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                                                      TERMO DE REFERÊNCIA 

1 . Objeto  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IMAGENS E DEMAIS 

SISTEMAS PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA INCLUSIVE NO MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM 

ANÁLISE E INTELIGÊNCIA, FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO E MELHOR ORDENAMENTO 

PÚBLICO, a partir de pontos de monitoramento específicos e previamente definidos pela municipalidade, ANEXO II-A, com 

fornecimento de todos os equipamentos (ativos e passivos) necessários para que essas imagens e demais sistemas sejam 

disponibilizadas, a partir dos parâmetros de qualidade previamente estabelecidos no ANEXO I-A, no futuro Centro de Operações 

Integradas – COI, que será o local onde deverá concentrar-se todo o Monitoramento, Gravação e Gerenciamento das Imagens 

geradas pelo Sistema de Monitoramento Público Municipal – SMPM, que deverá incluir ainda, sob exclusiva responsabilidade da 

futura CONTRATADA, toda a implantação, gerenciamento, suporte técnico e manutenção para a transmissão de imagens e 

sistemas de apoio a implantação, monitoramento e controle das câmeras para o monitoramento de Vias Públicas. 

 

Por Sistema de Monitoramento Público Municipal – SMPM entende-se todos os equipamentos de captura de imagens, 

equipamentos para a transmissão de dados, equipamentos de monitoramento, softwares, gerenciamento e gravação de imagens 

necessários à adequada prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência e do Projeto Básico, conforme descritos 

nos ANEXOS.  

 

As licitantes deverão apresentar juntamente com sua proposta comercial os catálogos dos produtos ativos (equipamentos) que 

pretende utilizar e a sua proposta de execução dos serviços para análise técnica de atendimento das exigências do Termo de 

Referência e do Projeto básico e de sua viabilidade de execução. As propostas que tiverem com itens em desacordo com o Termo 

de Referência ou com o Projeto Básico ou ainda a sua execução consideradas inviáveis tecnicamente serão desclassificadas. 

   

É de exclusiva responsabilidade da futura CONTRATADA a obtenção de toda a documentação, autorização e eventuais licenças 

necessárias à prestação dos serviços licitados, inclusive no que se refere à utilização dos equipamentos necessários ou 

disponibilizados para tanto. 

 

O objeto da presente licitação incluiu ainda a obrigação da futura CONTRATADA de executar a reforma e adequação dos espaços 

internos e externos do prédio para o COI conforme item 32 DO ANEXO I-A, ANEXO III-A e ANEXO IV-A e criar o Centro de 

Controle e Manutenção do SMPM conforme item 10 do ANEXO I-A. 

 

Ao final da contratação, com o objetivo de evitar a inclusão de novos custos, com a mão de obra e demais necessidades com a 

remoção de equipamentos, postes, acessórios, infraestruturas aéreas e subterrâneas, recomposição de calçamentos e também a 

redução de custos em uma nova contratação semelhante, a futura CONTRATADA deverá garantir que todo o SMPM (incluindo 
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todos os equipamentos, infraestruturas, estruturas, sistemas de CFTV, monitoramento geral e SAAIPV) utilizado seja 

disponibilizado para a municipalidade (ativos e passivos) em pleno funcionamento, no seu estado original do início da contratação, 

salvo o desgaste normal de uso. 

 

2 . Proposta Comercial 

Tendo em vista a complexidade do objeto que se pretende contratar, o prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 

90 (noventa) dias, a contar da data estabelecida para a realização da licitação. 

 

A proposta comercial da licitante deverá constar obrigatoriamente, a indicação de marca, modelo e código dos materiais e 

equipamentos que pretende utilizar, assim como, deverá ser anexado a proposta comercial da licitante, todos os catálogos, folders 

ou páginas internet do fabricante dos materiais e equipamentos.  

 

3 . Visita Técnica 

Para a elaboração da proposta referente ao objeto deste certame licitatório, faculta-se às empresas interessadas vistoriar os 

locais onde serão executados os serviços, às suas próprias expensas. Caso se interesse em visitar, deverá agendar previamente 

junto ao Sr. Diego Mendes, através do telefone (12) 3143-1613. Para as empresas que optarem pela realização da visita será 

emitido o atestado de visita técnica (Anexo VIII). 

 

4 . Comprovação de Aptidão 

A licitante deverá apresentar Comprovante de registro em entidade competente, da empresa e de seus responsáveis técnicos, 

incluindo necessariamente em seu quadro técnico, no mínimo 1(um) Engenheiro Eletricista ou Eletrônico ou de Telecomunicações 

ou de outra modalidade compatível com o objeto a ser contratado. 

Os Atestados de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, 

acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou entidade profissional competente do profissional 

de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsável 

técnico por atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação, com características 

mínimas conforme descritas abaixo:      

- Fornecimento, instalação e manutenção de cabeamento estruturado cat5e ou cat6 com no mínimo 20 (vinte) pontos; 

- Fornecimento, instalação e manutenção de cabeamento de fibras ópticas com no mínimo 20 (vinte) pontos; 

- Fornecimento, instalação e manutenção de no mínimo 20 (vinte) câmeras digitais móveis de segurança para vídeo-

monitoramento; 

- Fornecimento, instalação e manutenção de “software” para sistema de gerenciamento e gravação de câmeras de vídeo-

monitoramento; 

- Fornecimento, instalação e manutenção de pontos elétricos para equipamentos de informática com no mínimo 20 (vinte) pontos 

elétricos; 

- Fornecimento e instalação de Servidores e Estações de Vídeo monitoramento digital; 
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- Fornecimento e instalação de Equipamentos ativos, a exemplo “switches” de rede; 

- Fornecimento e instalação de no mínimo 6 (seis) conjuntos de equipamentos com infraestrutura completos em campo, com 

interligação com servidor e software para SAAIPV, contador de veículos ou radares, câmeras e iluminadores para processamento 

de imagens para leitura de placas, instaladas em vias públicas (ruas e avenidas) conforme Súmula nº 24 do TCE, relatando, se 

possível, os valores, dados técnicos, cumprimento de prazos de instalação, capacitação, qualidade dos serviços. 

- Fornecimento, instalação e manutenção de Servidor de Armazenamento de Imagens de no mínimo 10TB. 

A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

4 

 

 

ANEXO I - A 

1. Introdução 

Esta especificação técnica refere-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IMAGENS E DEMAIS SISTEMAS 

PARA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA INCLUSIVE NO MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM ANÁLISE E 

INTELIGÊNCIA, FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO E MELHOR ORDENAMENTO PÚBLICO 

para à Prefeitura Municipal de Cruzeiro (PMC), que deverá incluir ainda, sob exclusiva responsabilidade da futura CONTRATADA, 

todo gerenciamento, suporte técnico e manutenção do monitoramento e controle das câmeras de monitoramento de Vias Públicas 

e dos demais sistemas que fazem parte do conjunto, com a disponibilização destas imagens e dos demais sistemas pela futura 

CONTRATADA junto ao futuro COI da PMC. 

Entende-se como Vias Públicas todas as ruas, avenidas, praças e áreas públicas, edificadas ou não. 

 

2. Arquitetura 

O Serviço de Fornecimento de Imagens deverá incluir o fornecimento, instalação e manutenção de câmeras completas, postes, 

suportes, caixas de equipamentos, conversores, fontes, fusíveis, protetores de vídeo e de alimentação, rede de transmissão, 

sistemas de transmissão de imagens e de dados para o COI e tudo mais o que for necessário à operacionalidade do SMPM na 

configuração proposta pela futura CONTRATADA. 

 

A solução tecnológica proposta deverá considerar a utilização de câmeras “IP” (Internet Protocol) novas, instaladas em pontos 

estratégicos da cidade, conforme ANEXOS II-A. A transmissão das imagens deverá acontecer em tempo real, permitindo aos 

operadores e órgãos instalados no COI a visualização e monitoramento de todos os Pontos de Monitoramento. 

