperlin, 200 PRAIA AZUL 3467-1717 

57 CIEP P Octavio Cesar Borghi R das Hortências, 1555 CID. JARDIM 
3461-0159 
3461-3962 

58 
CIEP P Oniva de Moura 
Brizola 

R Ari Barroso,105 ZANAGA 2 3469-1445 

59 
CIEP P Oniva de Moura 
Brizola 

60 
CIEP P Philomena Magaly 
Maluf Rossetti 

R Chucri Zogbi,10 S VITO 
3468-1182 
3478-2120 

61 
CIEP P Maria Nilde 
Mascelani 

R Nara Leão, s/n° JAGUARI 
3478-6932 
3478-7412 

62 EMEF Darcy Ribeiro R Da Igualdade, 65 J DA PAZ 
3462-2796 
3408-1310 

63 
EMEF P Jonas Correa de 
Arruda Filho 

R. João Bernestein, 601 Vila Margarida 
3468-4363 
3468-2568 

64 EMEF Paulo Freire R Jales, 61 PQ N MUNDO 
3462-5609 
3408-1314 

65 EMEF F Fernandes 
R Japão, 701 MOR. DO SOL 

3407-6090 
3405-0434 66 EMEF F Fernandes 

67 Merenda 
Rua Francisco Lapierre, 787 Jd. São Pedro 

3407-1874 
3407-1879 68 Merenda 

69 
MQA - Mão Q Acolhem - 
EMEI Indaiá 

R São Miguel,280 São Vito 
3405-2227 
3405-2310 

70 TEMPO DE VIVER  
R Monsenhor Bruno 
Nardini,1135 

Vl Dainese 3407-4575 

71 
Manutenção - Creche 
Maracá 

R das Primaveras, 65 Jd. S. Pedro 3461-8049 

72 Secretaria de Educação Rua dos Professores, 40 Centro 34759700 

 
 
 


