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1) Objetivo

O presente termo de referência tem como obje vo apresentar o projeto de ampliação do
Sistema de Vídeo Monitoramento da cidade de Glorinha, no Município de Glorinha/RS.

Este  projeto  visa  aumentar  a  segurança  da  população  de  Glorinha  e  Seus  visitantes,
melhorando o trabalho de inves gação e repressão da criminalidade, através da ampliação da área
sob monitoramento com a instalação de mais 4 câmeras, realocação de uma câmera e a instalação de
uma torre metálica autoportante de 20 metros, que permi rão a expansão da área de cobertura do
sistema, mais as alterações necessárias para adicionar novas funcionalidades e interligar este sistema
com o sistema da secretaria estadual de segurança.

2) Objeto

O objeto é a descrição dos serviços que serão contratados de empresa especializada na prestação de
serviço  de  vídeo  monitoramento,  fornecimento  de  equipamentos,  bem  como  a  descrição  da
infraestrutura  necessária,  que  deverá  ser  implantada,  para  captação,  transmissão,  recepção,
gravação,  monitoramento e  processamento das imagens de vídeo com sistema informa zado de
gerenciamento, armazenamento e consulta das mesmas, assim como o treinamento de usuários e a
instalação e manutenção, em garan a, dos equipamentos necessários ao sistema descrito em tabela
quan ta va integrante deste Memorial Descri vo. 

3) Funcionalidades do Sistema

a)  conforme  citado  acima,  este  projeto  contempla  a  aquisição,  instalação,  assistência
técnica e manutenção, em garan a, bem como configuração de solução de monitoramento através
do fornecimento inicial de quatro câmeras, realocação de uma câmera existente e o fornecimento de
uma  torre  metálica  autoportante  de  20  metros a  serem  instaladas  para  o  monitoramento  das
principais vias públicas do Município descritas neste projeto.

b)  com  o  obje vo  de  evitar  que  as  variações  das  condições  ambientais  (nebulosidade,
temperatura,  chuvas,  posição  do  sol,  nível  de  iluminação,  etc.)  provoquem  alterações  e  ou
interferências significa vas na qualidade das imagens enviadas aos monitores, às câmeras deverão
ser  dotadas  de  circuitos  e  recursos  capazes  de  minimizar  essas  variações  e  efetuar,
automa camente,  as  correções  e  equalizações  necessárias  para  recompor  a  qualidade  da
imagem.
c)  Deverão  ser  instalados  disposi vos  an -surto  juntamente  com  as  câmeras  para  proteção
contra descargas elétricas provenientes de agentes externos ou internos.

d)  Todos  os  equipamentos  que  serão  fornecidos  deverão  contar  com  infraestrutura
elétrica  com alimentação  ininterrupta com captação de energia  da rede  elétrica  diretamente da
rede de baixa tensão da concessionária de energia elétrica local.

e)  As imagens deverão ser  visualizadas e gravadas no Centro Integrado de Comando, da Brigada
Militar e futuramente espelhadas no Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) da SSP-
RS.
f) As imagens das câmeras de monitoramento urbano deverão ser armazenadas no formato H.264 ou
H.265 com 18(dezoito) fotogramas por segundo, com compressão de, no máximo, 50% (cinquenta
por cento) sem alterar a qualidade de imagem, em resolução máxima permi da pela câmera. Sua
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visualização deverá ser efetuada no formato H.264 ou H.265 a, pelo menos, 18 (dezoito) fotogramas
por segundo e em resolução máxima permi da pela câmera.

g)  Em todos  os  cenários  a  gravação  será  efetuada  por  movimento  e  deverá  estar  habilitada 24
(vinte e quatro) horas por dia 7 (sete) dias por semana. Em câmeras móveis (Speed Dome PTZ) a
gravação poderá ser constante devido a execução con nua dos presets e rondas.

h)  As  imagens  capturadas  pelas  câmeras  serão  armazenadas  digitalmente  no  Servidor  de
Gerência e Gravação pelo período mínimo de 30 dias.

i)  Deverá  ser  man da  a  integridade  do  enlace  de  rádio  de  cada  câmera  até  a  central  de
monitoramento durante todo o período da garan a.

j)  A empresa executante deverá apresentar, juntamente com sua proposta comercial, documentos
técnicos  (manuais,  catálogos,  etc.),  emi dos  pelos  fabricantes  dos  equipamentos  ofertados,  que
comprovem  o  atendimento  dos  mesmos  às  especificações  con das  neste  Projeto  Básico.  Os
documentos  deverão  ser  apresentados  em  língua  portuguesa  ou  inglesa.  Na  proposta
comercial  deverão  ser  descritos  o  modelo  e  fabricante  de  todos  os  elementos  que  compõem
cada item.

3.1- Para a completa e perfeita execução dos serviços deverão ser previstos:

a) Pontos de Videomonitoramento: Câmeras IP Speed Dome com vídeo analí cos embarcados, poste
de concreto, caixa porta equipamentos, suporte para câmera, sistema de cabeamento, sistema de
entrada de energia, nobreak, disposi vo de proteção contra surtos, fonte de alimentação e rádio
PTP/PTMP.

b)  Torre  Metálica:  Uma  torre  de  20  metros  de  altura  autoportantes,  instalada  com  todos  os
acessórios de  segurança e laudo de engenheiro.  A torre deve possuir  caixa  porta equipamentos,
disposi vo de proteção contra surtos, nobreak, sistema de cabeamento de rede e elétrico completo,
sistema de aterramento, switch e rádio PTP/PTMP de alto ganho.

c) O projeto também contempla rack de piso 19” completo, patch panel, patch cords, cabeamento
estruturado, nobreak 3kva, ar condicionado e infraestrutura.

c) So wares e respec vas licenças que se fizerem necessários para a prestação dos serviços.

d)  O espelhamento dos fluxos de vídeo de cada câmera e os dados tratados no processamento
devem  ser  armazenados  e  estarem  disponíveis  para  buscas  e  consultas  e  para  disponibilização
em outros pontos de acesso às informações.

e)  Sistema de gravação de imagens e dados tratados em disco rígido específicos para sistemas de
videomonitoramento com operação 24/7 (qualidade digital).

f) Gestão operacional do sistema.

g)  Deverá  ser  efetuada  a  manutenção  corre va,  em  garan a,  sempre  que  acionado  com o SLA
mínimo de atendimento de 24 horas e máximo de 72 horas e uma preven va mensal de todos os
equipamentos instalados em conjunto à solução.
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4) Locais da Implantação das Câmeras de Monitoramento

Os locais para a implantação das câmaras e da torre metálica são os seguintes:

La tude Longitude
1 Câmera 01 Câmera Fixa 29°53'9.01" S 50°48'45.02" O A instalar
2 Câmera 02 Câmera Speed Dome 29°54'40.52" S 50°47'17.05" O A instalar
3 Câmera 03 Câmera Speed Dome 29°52'45.29" S 50°47'19.07" O Existente
4 Câmera 04 Câmera Speed Dome 29°52'47.58" S 50°47'3.41" O Existente
5 Câmera 05 Câmera Speed Dome 29°52'54.67" S 50°46'37.56" O Existente
6 Câmera 06 Câmera Fixa 29°52'55.33" S 50°46'50.08" O Existente
7 Câmera 07 Câmera Speed Dome 29°52'51.63" S 50°46'54.97" O A instalar
8 Câmera 08 Câmera Speed Dome 29°52'54.19" S 50°46'41.54" O A instalar
9 Câmera 09 Câmera Speed Dome 29°47'22.66" S 50°46'29.01" O A instalar

10 Brigada Militar Câmera Speed Dome Interna 29°52'55.03" S 50°46'50.12" O Existente
11 SCC-V Sala de Comando 29°52'55.03" S 50°46'50.12" O Existente

Nome Descrição Coordenadas Status
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Hoje existe um poste de madeira de aproximadamente 15 metros de altura, que está instalado ao
lado da SCC-V,  e que possui  as  antenas que interligam as câmeras  a central  de  monitoramento.
Estamos prevendo a subs tuição deste poste por uma torre metálica autoportante de 20 metros de
altura para melhorar o alcance máximo de instalação de novas câmeras, com isso aumentando a área
de cobertura do sistema de vide monitoramento.

Este poste de madeira de aproximadamente 15 metros deverá ser reinstalado, com todos os seus
equipamentos,  em  local  a  ser  designado  na  localidade  do  Maracanã,  dentro  do  município  de
Glorinha. Faz parte do escopo deste edital a desmontagem e armazenamento deste poste e toda a
infraestrutura e equipamentos a ele associados em local a ser indicado pela prefeitura. O local de
instalação da câmera 9 foi alterado para atender a localidade do Maracanã.