  

Além dos sistemas, acessórios para as câmeras, o serviço de fornecimento de imagens deverá contemplar a disponibilidade, sob 

exclusiva responsabilidade da futura CONTRATADA, de servidores de gerenciamento e gravação de imagens (servidor de 

gerenciamento de imagens, servidor para SAAIPV incluindo “Storages” para garantir as capacidades exigidas), equipamentos, 

“softwares” para armazenamento de imagens, “software” de controle da rede, “software” de vídeo-monitoramento e gerência, 

“software” de controle de ocorrências, “software” para portal e muralha eletrônica (Software de Armazenamento e Analise de 

Imagens de Placas de Veículos - SAAIPV) e estações de visualização, conversores, controle, operação, e tudo mais o que for 

necessário à operacionalidade do SMPM. 

 

A solução tecnológica proposta deverá atender minimamente o que segue: 

 

- Câmeras fixas “IP” e móveis “Speed Dome IP”: deverão possuir caixas de proteção próprias para instalações em ambientes 

externos e deverão possuir taxa de compressão para transmissão de imagens H.264; 
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- Recurso para funcionamento noturno e diurno “Day/Night”, com perfeita visualização, ou seja, colorido quando a iluminação 

existente permitir a visualização e preto e branco quando tiver pouca iluminação; 

 

- Múltipla visualização de imagens, ou seja, visualização de todas as imagens ao mesmo tempo; 

 

- Gerenciamento e Gravação de vídeo referente às ocorrências geradas no banco de dados do SMPM e também das imagens de 

ocorrências visualizadas pelos operadores, possibilitando a identificação dos trechos de ocorrências para posterior 

armazenamento em um banco de dados específico.  

 

- Nos Pontos de Monitoramento SAAIPV deverão ser completos com caixas de proteção para a câmeras, iluminador 

infravermelho, caixa de equipamentos para a CPU de controle, CPU de controle e gerenciamento, cabeamento, infraestrutura 

completa com conduítes, pórticos ou semipórticos ou postes metálicos de perfil quadrado e laços indutivos cobrindo as faixas por 

completo. 

 

3. Rede 

É responsabilidade da futura CONTRATADA providenciar tudo o que for necessário para a implantação da rede de transmissão 

de dados necessária a adequada prestação dos serviços objeto da contratação. 

 
4.  Tecnologia 

4.1. Meios de comunicação: 

O acesso dos Pontos de Monitoramento ao SMPM poderá ser feito por rede de fibras ópticas própria ou terceirizada, desde que 

respeitadas às exigências mínimas, detalhadas neste Projeto Básico.  

 

4.2 - Ponto de Monitoramento: 

Entende-se como Ponto de Monitoramento todo o local no qual venha a ser instalado equipamento para a captação de imagens, 

para posterior transmissão e monitoramento no COI. 

 

4.2.1. QUANTIDADE e localização dos Pontos de Monitoramento: 

A solução tecnológica proposta pela Licitante deverá garantir o SMPM, com no mínimo 72 (setenta e duas) Pontos de 

Monitoramento (37 câmeras CFTV sendo 25 câmeras móveis e 12 fixas e 13 conjuntos SAAIPV com 35 câmeras 

especificas para esta finalidade), conforme ANEXO II-A. 

 

4.3. Ponto Concentrador: 

Entende-se como Ponto Concentrador a unidade concentradora das informações de um grupo de Pontos de Monitoramento.  

A solução tecnológica proposta pela Licitante poderá garantir ao SMPM, Pontos Concentradores para melhor dimensionamento 

da solução.  
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4.4. Gerenciamento e Gravação: 

4.4.1. Gerenciamento 

Entende-se por Gerenciamento o atributo que a solução tecnológica proposta pela Licitante deverá contemplar para que o sistema 

possibilite organizar, seqüenciar e buscar imagens no exato momento em que são geradas. 

O Gerenciamento deverá contemplar acesso hierarquizado, com no mínimo 06 (seis) níveis.  

 

4.4.2. Gravação 

Entende-se por Gravação o atributo que a solução tecnológica proposta pela Licitante deverá contemplar que possibilite o 

armazenamento das imagens geradas por equipamentos de captura de imagens (câmeras).  

 

A Gravação deverá contemplar a busca de imagens por câmera, dia, mês, ano e horário. 

 

4.4.3 - Servidores de Gerenciamento e Gravação: 

Entende-se por Servidores de Gerenciamento e Gravação todos os equipamentos instalados dentro da sala de Gerenciamento e 

Gravação do COI como, Gravadores digitais, sistemas e “softwares” de apoio ao operador. 

 

5. Critérios de Operacionalidade do SMPM 

5.1. Tolerável: 

- É tolerável a inoperância dos Pontos de Monitoramento e dos Pontos Concentradores conforme o critério de atendimento de 

inoperâncias do SMPM mencionado no item 5.3. 

 

5.2. Não tolerável 

Não é tolerável a inoperância dos sistemas de gerenciamento e gravação. 

 

5.2.1. Para o sistema de Gerenciamento e Gravação, deverão ser planejados “backups” e redundâncias. 

  

5.3. Critério para Atendimento de Inoperância do SMPM: 

5.3.1. Imagem de Vias Públicas: 

Para as imagens de vias públicas a inoperância não poderá ser superior a 5% (cinco por cento) da quantidade total de Pontos de 

Monitoramento por mês e a inoperância de cada Ponto de Monitoramento não poderá exceder a 10 (dez) horas por mês; 

 

5.4. - Os percentuais de inoperância acima mencionados somente serão excepcionados nos seguintes casos: 

- Queda do fornecimento de energia elétrica superior a 2 (duas) horas, desde que seja comprovada junto ao Gestor do SMPM a 

interrupção por parte da Concessionária de Energia; 
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- Modernização ou Manutenção Preventiva do SMPM, devidamente comunicada e programada junto ao Gestor do SMPM, com 15 

(quinze) dias de antecedência; 

Esta inoperância não poderá exceder a 10% (dez por cento) para as imagens de Vias Públicas. Neste caso as inoperâncias não 

poderão ser superiores a 12 (doze) horas por mês e não poderá ser realizada manutenção preventiva e/ou modernização em 

finais de semana, feriados, datas comemorativas e suas vésperas. 

6.  Endereçamento “IP” 

A alocação de endereços “IP” deverá ser feita de modo a garantir a não ocorrência de duplicidade. A futura CONTRATADA 

deverá prover os endereços e manter as tabelas de alocação e tradução de nomes associados a esses endereços. 

Cada Ponto de Monitoramento deverá possuir identificação exclusiva de endereço(s) de rede para seu uso. 

Caberá a futura CONTRATADA, na ocasião da implantação, atribuir endereços “IP” a todos os equipamentos de cada um dos 

Pontos de Monitoramento. 

A futura CONTRATADA deverá administrar e disponibilizar tabelas de alocação e tradução de endereços “IP”, de modo a ser 

possível a rápida identificação de qual Ponto de Monitoramento pertence a determinado endereço. 

A tabela de alocação e tradução deverá conter os seguintes dados: 

- Bloco de endereços dos “IPs”, contemplando também prefixo e máscara; 

- Ponto Concentrador ao qual os endereços se referem; 

- “Switch” no COI ao qual está conectado o respectivo Ponto Concentrador. 

7.  Equipamentos 

É responsabilidade da futura CONTRATADA fornecer e instalar todos os equipamentos e materiais necessários à interligação de 

cada Ponto de Monitoramento ao COI. 

Os “switchs” a serem fornecidos e instalados nos Pontos Concentradores, caso sejam criados, e no COI deverão ser gerenciáveis 

e deverão ser compatíveis entre si.  