A câmera 2, que hoje é fixa, será subs tuída por uma câmera móvel do po speed dome. Toda a
infraestrutura existente será reaproveitada, sendo necessário somente instalar o braço e a câmera
nova.

A câmera fixa re rada do ponto 2, será reinstalada como câmera 6 próximo a SCC-V e será conectado
via cabo.

5) Projeto Executivo

Caberá  à  empresa  contratada  revisar  o  Projeto  Execu vo  com  base  nas  especificações
técnicas  con das  neste  Projeto Técnico,  o  qual  deverá  conter  e  ser  apresentado  previamente  à
execução da obra de implantação das câmeras:

a)  plantas,  cortes,  elevações,  detalhes,  bases  para fixação de equipamentos,  memorial  descri vo
detalhado, memória de cálculo etc..

b) apresentação da ART de execução.

c) cronograma de Execução.

d) planilha de controle de qualidade de cada equipamento e cabeamento instalado.

e)  relação  de  documentos  técnicos  e  comerciais  a  serem  fornecidos  ao  Município,  tais  como
manuais, garan as e suporte inclusos, direito de uso, manuais de operação e diagnós co.

5.1- O Projeto Execu vo deverá ainda conter os seguintes elementos mínimos:

a) Esquemas funcionais e unifilares completos.

b)  Layout  dos  componentes  dos  equipamentos,  mostrando  a  fiação,  cabos,  tubulações,
canaletas, conectores, emendas, plugues e blocos de terminais dos equipamentos.

c)  Diagrama  de  ligações  com  as  iden ficações  de  bornes,  de  acordo  com  a  fiação  e  circuito
correspondente.

d) Especificação completa dos materiais u lizados.

e) Desenhos e procedimentos de instalação.

5.2-  O  Projeto  Execu vo  deverá  ser  apresentado  ao  Município,  contendo  os  seguintes
documentos, sem prejuízo dos demais exigidos no caput deste item e no subitem 5.1:

a)  Desenhos: 02 (duas) cópias do projeto execu vo em CD/DVD, com extensões DWG e PDF, na
versão  R2000  ou  superior  do so ware AUTOCAD,  juntamente com 2  (duas)  cópias  plotadas  em
tamanho adequado.
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b)  Textos: 02 (duas) cópias dos documentos relacionados ao Projeto Execu vo em CD/DVD, com
extensões *.doc ou *.xls,  na versão 2010 ou superior  do so ware MSOFFICE,  juntamente com 2
(duas) cópias impressas no tamanho A4, encadernadas com espiral.

c)  Desenhos  “as  built”:  Quando  da  entrega  defini va  da  obra,  o  Contratado  deverá  entregar  a
Prefeitura  Municipal  de  Glorinha,  os  respec vos  desenhos  “as  built”,  nas  mesmas
condições expostas nos itens anteriores.

5.3-  A empresa  contratada  deverá  conhecer  e/ou determinar  os  seguintes  condicionamentos de
projeto, para cada área:

a) Nível, variação e pos de iluminação.

b) Relação de contraste.

c) Condições ambientais.

d) Nível médio de reflexão.

e) Fontes de ofuscamento.

f) Possibilidades de instalação e fixação das câmeras.

g) Facilidades de infraestrutura.

h) Localização adequada dos armários e equipamentos.

5.4-  O  Projeto  Execu vo  deverá  ser  aprovado  previamente  pelo  Município,  antes  do  início  da
execução da obra, o qual emi rá, formalmente, a devida Ordem de Início dos Serviços.
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6) Execução dos Serviços de Implantação

A execução dos serviços de implantação do sistema deverá seguir as seguintes etapas:

a) Apresentação das ART’s, vistoria e instalação dos postes.

b) Preparação da Sala Integrada de Operações e Videomonitoramento.

c) Vistoria dos equipamentos a serem disponibilizados.

d) Configuração, instalação sica (so ware e hardware) do sistema.

e)  Apresentação,  juntamente  com  todo  o  sistema  em  Operação,  de  relatórios  de  cada  enlace
de links de rádio, taxa de atualização das imagens (fps) e tempo de resposta (ms) de cada câmera,
emendas e Switch da central.

f) Vistoria completa do sistema em operação e diagnos co preven vo.

g)  Entrega  das  plantas  e  planilhas  de  execução  (desenhos  “as  built”)  para  aprovação  da
fiscalização do Município.

h)  Repasse de mídias  dos so wares e drives,  documentação técnica e comercial  em mídia e em
papel, incluindo garan as e suporte.

i)  Treinamento Operacional  dos Agentes que deve ser realizado em carga horária máxima de 12
horas  realizado  em  2  dias  que  serão  definidos  pela  administração  municipal  de  Glorinha,
em até 60 dias úteis após a assinatura da ordem de início.

6.1- Do cronograma de execução dos serviços:

% % %
TORRE - 20 METROS

1
TORRE METÁLICA - INSTALADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E LAUDO 
DE ENGENHEIRO

0% 50% 50%

2

SERVIÇOS
- Instalação dos equipamentos (rádios, caixa porta equipamentos, nobreaks, switch)
- Passagem dos cabos na torre e instalação de conjunto elétrico
-  Configuração dos equipamentos e alinhamento dos rádios

0% 0% 100%

PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO - CÂMERA MÓVEL PTZ

3

PONTO DE MONITORAMENTO
- Poste Concreto 9M
- Caixa Porta Equipamentos
- Braço de sustentação para câmera em poste
- Conjunto elétrico e aterramento nos pontos

100% 0% 0%

4
SERVIÇOS
- A vação COMPLETA do Ponto de Monitoramento, incluso instalação do poste, equipamentos, 
conjunto elétrico e configuração COMPLETA dos equipamentos - Uso de Caminhão Cesto

0% 0% 100%

CÂMERA MÓVEL PTZ - Avulsa
5 CÂMERA SPEED DOME FULL HD PTZ 0% 100% 0%
6 FONTE 24VAC 0% 100% 0%
7 BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO PARA CÂMERA EM POSTE 0% 100% 0%

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - SALA DE CONTROLE
8 RACK DE PISO 40U 0% 100% 0%
9 NOBREAK 3000VA 0% 100% 0%

10 SOFTWARE DE SUPERVISÃO REMOTA 0% 100% 0%
11 SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS COM 12TB DE ARMAZENAMENTO 0% 100% 0%
12 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 0% 100% 0%
13 TV LED 0% 100% 0%
14 SOFTWARE VMS 0% 100% 0%
15 SWITCH 24 PORTAS 0% 100% 0%
16 PATCH PANEL CATEGORIA 5E 0% 100% 0%
17 PATCH CORD CATEGORIA 5E 0% 100% 0%
18 AR CONDICIONADO 0% 100% 0%

19
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, AJUSTES
- Contempla todos os itens listados acima

0% 0% 100%

3

Cronograma Físico

Item Serviços 1 2
Mês
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a) Prazo do Cronograma de execução: A instalação dos cabos óp cos/links de rádio fica condicionada
à aprovação do Projeto Execu vo pelo Município e projeto de compar lhamento de infraestrutura
pela concessionaria de energia local.

b)  O  período  em  que  o  projeto  de  compar lhamento  de  infraestrutura  es ver  tramitando  na
concessionaria de energia, não será contabilizado para fins de prazo contratual, por se tratar de uma
a vidade  na  qual  a  contratada  não  possui  gestão  sobre  este  processo  de  análise  e
aprovação do projeto  de compar lhamento,  assim como a  negociação comercial  e  de  eventuais
trocas de postes, que envolve a contratante e concessionaria de energia.

7) Especificações Técnicas
Os  equipamentos  a  serem  adquiridos,  bem  como  os  serviços  necessários  à  sua
instalação  e  funcionamento,  deverão  cumprir  às  condições  técnicas  mínimas  constantes  do
subitem  7.3,  respeitados  os  limites  máximos  unitários  dos  preços  de  referência  constantes  do
item 9 do presente.

7.1-  A  tensão  da  rede  de  energia  elétrica  convencional  no  Município  de  Glorinha  é  de
220/380 volts.

7.2- Todos os equipamentos fornecidos devem ser novos.

7.3- Cons tuem-se como condições  técnicas  mínimas  admi das,  as  constantes  da descrição  que
segue  abaixo,  tanto  sob  os  aspectos  de  especificações,  qualidade,  desempenho,  descrição,
garan a,  manutenção,  e  capacidade  necessária  a  instalação  e  configuração  do  Sistema  de
Videomonitoramento urbano de Glorinha:

a) CÂMERA SPEED DOME FULL HD PTZ:

Câmera  po Speed Dome TCP/IP  para  aplicações  externas,  com o acondicionamento  próprio  do
fabricante  do  conjunto  dome/câmera  sem  qualquer  po  de  adaptação/alteração  ou  u lização
de  módulos  de  acondicionamento  fabricados  por  terceiros,  devendo  ser  este  acondicionamento
comprovado  pelo  catálogo  do  fabricante,  com  as  seguintes  caracterís cas  técnicas  mínimas
obrigatórias:

A câmera deverá possuir as seguintes caracterís cas:

 Câmera PTZ com disposi vo de captura de 1/2.8” ou superior, resolução de 2MP e varredura
progressiva.