A futura CONTRATA deverá rotular, identificar e manter um cadastro de todos os equipamentos e seus locais de instalação. 

7.1. Ativos 

Entende-se como “Ativos” os equipamentos que geram os sinais a serem transmitidos por um meio de transmissão de dados. Os 

equipamentos do SMPM a serem utilizados devem obedecer às legislações e normas vigentes que disciplinam sua instalação e 

operação. Devem possuir certificações técnicas e, no caso de equipamentos de comunicação e transmissão/recepção de dados, 

devem ser homologados pela ANATEL e/ou outros órgãos competentes. 

 

7.2. Passivos 

Entende-se como “Passivos” o cabeamento de fibra óptica ou outro meio que necessite de equipamentos para a transmissão de 

dados. 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

8 

 

8. Segurança 

8.1. Física 

Os equipamentos instalados junto aos Pontos de Monitoramento deverão ficar no mínimo a 05 (cinco) metros de altura, em 

gabinetes (Shelters) fechados, com chave de segredo do fabricante que deverá ficar quardada junto as guaritas ou locais 

adequados junto as câmeras. 

A futura CONTRATADA deverá manter uma cópia das chaves de todas as caixas e gabinetes dos equipamentos junto ao Centro 

de Controle e Manutenção do SMPM, em compartimento lacrável.  

As chaves, sempre que solicitadas pelo Gestor do SMPM, deverão ser fornecidas de imediato.   

A futura CONTRATADA deverá fornecer e instalar tudo o que for necessário para o acondicionamento dos equipamentos e 

segurança do SMPM como um todo. 

A futura CONTRATADA deverá prover o COI, de um sistema de segurança, que possibilite o controle de acesso registrando 

entradas e saídas dos funcionários, integrados do COI e visitantes. Este sistema deverá ser instalado junto aos acessos à parte 

interna do COI, bem como junto a Sala de Gerenciamento e Gravação (DATA CENTER). 

8.2. Segurança Lógica 

No caso de redes em que o acesso é feito por “login” e senha, a futura CONTRATADA deverá garantir que as credenciais de 

autenticação só trafeguem criptografadas. 

9.  Sincronização dos Registros 

A futura CONTRATADA deverá garantir que todos os sistemas implantados sejam sincronizados com o horário do COI. 

 

10. Centro de Controle e Manutenção do SMPM 

O Centro de Controle e Manutenção do SMPM a ser provido pela futura CONTRATADA deverá dispor de Técnicos e de todos os 

equipamentos necessários para o controle e detecção de inoperâncias do SMPM, diagnosticando possíveis causas e soluções. 

Este Centro poderá ser instalado junto ao COI, se for possível disponibilizar algum espaço a ser readequado para esta finalidade 

no complexo da prefeitura. 

 

11. Reforma e Adaptação do COI 

 

11.1. Reforma 

A futura CONTRATADA deverá realizar a reforma do COI conforme itens 11.2, 32, ANEXO III-A e ANEXO IV-A. 

 

11.2. Adaptação 

A futura CONTRATADA deverá realizar a adaptação do COI conforme segue: 

- Implantação de todos dos equipamentos a serem utilizados junto aos “racks” a serem fornecidos e instalados com portas 

perfuradas; 
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- Implantação de pontos de rede gigabit nas salas relativas aos ambientes operacionais e DATA CENTER; 

 

- Implantação de toda a rede elétrica e iluminação para os ambientes operacionais e DATA CENTER (seguindo normas vigentes 

para estes tipos de ambientes) com quadro, disjuntores, tomadas, interruptores, cabos, canaletas, dutos, luminárias, aterramento 

atendendo as instalações nas paredes, forro e no piso elevado (inclusive calhas sob o piso elevado); 

 

- Implantação de infraestrutura e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do SMPM incluindo a rede de dados 

com path painel, cabos cat6, dutos, caixas, conectores RJ 45 para rede e para telefonia, calhas sob o piso elevado e acesso à 

internet de no mínimo 100Mega (para possibilitar a integração web de sistemas, manutenções remotas, fiscalização de sistemas 

por parte de indicados pela prefeitura, integração com sistemas compatíveis de outros municípios através de convênios e acesso 

à internet pela equipe técnica e pessoas autorizadas pelo Diretor do COI); 

 

- As adequações do COI que a futura CONTRATADA se obriga á realizar, deverá garantir que os ambientes permaneçam 

organizados e livres de cabos aparentes; 

 

- Todos os CPUs, servidores, gravadores e outros equipamentos devem ser disponibilizados pela CONTRATADA, deverão por ela 

serem instalados na sala de gerenciamento e gravação (DATA CENTER). Os periféricos relativos a operação, controle e 

visualização do sistema de monitoramento deverão por ela serem instalados na sala de monitoramento. 

 

12.  Infra-estrutura 

A futura CONTRATADA se obriga ao: 

 

- Fornecimento e instalação de componentes para a fixação das câmeras, a exemplo de postes e braços extensores; 

 

- Fornecimento e instalação de dutos subterrâneos com no mínimo de 2” (duas polegadas) de diâmetro, no mínimo a 60 cm 

(sessenta centímetros) de profundidade, com fita de identificação sobre o duto; 

 

- Fornecimento e instalação de cabeamento óptico ou serviço de trafego de dados por cabeamento óptico. Tratando-se de 

cabeamento de forma aérea, este deverá ocorrer por posteamento de vias públicas. Se subterrâneo, por galerias de dutos 

subterrâneos conforme mencionado acima. Nas interligações finais entre os postes de energia e os postes aonde as câmeras 

estarão fixadas, o cabeamento poderá ocorrer de forma aérea, mas nas praças e rotatórias/canteiros centrais de largas avenidas, 

deverá ocorrer da forma subterrânea;  
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13.  Meios de Transmissão 

A futura CONTRATADA se obriga ao: 

 

- Fornecimento de todos os meios de transmissão de dados/vídeo desde o ponto de origem do monitoramento até a Central de 

Monitoramento, a exemplo, cabeamento metálico estruturado e demais componentes, cabeamento óptico e demais componentes. 

 

14. Rede Lógica 

A futura CONTRATADA se obriga ao: 

- Fornecimento de toda a certificação para regulamentação dos sistemas de transmissão de dados e imagens desde o ponto de 

origem do monitoramento até a Central de Monitoramento, a exemplo, dos cabos de pares metálicos trançados e demais 

acessórios para a transmissão de dados e imagens, dos cabos de fibras ópticas e demais acessórios para a transmissão de 

dados e imagens que a futura CONTRATADA utilizará e demais acessórios para a transmissão de dados e imagens. 

 

Caso a transmissão entre os equipamentos de campo e o COI ocorram por rede terceirizada, já existente, as certificações 

exigidas só se aplicação as rede internas do COI. 

 

15.  Rede Elétrica 

A futura CONTRATADA se obriga ao: 

 

Fornecimento e instalação de toda a estrutura de energização do SMPM, tanto no ponto de origem do monitoramento como na 

Central de Monitoramento a exemplo, de cabos elétricos, quadros, disjuntores e demais componentes para os circuitos de 

alimentação elétrica de todos os equipamentos de tecnologia, inclusive “no-breaks”. 

 

16. Recuperação 

A futura CONTRATADA se obriga a: 

- Recomposição dos locais submetidos à intervenção por força do objeto contratado, a exemplo de pintura, gesso, vidro, alvenaria, 

pisos, calçadas, pavimentos, entre outros. 