 Possuir resolução Megapixel Full HD (1080p).
 Iluminação mínima de 0.006 lux em modo colorido, 0.001 lux em modo Preto & Branco e 0lux

com luz infravermelha ligada.
 Possuir lente com distância focal de 5 a 119,4mm.
 Proporção de zoom óp co de 25x.
 Possuir luz infravermelha de 150 metros de alcance.
 Possuir controle de foco manual e automá co.
 Movimentação PAN de 360⁰ sem fim e TILT de -15° a 90° com giro automá co.
 Velocidade de preset PAN em 0.1°/s a 120°/s.
 Velocidade de preset TILT em 0.1°/s a 80°/s.
 Permi r a criação de 255 posições de predefinição.
 Função Day & Night.
 A câmera deve possuir função WDR (alcance dinâmico estendido) de no mínimo 120dB.
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 Possuir tecnologia para melhoria da qualidade de imagem em condições de fumaça, névoa ou
poluição. 

 Possuir compensação da luz de fundo (BLC).
 Possuir tecnologia de redução digital de ruído 3D. 
 Possuir controle de branco.
 Possuir ajusto de ganho automá co ou manual.
 Deve possuir função de estabilização digital de imagem.
 A câmera deve permi r a criação de 24 zonas priva vas na área de imagem.
 Possuir obturador eletrônico, modos automá co e manual, com opções de seleção entre 1s a

1/10.000s.
 Possuir 16x de zoom digital.
 A  câmera  deve  possuir  análise  de  vídeo  inteligente  embarcada,  composta  de  análise  de

detecção de intrusão, linha virtual, objeto removido/abandonado, detecção de entrada/saída,
detecção de sabotagem e detecção de movimento.

 Deve ser compa vel com o so ware de videomonitoramento ou possuir protocolo ONVIF. 
 Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100BASE-T).
 Possuir as compressões H.264 e H.265. 
 Deverá possuir as seguintes resoluções:

o 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 e 640 x 480.
 Permi r a criação e configuração de 3 (três) perfis independentes de fluxos de vídeo.  
 Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6.
 Deverá suportar os seguintes protocolos de rede TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP,

SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, IGMP, ICMP, DHCP.
 Auten cação de login HTTPS, filtragem de endereço IP e auten cação 802.1x.
 Permi r conexões simultâneas de no mínimo 15 usuários.
 Possuir slot para cartão de memória SD/SDHC/SDXC.
 A linguagem da interface de usuário deve estar no idioma Português ou Inglês.
 Temperatura de operação de -15⁰C a +65⁰C.
 Deve ser protegida contra água e poeira (IP66).
 Deve possuir proteção contra descargas elétricas até 4000V.
 Alimentação de 24VCA ou PoE.
 O fabricante deve possuir empresa de assistência técnica autorizada no Brasil.
 Garantia de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.

b) TORRE METÁLICA:
 Torre metálica autoportante completa, tamanho de 20 (trinta) metros.
 Deverá ser instalada no ponto indicado.
 Deve ser instalada com todos os acessórios de segurança.
 A Torre  deverá  ser  autoportante  conforme normas de segurança,  respeitando sempre  as

áreas mínimas para instalação.

c) POSTE DE CONCRETO:

 Poste circular de concreto, tamanho de 9,00 (nove) metros.
 Possuir resistência de tração de 2KN.
 Deverá ser instalado nos pontos indicados.
 Ficará a cargo da contratada o reparo do passeio após a instalação do poste.
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d) BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO PARA CÂMERA EM POSTE:

 Deve possuir suporte metálico tubular.
 Deve possuir tamanho mínimo de 1,5 metros.
 Deve possuir tubo galvanizado a fogo e com pintura epóxi na cor branca.
 Deve possuir tubo de 2" de diâmetro com parede mínima de 2,5 mm.

e) CAIXA PORTA EQUIPAMENTOS:

 Deve possuir estrutura em aço com espessura mínima de 1,5 mm.
 Deve possuir dimensões mínimas de 500x400x200 mm.
 Deve possuir 2 venezianas nas laterais da caixa, na parte superior.
 Deve estar preparada para instalação de ven lador.
 Deve possuir entrada e saída de cabos pela base da caixa.
 Deve possuir placas para dissipação de no topo, base, laterais e traseira da caixa.
 Deve possuir porta em aço com espessura mínima de 1,5 mm, com vedação em borracha e

com fechadura po cilindro. 
 Deve  possuir  uma bandeja  confeccionada  em aço  com espessura  mínima de  2  mm para

acomodação de equipamento. 
 Deve estar preparado para fixação em poste, com fitas de aço ou abraçadeiras po BAP.
 Deverá ser instalado um disjuntor monopolar.
 Deverá ser instalado um DPS (Disposi vo de Proteção contra Surto).

d) CONJUNTO ELÉTRICO E ATERRAMENTO NOS PONTOS:

Todos  os  pontos  deverão ser fornecidos com a infraestrutura,  descrita abaixo,  para recebimento
do ramal de energia elétrica, fazendo parte do escopo de fornecimento:

Cabeamento elétrico:
Cabeamento elétrico deve possuir as seguintes normas aplicáveis:

 NBR NM 247-3.
 NBR NM 280.
 Deve ser an chama para tensões 450/750V.
 Deve ser fornecido em três unidades (fase, neutro, terra) e possuir seção nominal mínima de

4mm².
 A  metragem  dos  cabos  deverá  ser  dimensionada  para  perfeita  instalação  no  ponto  de

monitoramento.

Cabo de rede:
 Deve possuir condutor de cobre nu, coberto por polie leno adequado. Os condutores devem

ser trançados em pares e possuir capa externa em material não propagante a chama.
 Deve ser Categoria 5e com 4 pares 24 AWG.
 Deve possuir temperatura de operação entre -20°c e 60°c. 
 A  metragem  do  cabo  deverá  ser  dimensionada  para  perfeita  instalação  no  ponto  de

monitoramento.

Ponto de acesso:
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 Deve possuir ponto de acesso com fitas isolantes com filme em base PVC, adesivo a base de
resina de borracha, an chama, NBR 60454-3-1.

Haste de aterramento:
 Haste aterramento 1/2" x 2,4m de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre.
 Acompanhar conector olhal 16 mm em bronze para conexão de dois cabos com a haste.

Caixa de inspeção:
 Caixa padrão de inspeção em PVC, com tampa de plás co compa vel com a caixa.

Disjuntor:
 Deve  ser  fornecido  disjuntor  monopolar  40A,  NBR  5410,  NBR  NM  60898  e  cer ficação

Inmetro.

Caixa de medição:
 Caixa padrão de medição para poste do po monofásica com lente para leitura. Deve estar

homologada pela concessionária de energia local.

Infraestrutura:
 Eletroduto e curvas an chama em PVC, arruela alumínio, bucha de alumínio.
 Kit isolador roldana em porcelana acompanhado de (2 ranhuras) e parafuso com suporte e

fixação. Deve estar homologado pela concessionária de energia local.
 Abraçadeiras BAP 3 com fita/selo em aço inox 3/4.

e) NOBREAK 600VA:

 Deve possuir tensão de entrada bivolt automá co 120V/220V.
 Deve operar nas faixas de frequência de 47Hz – 63Hz.
 Deve possuir tensão da saída de 120V.
 Deve possuir forma de onda semi senoidal.
 Deve possuir potência nominal da 600VA/ 250W.
 Deve possuir potência de pico de 300W.
 Deve possuir bateria 1x7Ah com tensão de operação de 12V.
 Deve possuir bateria selada VRLA de chumbo-ácida e livre de manutenção.
 Deve possuir no mínimo 6 tomadas NBR 14136.
 Deve possuir função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída.
 Deve possuir proteção contra sobrecarga e curto com circuito no inversor.
 Deve possuir proteção contra descarga profunda de bateria.
 Deve possuir proteção contra surtos de tensão através de filtro de linha.
 Deve possuir porta-fusível de proteção AC com unidade reserva.
 Deve possuir gabinete an chama metálico com pintura epóxi.
 Deve possuir alarmes visuais e audi vos.

f) FONTE 24VAC

 Deve possuir alimentação bivolt 110/220V selecionável por chave.
 Deve possuir saída de 24VAC.
 Deve possuir potência mínima de 40W.
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 Deve possuir filtros contra interferência na imagem.
 Deve possuir proteção contra superaquecimento.

g) RACK DE PISO 40U:

Equipamento projetado para o acondicionamento dos equipamentos padrão 19” de processamento de
dados e outros equipamentos passivos de rede local de computadores,  tais como: servidor,  switch,
patch panel, bandejas, guias de cabo, réguas de tomadas, nobreak.

 Rack com altura de 40U e dimensões de: 559mm largura e 670mm de profundidade.
 Porta frontal em vidro de 5mm temperado e serigrafado com fecho cilindro com chave.
 Estrutura em chapa de aço 1,5mm. 
 Ser do po monobloco.
 Planos de montagem com marcação em meio “U” e regulagem na profundidade em chapa de

aço 1,5mm.
 Fundo removível e bipar do na horizontal em chapa de aço 0,75mm.
 Teto removível em chapa de aço 0,75mm com aletas para ven lação e predisposição para

instalação de micro ven ladores 
 Laterais removíveis e bipar das na horizontal em chapa de aço 0,75mm com fecho cilindro

com chave.
 Base soleira em chapa de aço 1,5mm para acomodação de reserva técnica de cabos.
 Abertura destacável no teto e na base para passagem de cabos na parte traseira.
 Possuir pés niveladores.
 Toda a estrutura em aço deverá ser reves da com pintura eletrostá ca a pó na cor preta.
 Deve vir acompanhado de bandeja, 2 réguas de tomadas e guia de cabos.

h) SWITCH 08 PORTAS:

 Deve ser gerenciável.
 Possuir 8 portas 10/100/1000Mbps.
 Capacidade de switching em 15.8Gbps.
 Capacidade de encaminhamento de 11.7mpps.
 Tabela de endereço MAC em 8K.
 Jumbo frame 9K.
 Temperatura de trabalho de 0°C a 50°C.
 Possuir os seguintes recursos de segurança e protocolos:

o IEEE 802.1x
o Filtragem MAC na camada 2
o RADIUS
o TACACS+
o SSL
o Gerenciamento por VLAN
o CPU com mecanismo de defesa
o Prevenção contra DoS

i) NOBREAK 3000VA:

 Deve ser do po Senoidal.
 Deve ser controlado por DSP (Processador Digital de Sinais).
 Deve possuir potência de saída de 3000VA com 2100 Wa s.
 Deve possuir potência de pico nominal de no mínimo 2300 Wa s.
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 Deve possuir fator de potência mínima 0.7.
 Deve possuir tensão de entrada com bivolt automá co.
 Deve operar na faixa de tensão de entrada 90V – 150V / 176V – 260V.
 Deve possuir tensão de saída 120 V.
 Deve possuir frequência de entrada variável entre 47Hz e 60 Hz.
 Deve possuir tempo de acionamento do inversor de 0,8 milissegundos ou inferior.
 Deve possuir quan dade de baterias 8x7Ah com tensão de operação de 96V.
 Deve possuir baterias seladas VRLA com chumbo ácido e livre de manutenção.
 Deve  possuir  função  de  auto  teste  para  verificação  das  condições  de  operação  do

equipamento.
 Deve possuir alarme audi vo e visual em caso de potência excessiva.
 Deve possuir ven lador interno com controle automá co de acordo com a temperatura do

nobreak.
 Deve possuir proteção contra sobrecarga e curto com circuito no inversor.
 Deve possuir proteção contra descarga de bateria.
 Deve possuir desligamento automá co por carga mínima de bateria.
 Deve possuir proteção de sobretemperatura interna.
 Deve possuir proteção contra surtos de tensão através de filtro de linha.
 Deve possuir função True RMS.
 Deve possuir interface de comunicação USB.
 Deve possuir no mínimo 8 tomadas de saída.

j) SOFTWARE DE SUPERVISÃO REMOTA:

O so ware de gerenciamento de rede irá garan r a disponibilidade e informações dos componentes
de rede e medidas de tráfego e uso. Economizando custos, evitando interrupções, o mizando conexões e
economizando tempo.

 Deverá  abranger  todos  os  aspectos  da  rede,  com  monitoramento  de  up  e  down me,
monitoramento do tráfego e uso, SNMP, NetFlow e status dos equipamentos combinado com
recursos concisos.

 Deve possuir mais de 40 pos de sensores de controle, incluindo PING, HTTP, WMI, SNMP,
SMTP, POP3, FTP, RDP, DNS.

 Deve possuir análise de tráfego e comportamento de rede.
 Deve possuir detecção automá ca de rede e configuração do sensor.
 Deve possuir sensores personalizados.
 Deve possuir interface baseada em WEB.
 Deve possuir diversos layouts de painel para uma visão geral e rápida.
 Deve fornecer resultados de monitoramento visíveis através de várias opções de perspec va.
 Deve possuir visão hierárquica de grupos, disposi vos, sensores, canais.
 Deve possuir listagem de sensores (alfabé ca, mais rápida, mais lenta, por tag, por po, etc.).
 Deve fornecer  relatórios e arquivos  de log  (registros  detalhados  de todas as a vidades e

resultados).
 Deve possuir gráficos para sensores, disposi vos e grupos que mostram o monitoramento das

úl mas 2 horas, úl mas 48 horas, úl mos 60 dias e úl mos 365 dias.
 Deve  possuir  "Mapas"  customizáveis  que  reúnem monitoramento de  estações,  gráficos  e

tabelas usando layouts personalizados.
 Deve possuir alertas de acordo com critérios configurados individualmente.
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 Deve fornecer relatórios periódicos (HTML, PDF).
 Deve possuir vários meios de no ficações como via e-mail, SMS, solicitação HTTP, syslog, etc.
 Deve possuir sistema de SLA para abertura de chamados e help desk no website da empresa

CONTRADA.
 Deve ser compa vel com Windows Server ou Linux.

k) SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS COM 12TB DE ARMAZENAMENTO:

É o equipamento responsável pela centralização, gravação e gerenciamento das câmeras:

 Deve possuir altura de 2U com padrão para Rack 19”.
 Deve possuir 8 baias Hot-Swap 3.5” SATA/SAS.
 Deve possuir processador Intel Xeon com clock de no mínimo 3.5GHz e cache de no mínimo

8MB.
 Deve possuir no mínimo 8GB de memória RAM 1600MHz permi ndo expansão até 32GB.
 Deve possuir 2x SSD de 120GB em RAID 1 para o sistema operacional.
 Deve possuir 3x HD’s de 6TB cada em RAID 5. Os HD’s devem ser do po “Surveillance” com

64MB de cache e operação 24x7. Não serão aceitos HD’s de uso domés co.
 Deve  possuir  tecnologia  que  permite  gerenciar,  monitorar,  diagnos car  e  solucionar

problemas remotamente.
 Deve possuir 1 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0.
 Deve possuir 1x PCI Express 3.0 ou 1x PCI-E 2.0.
 Deve possuir 2x portas de rede RJ45 Gigabit Ethernet.
 Deve possuir duas fontes redundantes de no mínimo 500W com cer ficação mínima 80Plus

Silver.
 Deve possuir controladora que permita RAID 0, 1 e 5.
 Deve acompanhar de sistema operacional Windows Server 2012 ou 2016 Standard.

l) ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO:

Entende-se por Centro de Operações o ambiente des nado a a vidade de visualização das imagens
do sistema de Videomonitoramento propriamente dito, devendo preferencialmente estar  situado
junto ao Batalhão da Polícia Militar,  visando agilizar o tempo resposta no caso de verificação de
algum fato que exija a intervenção dos órgãos de segurança pública.

Devem ser observadas os princípios básicos da segurança da informação das imagens ali visualizadas,
devendo ser um ambiente restrito com acesso apenas aos operadores e administradores do sistema.
Irá  compor  na  Central  de  Monitoramento  os  equipamentos  com  as  caracterís cas  abaixo
relacionadas:

A  estação  de  monitoramento  deve  ser  absolutamente  compa vel  com  Sistema  Central  de
Monitoramento.

Deve propiciar rapidez no acesso e/ou mudança de imagens e facilitar toda a operação do sistema.

Possibilitar monitorar ao menos 16 câmeras simultâneas.

Caracterís cas Técnicas mínimas exigidas para o terminal de Administração/Monitoramento:

 Deve possuir gabinete do po torre com 2 baias.
 Deve acompanhar gravador e leitor de CD-R/DVD.
 Deve possuir processador Intel i7-7700 Quad Core com clock de 3.6GHz e 8MB de cache.
 Deve possuir memória RAM de no mínimo 8GB DDR4.
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 Deve possuir capacidade máxima de pelo menos 32GB de memória RAM.
 Deve possuir armazenamento de no mínimo 1TB.
 Deve possuir placa de vídeo de no mínimo 4GB DDR5 com 768 cuda cores e possuir saídas de

vídeo DVI, HDMI e DisplayPort para até 3 monitores. Caso seja necessário, será permi do uso
de adaptadores para perfeita conexão com os monitores.