 

- Retirada de entulho e limpeza dos locais submetidos à intervenção por força do objeto contratado;  

 

17.  Documentos e Autorizações: 

- É obrigação da futura CONTRATADA a obtenção junto aos órgãos competentes de toda a documentação e autorizações 

necessárias para a execução do objeto contratado; 

 

- É obrigação da futura CONTRATADA disponibilizar, para o Gestor do SMPM, o projeto executivo da alocação de todos os 

equipamentos, incluindo o projeto “as-built”, aprovados pelos órgãos competentes. Este projeto executivo deverá ser entregue a 
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contratante para análise e aprovação em até 30 dias após a assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço. Somente 

após a aprovação do projeto executivo pela contratante que as implantações poderão ser iniciadas; 

 

- É obrigação da futura CONTRATADA o pagamento dos custos com energia elétrica e demais custos/taxas originadas pelas 

implantações e operacionalizações dos conjuntos implantados. 

 

18. Treinamento e Suporte Técnico 

A futura CONTRATADA se obriga ao: 

 - Treinamento no COI para os profissionais do monitoramento relativamente a todos os sistemas disponibilizados e instalados, 

capacitando-os a operar todos os equipamentos de Monitoramento, Gerenciamento e Gravação de Imagens; 

 

 - Prover aos operadores, responsáveis técnicos da contratante e seus responsáveis de treinamento para solução de problemas 

básicos do sistema de monitoramento, a exemplo perda de foco da imagem, variação de trafego de dados, reconfiguração dos 

sistemas para sua otimização, reprogramação de pré-sets, reprogramação de rondas automáticas e outros; 

 

- Provimento dos materiais de treinamento, na forma impressa e magnética, possibilitando que a CONTRATANTE repita os 

treinamentos a usuários que sejam inseridos no SMPM; 

 

- Suporte técnico de toda a solução implantada. 

19. Manutenção 

A futura CONTRATADA se obriga ao: 

- Provimento e administração de toda e qualquer manutenção (preventiva e corretiva) sobre toda a infraestrutura e equipamentos 

utilizados e necessários à prestação dos serviços objeto da contratação. 

19.1.  Atendimento 

A futura CONTRATADA se obriga: 

- A disponibilizar número de telefone ou rádio para solicitação, por parte do Gestor do SMPM, de chamado para manutenção, 24 

horas por dia; 

 

- A notificar o Gestor do SMPM sobre os atendimentos que serão executados. 

19.2. Suporte Técnico Manutenção 

A futura CONTRATADA se obriga: 

- Durante a vigência do contrato a disponibilizar todos os equipamentos, materiais, “softwares”, serviços e infra-estrutura, 24 horas 

por dia, de segunda a domingo, em todos os dias do ano; 
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- A executar as manutenções preventivas e corretivas, incluindo limpeza dos equipamentos e das caixas, com uma periodicidade 

necessária a garantir que o padrão das imagens sejam mantidas nítidas, ou seja, claras, limpas, sem chuviscos, distorções ou 

manchas.  

 

- A substituir, de imediato, a equipe técnica quando não atender às necessidades e normas técnicas inerentes às funções e às 

boas condutas de comportamento.  

 

- A disponibilizar equipe de suporte de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00. E em regime de sobreaviso durante 24 horas, 

para possíveis situações que possam ser necessárias sua atuação. 

 

 
20.  Padrão de Funcionamento  

20.1. SMPM – QUANTIDADE: 72 (setenta e duas) Pontos de Monitoramento (37 câmeras CFTV sendo 25 câmeras móveis e 

12 fixas e 13 conjuntos SAAIPV com 35 câmeras especificas para esta finalidade) 

 

A solução tecnológica ofertada pela futura CONTRATADA deverá garantir: 

- Operação do SMPM é 24 horas (vinte quatro horas) por dia, 7 (sete) dias por semana e o fornecimento de imagens com os 

seguintes procedimentos e padrões de qualidade; 

- No mínimo 10 Mbps (mega bits por segundo) por câmera na transmissão para a Central de Monitoramento em tempo real de 

todos os Pontos de Monitoramento ao mesmo tempo; 

- No mínimo 15 ms (milissegundos) no comando das câmeras; 

- No mínimo 30 quadros por segundo por câmera no monitoramento em tempo real; 

- Gravação em no mínimo 30 quadros por segundo por câmera; 

- Gravação na qualidade total emitida pelos equipamentos de campo; 

- Manutenção de todas as imagens gravadas por no mínimo 15 dias; 

- Sistema para gravação de ocorrências em outro meio de forma a manter as imagens por tempo indeterminado; 

- Gravação de ocorrências em mídia “CD” ou “DVD”, inclusive mídia regravável. 

20.2. SAAIPV – QUANTIDADE: 13 vias de rolamento sendo 35 câmeras em 35 faixas de rolamento 

Solução integrada para coleta, transmissão e processamento eletrônico de imagens de passagens veiculares, extraindo, 

informações, que deverão automaticamente ser distribuídas e armazenadas em servidores exclusivos, contando com algoritmos 

de inteligência capaz de executar funções de análises e combinações de informações, permitindo-se, traçar padrões 

comportamentais e permitir análises para estabelecer-se planos, estratégias e diagnósticos para um maior controle da dinâmica 

de veículos furtados, roubados ou participante em fatos criminais no Município. O fornecimento deste sistema deverá incluir todos 

os equipamentos, sistemas, softwares, serviços técnicos de implantação, treinamento, suporte técnico para atualização e 
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integração com outros municípios, órgãos estaduais e federais, pelo período constante deste certame, em conformidade com as 

especificações contidas deste Projeto Básico. 

 

Deverá ser fornecido uma solução completa de monitoramento de trânsito (softwares, licenças, hardwares internos e externos, 

câmeras, conversores, módulos de detecção veicular, estações de operações (workstations), servidores, storages, protetores de 

alimentação, nobreaks, racks, fios, cabos, parafusos, porcas, estruturas metálicas, tubulações, acessórios, suportes, caixas de 

proteção contra eventos atmosféricos (chuvas, raios, sol, ventos, poeira) sensores, pórticos/semipórticos/postes, caixas e demais 

itens compatíveis com a tecnologia aplicada com as necessidades do sistema para alcançar a melhor performance, qualidade do 

sistema e das imagens) que consistirá na captação de dados “em campo”, in loco, sua transferência para o Ambiente de 

Monitoramento e Operações do COI, o cálculo de consolidação dos dados e transformação em informações úteis à gestão de 

trânsito. 

 

Deverá permitir o acompanhamento e avaliação do fluxo de tráfego com registros unitários da passagem dos veículos, 

identificando data, classificação de veículos, placa, adesivos, somatório de veículos e porcentagem de ocupação da via. Também 

identificar veículos clonados através da comparação dos veículos que foram registrados pelo sistema. Estas informações devem 

ser coletadas e transmitidas em tempo real, on-line, para o Ambiente de Monitoramento que deverá ter disponíveis ferramentas de 

emissão de relatórios para análise e tomadas de decisões. 

Siglas e denominações normalmente utilizadas por sistemas SAAIPV:  

- PCL - Pontos de Coleta: O ponto de coleta é o conjunto integrado de infraestrutura, hardware e software, destinado a detectar, 

capturar (captação de imagens e placas de veículos) e enviar para a Central de processamento do COI, as imagens de todos os 

veículos que passarem por ele, juntamente com as informações do local, data-hora da passagem, faixa de rolagem etc... 

 

- CAM - Central de Análises e Monitoramento: A central de monitoramento será o local destinado ao gerenciamento das 

informações de todos os PCLs. 

 

- Rede TCP-IP, a ser disponibilizada pela proponente, constituída de enlaces de rádio e/ou fibra óptica, para suportar a aplicação 

proposta. 

 

- SISTEMA DE ANÁLISES: Sistema de recepção de imagens, extração de dados, armazenamento, análises e inteligência. 

Solução que deverá ser capaz de receber imagens de todos os veículos que passarem pelos Pontos de Coleta (PCLs), registrar e 

processar as mesmas em uma ou mais centrais de monitoramento e análises, onde serão processadas e armazenadas. 