 Deve possuir uma interface de rede Gigabit Ethernet.
 Deve possuir 2 portas USB 3.0 traseiras.
 Deve possuir 2 portas USB 2.0 traseiras.
 Deve possuir um slot PCIe 2.0 x16.
 Deve possuir fonte de alimentação de 550W com eficiência mínima de 85% e cer ficação 80

Plus Bronze.
 Deve acompanhar com teclado e mouse.
 Deve possuir Windows 10 Professional (não serão aceitas versões de uso domés co).

m) TV LED:

 Deve ser de LED com no mínimo 43”.
 Deve possuir resolução de 1920x1080 com 60 Hz.
 Deve possuir proporção da imagem de 16:9.
 Deve possuir tempo de resposta de 10ms.
 Deve possuir brilho de 300 cd/m².
 Deve possuir contraste de 1.000:1.
 Deve possuir ângulo de visão 178° para horizontal.
 Deve possuir uma entrada HDMI.
 Deve possuir uma porta USB.
 Deve vir acompanhado de Suporte para fixação na parede.
 Deve vir acompanhado com cabo HDMI de até 15 metros.

n) SOFTWARE VMS:

O so ware deverá possuir as seguintes caracterís cas:

 Deve estar licenciado para até 16 câmeras. 
 Deve permi r a expansão do sistema com licenças adicionais. 
 Deve trabalhar com câmeras IP gerenciadas por um servidor de vídeo.
 Deve permi r operações simultâneas como gravação, reprodução de vídeo, configuração do

sistema, monitoramento ao vivo, monitoramento do servidor e diversas outras tarefas.
 Deve suportar gravação e monitoramento de imagens em MJPEG, MPEG-4, H.264 e H.265.
 Deve possuir sistema de transmissão múl pla.
 Deve suportar a decodificação de vídeo H.264 e H.265 via QuickSync através da placa de vídeo

de processadores Intel.
 Deve possuir suporte básico para IPv6 onde é possível conexão em câmeras com endereço

IPv6 e acessar o servidor através de clientes em rede IPv6.
 Deve  possuir  suporte  as  versões  de  64bits  do  Servidor  e  Cliente  de  Monitoramento

possibilitando ao sistema u lizar mais memória do PC.
 Deve possuir embarcado no sistema a função de fail-over.
 Deve permi r que a gravação seja realizada em uma determinada configuração de vídeo e o

monitoramento seja feito com outra configuração, através de Perfis de Vídeo.
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 Deve trabalhar com dois ou mais processadores, dividindo as tarefas do so ware em ambos
processadores a fim de aumentar o desempenho do sistema.

 Deve permi r u lizar qualquer resolução de imagem.
 Deve possuir teclado virtual no Cliente de Monitoramento.
 Deve possibilitar a auten cação dos usuários do sistema por biometria.
 Deve possuir atualização automá ca de clientes de monitoramento.
 Deve possuir mais de 4500 modelos de câmeras, DVR’s e NVR’s integrados, inclusive a câmera

ofertada deverá estar integrada.
 Deve ser compa vel com ONVIF.
 Deve possuir suporte a protocolos TCP-IP e UDP. 
 Deve permi r a distribuição de vídeos através de mul cast por demanda.
 Deve  permi r  que  e-mails  enviados  por  SMTP  possam  u lizar-se  de  servidores  com

auten cação SSL.
 Deve possuir um gerenciador de serviços automá co onde são apresentados os  status  de

cada serviço disponível no sistema. 
 Deve suportar áudio bidirecional e unidirecional sincronizado com vídeo, ao vivo, gravado e

setorizado.
 Deve  possuir  suporte  completo  para  dewarping  de  lentes  panomórficas  360  graus  com

controles de visualização em áreas virtuais e PTZ virtual, tanto nas imagens ao vivo como nas
imagens gravadas.

 Deve possuir funcionalidade de matriz virtual podendo enviar objetos, câmeras aos demais
operadores na rede.

 Deve possuir servidor RTSP de mídia integrado que poderá ser u lizado para fornecer mídia
para qualquer player que suporte o protocolo RTSP, além de poder ser u lizado também para
enviar mídia para servidores de broadcast e suportar formatos de áudio PCM, G.711, G.726 e
AAC e envio de mídia por TCP e UDP.

 Deve possuir a marcação de eventos por bookmark.
 Deve suportar mul -usuários. 
 Deve suportar mul -monitor.
 Deve  permi r  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.

 Deve 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. 

 Deve  possuir  detecção  de  movimento  em  tempo  real  no  monitoramento  ao  vivo,
independente da câmera possuir ou não essa função.

 Deve permi r no monitoramento ao vivo o zoom digital de diferentes partes da tela, abrindo
assim uma tela para cada zoom digital realizado. 

 Deve  possibilitar  a  visualização  de  câmeras  de  vários  servidores,  podendo  ser  de  locais
diferentes, em uma mesma tela.

 Deve  permi r  a  criação  de  mosaicos  de  monitoramento  cada  qual  com  configuração
independente de posicionamento de câmeras. 

 Deve suportar pelo menos dois monitores de vídeo por estação cliente para o monitoramento
ao vivo.

 Deve possibilitar informações das câmeras como resolução da imagem, Frames por segundo e
Taxa de Transferência.
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 Deve permi r a iden ficação automá ca 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.

 Deve permi r o monitoramento das imagens geradas pelas lentes panomórficas de 360 graus
ao vivo ou gravadas com controles em áreas virtuais e PTZ virtual.

 Deve  suportar  velocidade  de  gravação  e  visualização  ao  vivo  de  30  ou  mais  frames  por
câmera.

 Deve suportar gravação por detecção de movimento.
 Deve permi r que o sensor de movimento para gravação permite que sejam selecionadas

ilimitadas áreas sensíveis ou não, ao movimento.
 Deve possuir  sistema de cer ficado digital  que cria  uma assinatura digital  para  cada foto

gravada, garan ndo a auten cidade da imagem.
 Deve possuir sistema de gravação que não tenha limite de gravação diário, ou seja, suporta

mais de 400.000 imagens por dia, por câmera sem a necessidade de mover as gravações para
outro disco ou outra pasta de gravação.

 Deve possuir sistema de gravação em borda via cartão de memória. Juntamente com esse
item  deverá  ser  fornecido  cartões  de  memória  de  no  mínimo  32GB  classe  10  com  o
quan ta vo equivalente ao número de licenças para que em caso de falha de comunicação
com o servidor as câmeras realizem a gravação na borda.

 Deve permi r a visualização simultânea das gravações de mais de uma câmera, através de
mosaicos, permi ndo assim a reprodução de várias câmeras ao mesmo tempo, durante um
mesmo período de tempo, facilitando a consulta e análise das imagens gravadas.

 Deve possuir controle de buffer para pré e pós-alarme.
 Deve possuir  sistema avançado para gerenciamento de disco.  Onde o sistema deve aloca

automa camente a  quan dade  de  espaço  em  disco  necessário  para  a  gravação  de  cada
câmera.

 Deve permi r que o sistema de gerenciamento de disco também oferece um sistema de cotas
de  disco,  com  a  opção  de  limitar  uma  quan dade  de  disco  que  se  deseja  u lizar,
compar lhando essa cota com todas as câmeras.

 Deve  permi r  configurar  um  diretório  para  o  backup  das  configurações  do  sistema  e  a
quan dade de dias que se deseja manter os arquivos de backup.

 Deve permi r gravação de áudio nos formatos: PCM, G.711, G.726 e AAC.
 Deve permi r gravação de imagens geradas por lentes panomórficas 360 graus.
 Deve possuir sistema de reprodução deve ser por uma faixa de data e hora, especificados pelo

usuário.
 Deve permi r reprodução sincronizada de diversas câmeras simultâneas.
 Deve permi r em um único cliente de monitoramento, a reprodução de vídeos de pelo menos

12 câmeras ao mesmo tempo.
 Deve permi r exportação de vídeo sincronizada de diversas câmeras simultâneas.
 Deve  permi r  exportação  e  reprodução  de  vídeo  simultaneamente  em  pelo  menos  12

câmeras.
 Deve possuir linha de tempo das imagens gravadas que deve mostrar os pontos onde existem

gravação bem como permite a seleção do horário corrente através da linha de tempo.
 Deve possuir  atualização instantânea  da linha do tempo,  com esta  opção a  imagem será

atualizada instantaneamente ao mover a linha de tempo, o que permite uma visualização
rápida de eventos que ocorreram em diversos momentos apenas arrastando rapidamente a
linha de tempo.
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 Deve permi r na reprodução de vídeo 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.

 Deve permi r que o cliente de monitoramento suporta mais formatos para salvar snapshots:
JPEG, PNG, Bitmap, WMF e GIF.

 Deve possuir uma função de snapshot rápido de câmeras.
 Deve possibilitar a abertura do leitor de mídia em modo não modal,  o que permite que o

usuário con nue trabalhando com o cliente enquanto o player está aberto.
 Deve exportar o vídeo gravado nos formatos AVI, MP4 e na vo de ocorrência, e acompanha

um reprodutor de vídeo na vo do sistema.
 Deve permi r a exportação protegida com senha. Quando esta opção é a vada durante a

exportação de mídia, todos os dados exportados serão criptografados para total segurança.
 Deve permi r exibir o tempo restante para o término da operação da exportação.
 Deve possibilitar imprimir uma determinada foto da reprodução de vídeo com um descri vo,

data e hora do ocorrido e cer ficado de auten cidade.
 Deve possuir a possibilidade de limitar, dentro das polí cas 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.

 Deve  permi r  adicionar  marca  d’água  por  usuário  para  iden ficação  de  propriedade  de
imagem.

 Deve permi r adicionar marca d´água de texto em imagens exportadas. 
 Deve permi r na reprodução, acelerar o vídeo em: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x e 256x.
 Deve permi r a reprodução de áudio e vídeo sincronizado no formato proprietário e em AVI.
 Deve possibilitar a reprodução das imagens gravadas através de lentes panomórficas de 360

graus, fornecendo alguns controles como visualização de áreas virtuais e PTZ virtual.
 Deve permi r  que o usuário possa  escolher o intervalo que deseja pular  (Xminutos) para

frente ou para trás no vídeo gravado, facilitando assim a análise do vídeo gravado.
 Deve permi r o redimensionamento de vídeo na exportação em AVI para garan r melhor

compa bilidade com os codecs existentes.
 Deve permi r controle para câmeras PTZ .
 Deve possuir suporte a PTZ Virtual no monitoramento ao vivo. 
 Deve permi r informar o registro do úl mo usuário que movimentou uma câmera pelo PTZ.
 Deve suportar PTZ Digital.
 Deve possuir recurso para envio automá co por e-mail de relatórios do servidor, contendo

informações como status das gravações e úl mos acessos ao servidor.
 Deve possuir ferramenta de configurações globais de câmeras, onde o administrador pode

aplicar a mesma configuração para um grupo de câmeras ao mesmo tempo. 
 Deve possuir controle de usuário e senha com direitos diferenciados para cada usuário. 
 Deve  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.

 Deve possuir calculadora de disco para calcular o espaço em disco necessário para gravação
baseando-se  em  dados  como  Resolução,  quadros  por  segundo,  tempo  desejado  para
armazenar e es ma va de detecção de movimento.

 Deve  permi r  trabalhar  com  conceito  de  grupos  de  alerta  onde  na  ocorrência  de  um
determinado evento, apenas o grupo configurado para receber o alerta será no ficado.

 Deve possuir log de eventos do sistema que registrará todas as a vidades dos usuários bem
como as a vidades do próprio sistema.
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 Deve possuir suporte a HTTPS e SSL.
 Deve possuir 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. 

 Deve permi r  que as  modificações em objetos do sistema como câmera e es los de  tela
sejam  refle das  automa camente  no  cliente  de  monitoramento,  sem  a  necessidade  de
atualizar o cliente.

 Deve possibilitar  que, as fontes dos tulos das câmeras na tela de monitoramento, sejam
alteradas em seu formato tamanho, modelo e cores.

 Deve permi r a configuração do diretório padrão para exportação de mídia e fotos de tela do
cliente de monitoramento.

 Deve  permi r  que  os  clientes  de  administração  e  monitoramento  podem  localizar
automa camente todos os servidores de gravação de vídeo disponíveis na rede local.

 Deve possuir busca automá ca de câmeras na rede através de protocolo UPnP.
 Deve permi r a localização automá ca de câmeras que u lizam protocolo ONVIF. 
 Deve possuir  sistema auditoria de  ações de usuários e conexões ao servidor que permite

pesquisar as a vidades dos usuários no sistema.
 Deve possuir pelo sistema o tempo de desconexão de cada câmera.
 Deve permi r acesso aos logs de eventos que pode ser feito somente pelo administrador do

sistema ou por usuário por ele autorizado.
 Deve  permi r  no  cadastro  de  câmeras  escolher  as  colunas  desejadas  para  melhor

iden ficação, tais como: nome, descrição, firmware, porta, endereço, usuário, se está a va ou
não.

 Deve  permi r  cadastrar  automa camente  múl plos  canais  de  um  disposi vo  mul -canal
como DVR, NVR ou câmeras com múl plas lentes foi adicionado.

 Deve permi r a pré-visualização das imagens de um perfil de mídia sem abrir o cadastro da
câmera, através do menu Pop Up de opções.

 Deve  permi r  a  importação  de  qualquer  objeto  de  outros  servidores  conectados  com  a
finalidade de agilizar a configuração de um novo servidor.

 Deve permi r  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.

 Deve permi r pesquisas por data e hora inicial e final, no sistema de auditoria.
 Deve  permi r  que,  ao  clicar  duas  vezes  sobre  um  registro  de  auditoria,  este  possa  ser

expandido mostrando todos os seus detalhes.
 Deve permi r enviar via email, relatórios sobre o funcionamento do servidor.
 Deve permi r bloquear acesso ao sistema após x tenta vas de senha inválida. 
 Deve  permi r  que  a  estação  de  monitoramento  em  todo  o  tempo,  forneça  o  nome  do

operador a ela conectado.
 Deve permi r a configuração de buffer de áudio com a finalidade de oferecer uma reprodução

con nua e limpa.
 Deve  possuir  recurso  de  máscara  de  privacidade  com  opção  de  embaçamento  (Inibe

determinadas  áreas  da  tela  para  que  seja  ocultado  algum  detalhe  da  imagem  para  o
operador) para câmeras fixas.

 Deve  possuir  a  opção  de  corte  de  imagens  com  a  finalidade  de  selecionar  uma  área  da
imagem que se deseja manter visível para os usuários.

 Deve  possuir  função  de alertar  um grupo  de  usuários  sobre  a  ocorrência  de  um evento
(exemplo:  falha  de gravação).  Então  este poderá  tomar  todas  as  ações  de alarme como:
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(Enviar E-Mail / SMS, abrir imagens das câmeras em Pop-ups, emi r sons de alarme, enviar
mensagens instantâneas ao operador).

 Deve possuir função em que o sistema também poderá tomar todas estas mesmas ações pró-
a vas caso a câmera ou servidor de vídeo venha a ficar fora de funcionamento e / ou ocorrer
algum erro na gravação das imagens.

 Deve possuir diversos sons de alarme para que os operadores possam diferenciar cada alarme
através de um som diferente.

 Deve possibilitar acesso remoto, permi ndo o acesso às imagens ao vivo e à reprodução de
vídeo remotamente através de um servidor WEB integrado ou do cliente do sistema. 

 Deve permi r que o usuário visualize as câmeras através de mosaicos, criados previamente,
via web browser.

 Deve permi r que usuário autorizado receba todos os controles para operação do sistema via
web browser.

 Deve  possuir  visualização  das  imagens  via  celular  ou  por  qualquer  disposi vo  móvel
compa vel Android e IOs.

 Deve  conectar-se  com  múl plos  servidores,  visualizar  câmeras  individualmente,  salvar
screenshot  da  imagem  no  disposi vo  móvel,  visualizar  em  tela  cheia  ou  em  mosaicos,
controle de PTZ, usar presets, configurar visualização por resolução, qualidade da imagem e
frames por segundo.

 Deve permi r a vação de alarmes (Ligar uma lâmpada, acionar uma sirene, abrir e fechar um
portão e etc) e presets via disposi vo móvel.

 Deve permi r  u lizar  a  câmera de  seu  celular  integrado  ao sistema,  como se  fosse  uma
câmera  do  sistema,  possibilitando  transmi r  as  imagens  ao  vivo  via  3G,  4G  ou  Wi-Fi,
diretamente  para  a  central  de  monitoramento  e  que  essas  possam  ser  gravadas
automa camente no sistema de CFTV.

 Deve possuir a possibilidade de gerar um perfil de mídia exclusivo para disposi vos móveis,
com a finalidade de criar uma configuração diferente, visando uma menor u lização de banda
de transmissão, para estes disposi vos.

o) SWITCH 24 PORTAS

 Deve possuir operação na camada 2.
 Deve possuir 28 portas, sendo 24 10/1000 e 4 Combo SFP/RJ45.
 Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 55 Gbps.
 Deve possuir taxa de encaminhamento de pelo menos 40 Mpps.
 Deve possuir buffer de pacotes (byte) de 1.5 M.
 Deve possuir tabela de endereço MAC de pelo menos 16K.
 Deve acompanhar kit de montagem em rack.
 Deve possuir capacidade de operação de 0° à 50°.
 Deve  possuir  no  mínimo  os  seguintes  protocolos  e  conformidades:  IEEE  802.3  10BASE-T

Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet, IEEE 802.3z
1000BASE-X, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE plus, IEEE 802.3az EEE, IEEE 802.3x controle
de fluxo, IEEE 802.3ad LACP agregação, IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED, IEEE 802.1D Spanning
Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s Mul ple
Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1p Class of Service (CoS),
IEEE 802.1X auten cação de porta.