 

REGISTRO DOS FATOS: Inclusão em banco de dados de informações relevantes sobre determinado fato ocorrido que 

desencadeará uma análise e agrupamento de informações. 
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ENTIDADES: elementos de informações que referenciam ou identificam alguém ou algo relacionado(s) a fato(s) ocorrido(s), 

objetos de análise e registrados no sistema. 

 

PCL  

Conjunto de equipamentos para detecta automaticamente as passagens veiculares por faixas de rolamento nos locais 

previamente definidos para a instalação. 

 

Independentemente do tipo de detector de presença veicular utilizado para obtenção das imagens, dispor de uma segunda opção 

de funcionamento como por exemplo, através de detector virtual baseado em software ou algum outro detector (gatilho). 

 

Capturar no mínimo 2 (duas) imagens de cada veículo que trafegue pelos PCLs, configuráveis a critério do operador, nas quais 

apareça a respectiva placa veicular e que permitam a identificação de características peculiares a cada veículo, tais coma cor, 

modelo e sinais distintivos diversos. 

 

Recurso que permita configuração da quantidade de imagens, nos períodos diurno e noturno. 

 

Recurso que permita a definição dos parâmetros de captura das imagens para múltiplos períodos de horários, no mínimo para: 

Tempo de exposição, ganho e brilho. 

 

Uma vez configurados estes parâmetros, as alterações devem ocorrer de maneira imediata e automática, sem interrupção do 

sistema de captura de imagens. 

 

Capturar imagens de todos os veículos que trafeguem pelos pontos implantados. 

 

Capturar imagens de veículos nas quais possa-se observar os veículos de passeio na sua totalidade. 

 

Capturar imagens que permitam a visualização da placa veicular, em ruas com largura de até 3 metros, mesmo se o veículo 

desloque lateralmente para qualquer um dos lados dentro dos limites das faixas. 

 

Possibilitar a captura de imagens de veículos em aproximação (pela frente do veículo) e em afastamento (pela traseira do 

veículo), a critério da contratante. 

 

Enviar as imagens captadas à CAM, por meio de rede que utilize protocolo TCP/IP. 

 

Enviar à CAM, juntamente com as imagens veiculares, os dados identificadores à cada passagem. 
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Armazenar localmente as imagens de no mínimo 120.000 passagens veiculares, quando ocorrer interrupção do link de 

comunicação com a CAM, reiniciando automaticamente o envio assim que o link de comunicação for restabelecido. Caso o 

número de passagens veiculares exceda o valor estipulado, a solução deverá manter as imagens mais recentes. 

 

Possibilitar o vínculo de uma ou mais câmeras adicionais para prover imagens panorâmicas, que deverão ser anexadas às 

imagens dos veículos e enviadas juntamente à CAM. 

 

Disponibilizar interface gráfica para gerenciamento da solução dos PCLs de forma remota, permitindo no mínimo: 

- Proteção por senha; 

- Visualização das imagens em tempo real; 

- Visualização das últimas passagens veiculares salvas, de forma a poder-se verificar o resultado das configurações aplicadas; 

 

Disponibilizar sistema de atualização automática dos softwares controladores dos PCLs, permitindo atualizações sem 

necessidade de intervenção humana; 

 

Suportar backup e restauração de configurações do PCLs de forma a poder-se resgatar todos as configurações quando 

necessário, e com isso, minimizar o tempo de suporte técnico; 

 

Ser capaz de suportar sincronismo de relógio através do protocolo NTP. 

 

Incorporar dispositivos de proteção contra surtos de energia, que minimizem os efeitos causados por descargas atmosféricas e 

problemas com instabilidades no fornecimento de energia pública e outros similares. 

 

Funcionar no período noturno utilizando-se de iluminação que não ofusque os olhos dos motoristas e consequentemente não 

denunciando o local físico onde está sendo efetuada a coleta de imagens. 

 

Classificar automaticamente os tipos de veículos para o envio desta informação juntamente com a(s) imgen(s). (Carro, 

motocicleta, caminhão, ônibus, Van/Furgão, caminhonete, Carro forte e guincho) 

 

Os PCLs deverão ser capazes de detectar veículos trafegando em velocidade igual ou inferior a cento e quarenta quilômetros por 

hora (140 km/h). 

 

É desejável que as imagens enviadas à CAM possuam no mínimo 1280x960 pixels. 
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As imagens enviadas à CAM deverão ser coloridas durante o dia e em preto e branco durante a noite ou em períodos de baixa ou 

baixíssima luminosidade. 

 

A solução ofertada deve ser acompanhada de manual técnico e treinamento de instalação, configuração e operação. 

 

Software para o SAAIPV 

Disponibilizar interface gráfica que exiba em tempo real e sem intervenção humana, as imagens recebidas dos “PCLs” em 

funcionamento, que estiverem integrados à solução proposta, imediatamente após a chegada, de maneira a poder-se visualizar 

de forma clara e separadamente, as imagens recebidas de todas as câmeras utilizadas pela solução, em um ou mais monitores, 

sendo desejável que seja configurada livremente pelo operador, variando de 1 a aproximadamente 40 câmeras por monitor. 

 

Disponibilizar módulos gerenciadores automáticos (sem intervenção humana), que serão designados “módulos extratores de 

informações”, capazes de tratar, processar e obter informações das imagens que serão utilizadas pelos módulos inteligentes do 

Sistema ofertado para análises sobre comportamentos criminais, tais como: caracteres alfanuméricos da licença de veículos e 

classificação de tipos veiculares. 

 

Os dados extraídos deverão basear-se unicamente na capacidade de processamento da imagem, não devendo para isso, 

socorrer-se de dados recebidos das próprias câmeras ou de outros bancos de dados que contenham a classificação dos veículos. 

 

Entenda-se imagens legíveis, como sendo aquelas perfeitamente legíveis pelo olho humano, desconsiderando aquelas cujas 

placas estão ilegíveis ou que sofreram interferências naturais como reflexos, efeitos glare ou flare etc. 

 

As classificações veiculares deverão ser no mínimo as seguintes:  Carro, motocicleta, caminhão, ônibus, Van/Furgão, 

caminhonete, carro forte e guincho, não sendo permitidas consultas a bancos de dados externos para a classificação. 

 

Os módulos extratores de informações deverão ser capazes de absorver imagens advindas de todo o conjunto SAAIPV 

implantado. 

 

Garantir o armazenamento das imagens relativas às passagens veiculares, recebidas e processadas, ainda que das mesmas não 

tenha sido possível a extração de informações passíveis de uso pela solução; 

 

Disponibilizar arquitetura que permita aumento de capacidade de processamento nos casos de recebimento excessivo de 

imagens em relação à capacidade de processamento atual, para 300 (trezentos) passagens veiculares por minuto, procedendo à 

distribuição automática da carga a ser processada entre seus módulos extratores de informações ou servidores adicionais. 

 

Disponibilizar ferramenta que aponte os momentos quando a capacidade de processamento das imagens for inferior à demanda. 
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Disponibilizar ferramentas para análise do consumo de recursos como processamento, memória e taxa de transferência de dados 

nos discos (throughput), além de apontar indicadores de funcionamento do sistema ofertado, como quantidade de passagens 

veiculares recebidas e processadas por unidade de tempo, número de requisições aos servidores de aplicação e outras métricas 

que se façam necessárias. Esta ferramenta deve apresentar os dados em forma de gráficos (linha, barra, etc.) com possibilidade 

de filtro por intervalo de data e hora. 

 

Apresentar todas as interfaces com o usuário em português do Brasil. 

 

Disponibilizar módulo gerenciador do recebimento de imagens provenientes das passagens de veículos que transitarem pelos 

PCLs (pontos de coleta que sejam homologados pela solução ofertada), devendo minimamente: 

- Disponibilizar servidor de horas para manter sincronizados os horários de todos módulos da solução e dos sistemas dos Pontos 

de coleta de imagens; 

- Gerenciar o recebimento de todos os dados provenientes da passagem de veículos exigidos pela solução tais como: Local, hora, 

data, direção etc... 