 Deve  possuir  seguintes  protocolos  e  funções  de  segurança:  802.1X,  Segurança  de  porta,
Filtragem MAC na camada 2,  Filtragem IP na camada 3, SSH v1/v2, SSL, Congelamento de
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MAC, DHCP snooping, Inspeção ARP, Isolamento de porta, Busca de MAC, VLAN convidado,
Proteção de CPU e Auten cação baseada em MAC por VLAN.

 Deve possuir controle de tráfego.
 Deve possuir QoS (Quality of Service).
 Deve possuir gerenciamento IPV6.
 Deve suportar protocolos de gerenciamento SNMP v1, v2c, v3.
 Deve possuir mul cast na camada 2.
 Deve possuir cer ficação de segurança LVD e BSMI, cer ficação RoHS e FCC Part 15 (Class A).

p) PATCH PANEL CATEGORIA 5E

 Deve possuir cer ficação ETL VERIFIED.
 Deve possuir cer ficação UL Listed E173971.
 Deve atender ao padrão RoHS Compliant.
 Deve possuir painel frontal em termoplás co de alto impacto, não propagante a chama que

atenda a norma UL 94 v-0 (flamabilidade), com porta e quetas de iden ficação em acrílico
para proteção.

 Deve apresentar largura de 19", e altura de 1U.
 Deve 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).
 Deve garan r performance do canal para até 4 conexões em canais de até 100 metros.
 Deve  suportar  os  padrões  IEEE  802.3,  1000  BASE  T,  EIA/TIA-854,  ANSI-EIA/TIA-862,  ATM,

Vídeo, e todos os protocolos LAN anteriores.
 Deve possuir 24 ícones de iden ficação.
 Deve possuir os módulos de crimpagem T568A/T568B.
 Deve possuir protetores traseiros para o cabo crimpado.
 Deve possuir porta e quetas para iden ficação dos pontos com proteção em acrílico.
 Deve possuir ícones coloridos azuis ou vermelhos.
 Deve possuir garan a de ZERO BIT ERROR em FAST ETHERNET e em GIGABIT ETHERNET.
 Deve possuir guia traseiro para facilitar a fixação individual dos cabos.
 Deve ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração).
 Deve possuir em sua estrutura, elementos laterais em material metálico, que eliminem o risco

de torção do corpo do Patch Panel.
 Deve suportar ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações

110 IDC.
 Deve suportar  ciclos  de  inserção,  na  parte frontal,  igual  ou  superior  a  750 (setecentas  e

cinquenta) vezes com conectores RJ-45.
 Deve suportar temperatura de operação de -10ºC à +60ºC.
 Deve possuir cer ficação ISO 9001 e ISO 14001.

q) PATCH CORD CATEGORIA 5E

 Deve possuir comprimento entre 1m e 1,5m.
 Deve possuir cer ficação UL ou ETL LISTED.
 Deve possuir cer ficação ETL VERIFIED. 
 Deve ter duas cer ficações ANATEL conforme regulamento da en dade: a do cabo flexível e

do cordão de manobra.
 Deve atender ao padrão RoHS Compliant.
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 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garan a de performance.
 Deve  ser  confeccionado  em cabo  par  trançado,  U/UTP  Categoria  5e,  24  AWG x  4  pares,

composto  por  condutores  de  cobre  flexível,  mul filar,  isolamento  em  poliolefina  e  capa
externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e nas
duas extremidades, estes conectores, devem atender às especificações con das na norma
ANSI/TIA/EIA-568-B categoria 5e, ter corpo em material termoplás co de alto impacto não
propagante a chama que atenda a norma UL 94 v-0 (flamabilidade).

 Deve possuir capa protetora (boot) 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 8 cores atendendo às especificações
da ANSI/TIA/EIA-568-B.

 Deve exceder as caracterís cas elétricas con das na norma ANSI/TIA/EIA-568-B Categoria 5e.

q) RÁDIO PARA PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (PAR)

 Deve possuir tecnologia AC com polarização 2X2 MIMO (ver cal + horizontal).
 Deve operar com frequências na faixa de 5GHz.
 Deve possuir recurso inteligente de QoS.
 Possuir proteção do link por senha de segurança.
 Deve suportar links com distâncias de pelo menos 20km.
 Deve suportar tráfego até 435Mbps.
 Deve possuir interface de rede 10/100/1000Mbps.
 A antena deve ter no mínimo 24dBm de potência e 23dBi de ganho.
 Possuir temperatura de operação entre -20°C a 70°C.
 Possuir as cer ficações FCC, IC, CE e Anatel.

r) RÁDIO PARA TORRE AUTOPORTANTE

 Deve possuir tecnologia AC com polarização 2X2 MIMO (ver cal + horizontal).
 Deve operar com frequências na faixa de 5GHz.
 Deve possuir recurso inteligente de QoS.
 Possuir proteção do link por senha de segurança.
 Deve suportar links com distâncias de pelo menos 25km.
 Deve suportar tráfego até 435Mbps.
 Em modo PtP, deve operar com canais de tamanho de 10/20/30/40/50/60 e 80 MHz.
 Deve possuir interface de rede 10/100/1000Mbps.
 A antena deve ter no mínimo 24dBm de potência e 27dBi de ganho.
 Possuir temperatura de operação entre -20°C a 70°C.
 Possuir as cer ficações FCC, IC, CE e Anatel.

s) AR CONDICIONADO

 Deve refrigerar, ven lar e desumidificar.
 Deve possuir capacidade de refrigeração: 12.000 Btu/h.
 Deve possuir dupla filtragem.
 Deve possuir compressor rota vo com baixíssimo nível de ruído e economia de energia.
 Deve possuir função mer e swing.
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 Deve ser do po Split.
 Deve ser fornecido instalado no local apropriado.

8) Especificações dos Serviços a Serem Executados

8.1- CONSTRUÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO:

Os enlaces de rádio devem ser configurados no padrão segundo as normas aplicadas a cada solução
para uma rede PtP e PtMP e especificadas neste MD,  tanto para as Câmeras Novas como para as
Câmeras já existentes.

Essa Comprovação se dará por meio da emissão de relatório técnico fornecido mensalmente com os
dados de comunicação de cada equipamento u lizando o sistema de monitoramento de a vos que
atenda as especificações deste MD.

 Qualidade do link.
 Capacidade do link.
 Dados Transmi dos.
 Dados Recebidos.
 Velocidade do Link.

8.2- INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SALA DE EQUIPAMENTOS:

 Cabeamento estruturado Cat5E Para o Servidor e as estações de monitoramento.
 Cabeamento HDMI para Videowall.
 Canaletas, eletrodutos e eletrocalhas.
 Iluminação adequada, retrabalhos de alvenaria e pintura da sala.

Configuração e a vação do sistema compreendendo os seguintes requisitos: Programação dos IPs
na  central  e  nas  câmeras  novas  bem  como  as  já  existentes,  configuração  so ware  de
monitoramento  no  servidor,  configuração  dos  so wares  de  controle  nas  estações  de
monitoramento,  configuração  e  calibração  do  sistema,  configuração  de  rondas  e  ro nas  nas
câmeras novas bem como as já existentes, conforme solicitado pelo administrador.

8.3- INSTALAÇÃO PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO PÚBLICO:

 Instalação de câmeras, em dome e braço de sustentação, com respec va vedação.
 Instalação de caixa porta equipamentos, nobreak e suportes.
 Instalação do conjunto elétrico e aterramento conforme normas de concessionária de energia

local e projeto para a alimentação de cada ponto de câmera.
 Configuração de endereço IP e a vação.
 Relatório informando o sinal recebido e a relação de ruído de cada enlace.
 Relatório fotográfico de cada ponto instalado.

8.4- MANUTEÇÃO CORRETIVA EM GARANTIA:
A  manutenção  corre va  do  sistema  deverá  ser  realizada  sob  demanda  da  contratante,  em
regime de atendimento 8x5 (Oito Horas x Cinco Dias) em horário comercial.