 

- Disponibilizar módulo gerenciador de informações sobre “fatos ocorridos” e “atos classificáveis como delituosos”, doravante 

denominados “REGISTROS DOS FATOS”, capaz de gerenciar o total ciclo de existência destes fatos, bem como suas 

ENTIDADES, suportando anexação de arquivos digitais variados, com controle de permissão a outros operadores para acesso ao 

registro do fato e às ENTIDADES selecionadas. 

 

Este módulo deverá ser capaz de no mínimo, suportar operação compartilhada e cooperada entre múltiplos operadores de uma 

ou mais CAMs para os Registros dos fatos e Entidades, permitindo o acesso para: 

- Somente o operador responsável pelo cadastro do fato; 

- Para um grupo de operadores predefinidos; 

- Para todos os operadores das CAMs interligadas. 

 

Permitir que qualquer operador, da própria CAM ou de outras CAMs, adicione anotações sobre um fato registrado e 

compartilhado, criando uma troca de informações por escrito e que fique registrada durante todo o ciclo de existência deste fato. 

 

Permitir a qualquer momento a visualização de todas as alterações nos registros dos fatos, efetuadas por qualquer operador, 

respeitando as devidas permissões de acesso atribuídas, com indicação de data, hora e usuário e os dados alterados em forma 

de histórico, incluindo as alterações feitas pelos operadores das CAMs interligadas quando o registro do fato estiver 

compartilhado. 
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Permitir em tempo de visualização ou edição de um registro do fato, a exibição de todos os alarmes gerados e vinculados a este 

registro, da própria CAM ou das CAMs interligadas, com anexação de imagens, por tempo indeterminado, permitindo a navegação 

entre os registros dos fatos e visualização de alarmes relativos. 

 

Permitir em tempo de visualização ou edição de um registro do fato, a exibição de todas as passagens veiculares eleitas pelo 

operador e manualmente associadas a este registro, com anexação de imagens, por tempo indeterminado, permitindo a 

navegação entre registros dos fatos e visualização de passagens veiculares relativas. 

 

Permitir ordenação e pesquisa dos registros dos fatos, no mínimo por data/hora, pela placa do veículo, nome da cidade, nome do 

indivíduo cadastrado como Entidade. 

 

Permitir, quando as Entidades forem veículos e suas respectivas placas, que estas sejam selecionadas para monitoramento; Que 

seja definido o nível de semelhança entre a informação cadastrada e a informação extraída da imagem e que quando esta 

semelhança existir, provoque um alarme. (Considerar semelhança quando os caracteres da placa veicular, extraídos da imagem, 

forem coincidentes com a informação cadastrada, sendo 5 ou 6 caracteres idênticos). 

 

Permitir, quando a Entidade for um veículo com sua respectiva placa selecionada para monitoramento, que seja definido um 

intervalo de tempo para que o nível de semelhança anteriormente definido seja considerado. 

 

Permitir, quando a Entidade for um veículo com sua respectiva placa selecionada para monitoramento, que seja definida uma 

periodicidade, podendo-se escolher em quais dias da semana e em quais intervalos de horas e quais PCLs o sistema emitirá 

alarmes. 

 

Quando a ENTIDADE cadastrada for um indivíduo, possibilitar a inserção de dados de qualificação, incluindo fotos ou outras 

imagens que identifiquem o mesmo indivíduo, tais como, cicatrizes, tatuagens, etc. 

 

Suportar mecanismos de BUSCA FONÉTICA, no mínimo, nos campos destinados aos nomes de pessoas. 

 

Suportar tabela de endereços do município, que possa ser atualizada pelos usuários e que sirva de base para o 

autopreenchimento dos campos de endereços por ocasião de registro dos fatos ocorridos. 

 

Emitir alarmes, sonoro e visual, sempre que identificar na imagem processada, placa veicular exatamente igual àquela 

previamente cadastrada para alarmes, exibindo a data, a hora, o local, e imagem(s) do veículo. 

 

Emitir alarmes, sonoro e visual, sempre que identificar na imagem processada, placa veicular parcialmente igual àquela 

cadastrada para alarmes, respeitando o nível de semelhança definido pela contratante, exibindo a data, a hora, o local, quais 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

19 

 

caracteres são divergentes daqueles previamente cadastrados e respectivas imagens, de forma a possibilitar alarmes de placas 

de veículos possivelmente adulteradas. 

 

Gerar os alarmes de exatidão ou de semelhança com sons absolutamente distintos entre si. 

 

Possibilitar que os alarmes gerados sejam apresentados de forma organizada por placa e data/hora, sendo também exigida a 

concomitante exibição dos dados dos registros dos fatos, cujas ENTIDADES acionaram os alarmes, bem como as imagens e os 

dados relativos às passagens veiculares. 

 

Possibilitar que a cada alarme ocorrido, o operador possa visualizar na mesma tela, quais ações e procedimentos padrões foram 

previamente definidos, devem ser observados e obrigar que sejam digitados quais os procedimentos que foram realizados. 

 

Possibilitar que a cada alarme ocorrido, seja possível observar o perfil comportamental do veículo em questão, de forma a ajudar 

na tomada de decisão sobre possível abordagem por parte de agentes das corporações/ órgãos dos Integrados do COI. 

 

Possibilitar que a cada alarme ocorrido, seja possível observar o nome da cidade onde foi feito o registro do fato. 

 

Permitir que um evento de alarme, só possa ser encerrado com a assinatura de um supervisor, após a visualização e 

concordância com os procedimentos declarados pelo operador que atendeu o evento. 

 

Permitir pesquisas dos alarmes gerados e que seja possível a aplicação de filtro por placa veicular, data e hora do alarme. 

 

Possuir representação gráfica de uma linha do tempo que mostre os intervalos de tempo que o sistema levou para receber as 

imagens desde o ponto de coleta para a CAM, o tempo necessário para seu processamento e o tempo para disparo de evento de 

alarme. 

 

Possuir mecanismo que avise aos operadores quando o sistema gerar um alarme cuja passagem veicular pelo Ponto de coleta de 

imagens ocorreu há mais de 5 minutos, independentemente do motivo, de maneira a evitar erros de operação. 

 

Possuir alarme visualmente diferenciado quando a geração do mesmo ocorrer a partir de um REGISTRO DE FATO que não 

contiver referência a um boletim de ocorrência da polícia civil, polícia militar e guarda civil municipal. 

 

Suportar como parametrização do sistema a supressão dos alarmes, cujas passagens chegaram ao servidor com atraso temporal 

maior que um limite especificável, suprimindo o alarme somente para os operadores e mantendo a obrigatoriedade da assinatura 

para os supervisores. 
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Disponibilizar módulos de análises computacionais, que sejam capazes de gerar informações para auxiliar na solução ou 

prevenção de crimes, utilizando-se somente das bases de dados proprietárias da solução ofertada, devendo: 

- Identificar de forma automática (sem intervenção humana) possíveis veículos clonados, tanto para tráfego local como 

intermunicipal, gerando notificações no painel de informações somente para as CAMs onde os veículos estão circulando; 

- Identificar a partir de um intervalo de datas, veículos que possuam algum registro de movimentação correlacionada entre si, 

exibindo os resultados desta análise em uma interface gráfica interativa, distinguindo visualmente os diferentes níveis de 

correlação, devendo no mínimo destacar visualmente veículos associados ao REGISTRO DE FATOS, tanto para registros da 

própria CAM, como para registros das CAMs interligadas; 

- Permitir filtros para veículos, pelo número de passagens, dias com passagens e tempo de permanência na mancha monitorada; 

- Permitir que nos resultados dos filtros aplicados, seja possível remover passagens veiculares relacionadas a determinados tipos 

veiculares, passagens relacionadas a veículos sem placa ou com placa não lida e ainda aquelas passagens para as quais o 

sistema não apontou qualquer coincidência comportamental. 