A  empresa  contratada  deverá  possuir  uma  equipe  técnica  de  manutenção  e  suporte,  capaz  de
prestar  assistência  técnica  à  equipe  da  contratante,  encarregada  da  manutenção  dos
equipamentos,  materiais  e  acessórios,  so ware  de  gerenciamento  e  gravação  objeto  deste
Projeto Básico.
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A empresa contratada  deverá  informar  as  formas e  horários  de assistências,  tendo  que atender
no mínimo as seguintes condições:

a) Através de contato telefônico em dias úteis, em horário comercial.

b)  Através  de  visita  “On  site”  com  pessoal  técnico,  em  até  24  horas  após  formalizado  a
necessidade da visita.

c)  A  empresa  contratada  deverá  realizar  os  serviços  específicos  de  Manutenção  Corre va  em
Garan a para cada po de equipamento, e de acordo com as recomendações do fabricante.

d) O período de garan a será de 12 meses a contar da data do Termo de Aceitação Provisório a ser
emi do pela fiscalização.

8.5- TREINAMENTO PARA OPERADORES:

Após  instalação  e  configuração,  deverá  ser  ministrado  no  local  definido  pela  contratante,
treinamento dos operadores para a solução instalada, compreendendo os seguintes conteúdos:

 Operação completa do sistema.
 Comandos básicos de controle da câmera móvel.
 Mosaicos.
 Visualização em tela cheia.
 Busca de imagens.
 Extração das imagens.

O treinamento deverá  ser realizado com carga horária em um módulo de 12 horas,  dividido em
2 dias a serem definidos pela contratante.

 Deverá ser fornecido material didá co, com apos las, cadernos e canetas.
 Deverá ser feito o treinamento através de recursos visuais, com uso de projetor (Datashow).
 Deverá ser feito acompanhamento dos operadores na prá ca por pelo menos 1 dia após o

treinamento, no caso de dúvidas de operação.

A empresa deverá ficar à disposição durante 12 meses para sanar dúvidas dos operadores e auxiliá-
los com suporte remoto ou local em casos de necessidade.
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9) Quantitativo Orçamentário

Os  quan ta vos  dos  quadros  a  seguir  estão  subdivididos  em  aquisição  de  novos  materiais,
equipamentos e serviços de melhoria no sistema hoje existente:

Objeto: Sistema de Video Monitoramento
Tipo: Execução Infraestrutura de Video Monitoramento
Local: Glorinha  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha

Material Mão de Obra Total Material Mão de Obra Total

TORRE - 20 METROS

1
TORRE METÁLICA - INSTALADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E 
LAUDO DE ENGENHEIRO

M 20 2.690,00        -                   2.690,00        53.800,00             -                   53.800,00        

2 RÁDIO PARA TORRE Unid 1 2.100,00        -                   2.100,00        2.100,00               -                   2.100,00          
3 CAIXA PORTA EQUIPAMENTOS Unid 1 2.150,00        -                   2.150,00        2.150,00               -                   2.150,00          
4 NOBREAK 600VA Unid 1 610,00            -                   610,00            610,00                   -                   610,00              
5 SWITCH 8 PORTAS Unid 1 1.090,00        -                   1.090,00        1.090,00               -                   1.090,00          

6

CONJUNTO ELÉTRICO E ATERRAMENTO 
- 150 metros cabo UTP externo categoria 5E
- Conectores RJ45
- Haste de aterramento com olhal
- Caixa de inspeção 30cm

Unid 1 3.420,00        -                   3.420,00        3.420,00               -                   3.420,00          

7

SERVIÇOS
- Instalação dos equipamentos (rádios, caixa porta equipamentos, nobreaks, switch)
- Passagem dos cabos na torre e instalação de conjunto elétrico
-  Configuração dos equipamentos e alinhamento dos rádios

Unid 1 -                  8.490,00         8.490,00        -                          8.490,00         8.490,00          

PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO - CÂMERA MÓVEL PTZ

8

PONTO DE MONITORAMENTO
- Poste Concreto 9M
- Caixa Porta Equipamentos
- Braço de sustentação para câmera em poste
- Conjunto elétrico e aterramento nos pontos

KIT 3 10.300,00      -                   10.300,00      30.900,00             -                   30.900,00        

9 NOBREAK 600VA Unid. 3 610,00            -                   610,00            1.830,00               -                   1.830,00          
10 CÂMERA SPEED DOME FULL HD PTZ Unid. 3 11.340,00      -                   11.340,00      34.020,00             -                   34.020,00        
11 FONTE 24VAC Unid. 3 190,00            -                   190,00            570,00                   -                   570,00              
12 RÁDIO PARA PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (PAR) Par 3 2.920,00        -                   2.920,00        8.760,00               -                   8.760,00          

13
SERVIÇOS
- A vação COMPLETA do Ponto de Monitoramento, incluso instalação do poste, equipamentos, 
conjunto elétrico e configuração COMPLETA dos equipamentos - Uso de Caminhão Cesto

Unid. 3 -                  4.100,00         4.100,00        -                          12.300,00      12.300,00        

CÂMERA MÓVEL PTZ - Avulsa
14 CÂMERA SPEED DOME FULL HD PTZ Unid. 1 11.340,00      -                   11.340,00      11.340,00             -                   11.340,00        
15 FONTE 24VAC Unid. 1 190,00            -                   190,00            190,00                   -                   190,00              
16 BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO PARA CÂMERA EM POSTE Unid. 1 1.720,00        -                   1.720,00        1.720,00               -                   1.720,00          

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - SALA DE CONTROLE
17 RACK DE PISO 40U Unid. 1 5.900,00        -                   5.900,00        5.900,00               -                   5.900,00          
18 NOBREAK 3000VA Unid. 1 8.900,00        -                   8.900,00        8.900,00               -                   8.900,00          
19 SOFTWARE DE SUPERVISÃO REMOTA Unid. 1 2.000,00        -                   2.000,00        2.000,00               -                   2.000,00          
20 SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS COM 12TB DE ARMAZENAMENTO Unid. 1 34.900,00      -                   34.900,00      34.900,00             -                   34.900,00        
21 ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO Unid. 1 9.900,00        -                   9.900,00        9.900,00               -                   9.900,00          
22 TV LED Unid. 2 2.890,00        -                   2.890,00        5.780,00               -                   5.780,00          
23 SOFTWARE VMS Unid. 1 26.900,00      -                   26.900,00      26.900,00             -                   26.900,00        
24 SWITCH 24 PORTAS Unid. 1 5.900,00        -                   5.900,00        5.900,00               -                   5.900,00          
25 PATCH PANEL CATEGORIA 5E Unid. 1 490,00            -                   490,00            490,00                   -                   490,00              
26 PATCH CORD CATEGORIA 5E Unid. 20 32,00              -                   32,00              640,00                   -                   640,00              
27 AR CONDICIONADO Unid. 1 2.900,00        -                   2.900,00        2.900,00               -                   2.900,00          

28
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, AJUSTES
- Contempla todos os itens listados acima

Unid. 1 -                  15.900,00      15.900,00      -                          15.900,00      15.900,00        

R$ 256.710,00 87,49%
R$ 36.690,00 12,51%
R$ 293.400,00 100,00%  

71.660,00                                                                                                                                                                                                                            

88.380,00                                                                                                                                                                                                                            

13.250,00                                                                                                                                                                                                                            

120.110,00                                                                                                                                                                                                                         

TOTAL DO MATERIAL        
TOTAL DA MÃO DE OBRA
TOTAL DO ORÇAMENTO  

Planilha Orçamentária do Serviço

Item Serviços Unidade Quan dade
Preço Unitário (R$) Preço Total do Item (R$)
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 26  
TR
10) Da Fiscalização

10.1- A fiscalização do cumprimento do contrato será realizada pela SMGH pelo servidor Newton 
Chaves Krás Borges, e-mail de contato newton@glorinha.rs.gov.br, tendo como suplente o servidor 
Victor Martins Teixeira.

10.2- A Fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e qualidade dos serviços 
executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quanto ao atendimento das 
disposições á elas relativas, podendo até encerrar o contrato;

10.3- A contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, 
informando ao Contratante das infrações ambientais (caso de descargas irregulares de resíduos, etc.);

10.4- A Contratada deverá permitir o livre e pronto acesso da fiscalização do Contratante às suas 
instalações físicas e todas e quaisquer fontes de informação referentes ao serviço por ela prestado, 
sempre que solicitado de forma imediata;

Nota: Os  resultados  apresentados  neste  documento  têm  significação
restrita e se aplicam somente a este projeto. A utilização dos mesmos para outros fins
depende de prévia autorização do Responsável Técnico. A reprodução do documento
só  poderá  ser  feita  integralmente  e  sem  nenhuma  alteração  pelo  Responsável
Técnico.

Porto Alegre, 07 de Abril de 2020.

___________________________________                  
__________________________________
    Newton Chaves Krás Borges                               Prefeitura Municipal de Glorinha
        Engenheiro Eletricista                                            CNPJ - 91.338.558/0001-37
             CREA-RS75.167
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