 

Caso, durante uma análise em tela, seja necessário corrigir uma placa de veículo não lida automaticamente, o sistema deverá 

atualizar automaticamente, sem intervenção humana, a análise em questão. 

 

Identificar a partir dos dados obtidos pelos “núcleos extratores de dados” e dos dados existentes no sistema, os veículos, cujas 

movimentações gerem indicativos de suspeição, exibindo informações sobre veículos possivelmente utilizados em atos delituosos, 

devendo no mínimo: 

- Apontar veículos com movimentações coincidentes a fatos, com base em análises comportamentais de circulação e 

permanência dos veículos objetos desta análise, exibindo explanação elucidativa em interface gráfica e interativa, de modo que o 

operador do sistema tenha condições de correlacionar fatos ocorridos e passagens veiculares; 

- Apresentar os resultados ordenados por grau de suspeição de modo a facilitar o entendimento do motivo pelo qual aquele 

veículo foi inserido no resultado. 

 

Para resultados derivados de análises obtidas sem indicação de placas veicular e ou entidades, apresentar explanação elucidativa 

em interface gráfica interativa, de modo que o operador do sistema tenha condições de entender o motivo pelo qual aquele 

veículo foi inserido no resultado. 

 

Suportar o filtro dos dados a serem utilizados nesta análise de forma que possibilite o trabalho em delitos ocorridos em áreas 

específicas da cidade, sendo exigido no mínimo a seleção dos PCLs. 

 

Apontar veículos com movimentações coincidentes com outros veículos exibindo o resultado em um gráfico interativo na forma de 

“rede complexa”, (Um grafo, que se representa por um conjunto de nós ligados por arestas formando uma rede que permite 

representar relações) que destaque visualmente o grau de coincidência da movimentação de todos os veículos do resultado. O 

resultado deverá ser apresentado em interface gráfica interativa e permitindo no mínimo: 
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- Expandir qualquer nó da “rede complexa” para visualizar outros veículos correlacionados ao nó expandido; 

- Exibir a placa, as imagens e o número de veículos correlacionados. 

 

Mover qualquer nó da “rede complexa” para facilitar a visualização quando a quantidade de itens correlacionados ocasionar 

sobreposição de imagens na tela. 

 

- Permitir interação direta com os módulos de pesquisa, perfil comportamental e exportação de imagens do sistema sem que o 

operador seja obrigado a fazer pesquisas complementares. 

 

- Destacar visualmente na rede, os nós relacionados aos “REGISTROS DOS FATOS”. 

 

Apresentar o perfil comportamental de um determinado veículo de forma gráfica, exibindo os dados estatísticos da movimentação 

e apresentando no mínimo: 

- Número de passagens do veículo por período de tempo; 

- Número de passagens do veículo por PCLs; 

- Tempo e frequência de estadia do veículo dentro e fora de uma mancha monitorada; 

- Indicativo de associação das passagens veiculares com delitos ocorridos e previamente cadastrados no módulo de REGISTRO 

DE FATOS; 

- Rotas da movimentação do veículo entre PCLs, incluindo o sentido de movimentação; 

- Gráficos de calor que indiquem a probabilidade preventiva de presença de determinado veículo, considerando no mínimo o dia 

da semana e o horário. 

 

Possuir interface gráfica, com acesso protegido por usuário e senha, da base única de cadastro de usuários e senhas do sistema, 

para a administração, contendo no mínimo as seguintes funcionalidades: 

- Permitir o agendamento do backup do banco de dados e disponibilizar link de download para que o mesmo possa ser 

armazenado por soluções terceiras de backup; 

- Gerenciamento dos dados cadastrais dos PCLs, sendo minimamente exigidos: Nome do local, direção, faixas de rolagem, Grupo 

ao qual o PCL pertence e localização georreferenciada. 

 

Possuir interface gráfica com informativo sobre a capacidade de armazenamento e percentual de uso de cada volume de 

armazenamento das imagens, quantidade de registros total e número de dias armazenados de todos os equipamentos utilizados 

para armazenamento dos dados na CAM e necessários para o funcionamento da solução proposta. 

 

Possuir interface gráfica interativa, capaz de exibir os indicadores (em percentuais) das leituras de placas das imagens recebidas 

de cada PCL e câmera, devendo no mínimo: 

- Permitir filtragem por data Inicial e Final com período de horário e seleção de câmeras. 
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- Exibir lista de todos os PCLs e câmeras cadastrados, indicando para o(s) dia(s) filtrado(s), os respectivos percentuais. 

 

Permitir que seja definido pelo operador, um valor de corte em percentual, destacando quais os PCLs e câmeras, cujos 

percentuais de leituras encontram-se abaixo do referido valor de corte. 

 

Relatório dos indicadores de disponibilidade (SLA) para o Servidor, PCLs e câmeras, devendo no mínimo apontar o percentual de 

tempo que cada dispositivo ficou inoperante. 

 

Gerenciar os usuários, grupos e políticas de permissão de acesso, permitindo controlar o acesso aos módulos do sistema e suas 

funcionalidades, através de política de permissões de grupos de usuários, permitindo definir quais operadores terão acesso a 

cada recurso do sistema. 

 

Contar com sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) de mercado com suporte a replicação de dados em tempo real e 

capaz de suportar a expansão irrestrita da solução, limitando-se somente ao hardware hospedeiro e sem a necessidade de 

substituição do banco de dados. 

 

Permitir ao operador configurar a compactação e redimensionamento do tamanho das imagens armazenadas, cuja finalidade é 

diminuir a ocupação de espaço em disco e aumentar o tempo de armazenamento das imagens, devendo no mínimo: 

- Permitir esta configuração por faixa de rolagem; 

- Permitir definir-se a quantidade de dias que o sistema deverá armazenar as imagens no tamanho original, antes de proceder 

com a compressão das imagens. 

 

Permitir definir a qualidade e dimensões da imagem após compressão, devendo ser de livre escolha do operador e não fixada 

pela solução ofertada. 

 

Exibir, em tempo de configuração, as imagens e o tamanho dos arquivos, lado a lado, no formato “antes e depois”, para 

verificação visual e comparação de como ficarão as imagens após a compressão em relação à imagem original. 

 

Permitir arquitetura de hardware com múltiplos volumes de armazenamento de imagens, facilitando a expansão das unidades de 

armazenamento da solução, devendo no mínimo: 

- Suportar volumes de armazenamento com diferentes tamanhos; 

- Utilizar todo o espaço dos múltiplos volumes de maneira balanceada. 

 

Armazenar, após os processamentos das imagens, efetuados pelo(s) servidor(es), as respectivas imagens por no mínimo 180 

dias, ocasião em que se deve proceder automaticamente ao descarte das imagens mais antigas para dar lugar ao 

armazenamento das mais recentes, sendo este processo obrigatoriamente sem interromper a operação do sistema. 
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As passagens veiculares que estiverem relacionadas ao REGISTRO DE FATOS deverão ser armazenadas de forma definitiva, ou 

seja, não deverão ser descartadas, para que possam ser usadas a qualquer momento pelos operadores. 

 

Armazenar por no mínimo 2 anos, todas as informações extraídas das imagens pelo processamento, de forma que seja possível 

serem pesquisadas. 

 

Armazenar as imagens processadas de forma que não seja possível visualizá-las através de qualquer visualizador de uso comum 

ou de domínio público. 

 

Possibilitar o reinício automático de todos os serviços (software) da solução em caso de panes, ocorridas por quaisquer exceções 

do sistema, desde que obviamente, estas não paralisem o funcionamento do hardware hospedeiro do sistema, não danifiquem a 

integridade do banco de dados ou do sistema de arquivos; 

 

Disponibilizar interface gráfica que exiba o status de funcionamento de todos os dispositivos ativos utilizados nos PCLs, indicando 

em tempo real e sem intervenção humana, possíveis falhas que ocorram, permitindo alertar os operadores quanto ao 

funcionamento do sistema. 

 

Possuir algoritmo que analise de maneira automática e sem intervenção humana, os principais problemas relacionados a captura 

de imagens, identificando falhas nos PCLs e seus componentes e disparando, no mínimo, um e-mail contendo falhas detectadas 

nos PCLs, Câmeras, Iluminadores, Sensores de presença veicular, Dispositivos de coleta de imagens, etc... 

 

Esta mensagem deve apresentar o resultado agrupado por PCL, contendo no mínimo, explicação elucidativa por texto da falha 

detectada, data/hora relativa à falha, nome do PCL e o sentido da faixa de rolagem. 

 

Possibilitar a utilização de no mínimo 15 (quinze) estações de pesquisas por CAM, operando de forma simultânea e suportando 

múltiplas requisições de pesquisas. 

 

Permitir que nos módulos de pesquisas, sejam possíveis as realizações, no mínimo, das seguintes funcionalidades: 

- Permitir navegação sequencial pelas imagens processadas, precedentes e subsequentes àquela eleita como objeto inicial de 

pesquisas, manuais e automáticas através de exibição sequencial das imagens. 

- Permitir ao operador, iniciar uma navegação, que seguirá de forma sequencial e automática (sem intervenção humana), tendo 

opção para pausar ou não, quando algum veículo exibido na navegação, estiver associado a algum REGISTRO DE FATOS. 

- Permitir a pesquisa no banco de dados por sequência de caracteres exatos, por sequência de caracteres constantes no objeto 

de pesquisa, por caracteres coringas, por palavras ou partes delas, escritas nos veículos ou ainda por outros dados 

identificadores que a solução proposta disponibilizar. 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

24 

 

- Permitir a pesquisa no banco de dados apresentando todas as imagens referentes às passagens veiculares, mesmo que por 

qualquer motivo não tenha sido possível extração de informações pelos sistemas automáticos. 

- Permitir pesquisas pelos principais campos, obtidos, quando e se houver integração com fonte de dados de terceiros, 

possibilitando a classificação e filtragem dos mesmos. 

 

A filtragem deverá suportar múltipla seleção, como por exemplo, combinar a filtragem dos veículos com as seguintes 

características: marca do veículo, e cor do veículo. 

 

Permitir que, ao formular a pesquisa, o usuário possa filtrar os resultados de forma que sejam exibidas apenas as passagens 

veiculares verificadas pelos seguintes critérios, de forma única e combinados entre si: 

- No intervalo compreendido entre duas datas e horas distintas; 

- Em uma mesma data, entre duas horas distintas; 

- Em um único PCL selecionado e o(s) respectivo(s) sentido(s) de direção dos veículos; 

- Em múltiplos PCLs selecionados e os respectivos sentidos de direção dos veículos; 

- Por classificação de tipos de veículos. 

 

A filtragem por classificação de tipos de veículos deverá suportar todos os tipos obtidos pelo processamento das imagens e 

possibilitar múltipla seleção dos mesmos. 

 

Definição por texto exato ou texto contido. 

 

Permitir que os resultados das pesquisas sejam exibidos através de interface gráfica interativa, em múltiplos quadrantes (formato 

popularmente conhecido como mosaico), nos quais constem as imagens e as respectivas informações associadas a cada 

passagem veicular, de maneira a poder-se visualizar simultaneamente o mínimo de 8 quadrantes. 

 

O mosaico deverá ajustar o formato de visualização da tela automaticamente, dependendo do número de quadrantes em tela e 

resolução do monitor igual ou acima de 768 linhas. 

 

Possuir representação gráfica de uma linha do tempo que mostre o tempo decorrido desde a captura da imagem até o 

armazenamento, destacando no mínimo, a data e hora de captura da imagem, data e hora de processamento e data e hora do 

recebimento da imagem pelo servidor. 

 

Permitir zoom digital progressivo, aplicação de brilho e contraste nas imagens vinculadas aos resultados das pesquisas efetuadas 

utilizando-se somente do mouse e aplicando as alterações instantaneamente. 
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Permitir exportação de imagens relativas à passagens veiculares, passível de visualização por qualquer visualizador de imagens 

de mercado, suportando inserção de marca d'água e obrigatoriamente de identificadores digitais em todas as imagens, com 

posterior comprovação da autenticidade e integridade do arquivo exportado (não adulteração) através de ferramenta 

disponibilizada pela própria solução ofertada. 

 

Possuir várias opções de mosaicos para visualizações dos resultados de pesquisas, que permitam aumentar o número de 

quadrantes por página. 

 

Permitir a seleção do enquadramento desejado das imagens nos quadrantes do mosaico, que retornarão das pesquisas, no 

mínimo, com os seguintes enquadramentos dentro da área de visualização: 

- Imagem inteira; 

- Somente do veículo na área de visualização; 

- Somente da placa veicular na área de visualização. 

 

Ao alternar entre os enquadramentos acima, as exibições de todas as imagens apresentadas como resultado da pesquisa, 

deverão passar a respeitar o enquadramento definido sem nova intervenção humana. 

 

Permitir que, para cada veículo retornado como resultado de uma pesquisa exibida em um monitor, possa ser exibido em um 

segundo monitor, o perfil comportamental do veículo em questão. 

 

Permitir a associação manual de uma determinada passagem veicular a um determinado fato registrado, de forma que esta 

informação possa ser utilizada na confecção de relatórios conclusivos das análises. 

 

Permitir que ao formular a pesquisa, o usuário possa filtrar os resultados de forma que sejam selecionadas e exibidas no mosaico, 

apenas as passagens veiculares que apresentarem vínculos, automáticos e manuais, com dados constantes nos registros de 

fatos. 

 

Permitir que imagens, obtidas de uma câmera adicional conectada ao PCL e recebidas juntamente com as imagens de passagens 

veiculares, possam ser exibidas nos resultados das pesquisas. 

 

Permitir que a partir do mosaico de exibição dos resultados de pesquisas, possa-se proceder a correção das placas lidas pelo 

sistema e que tais correções possam ser auditadas, devendo no mínimo: 

 

- Suportar a correção da leitura da placa, relativa a uma passagem veicular registrada pelo sistema. 
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- Suportar a correção das leituras das placas relativas a um lote de passagens veiculares registradas pelo sistema, para no 

mínimo, lote com 50 registros, apresentando ao final todas as alterações efetuadas pelo usuário e solicitando obrigatoriamente a 

confirmação do usuário antes de gravar definitivamente os dados inseridos e alterados. 

 

A solução proposta deve disponibilizar uma tela (painel de informações), que deverá ser atualizada de forma automática, em 

tempo real e sem intervenção humana, devendo no mínimo: 

 

Permitir alternar-se entre os seguintes intervalos de tempo: Últimas 24, 48 e 72 horas: 

 

SOBRE A PRÓPRIA CAM: 

- Número de FATOS REGISTRADOS no período selecionado; 

- Quantidades de FATOS REGISTRADOS que necessitam de complemento de informações; 

- Número de alarme ocorridos no período selecionado; 

- Número de alarmes ainda não auditados e pendentes de concordância do supervisor; 

- Número de PCLs que apresentam problemas. 

 

Para todos os recursos acima, a solução deverá prever uma forma de diretamente do painel de mensagem abrir o(s) módulo(s) 

específico(s) e exibir automaticamente as informações relativas e que foram consideradas para as totalizações solicitadas. 

 

SOBRE AS CAMs INTERLIGADAS: 

- Status da interligação (on-line / off-line) da própria CAM, incluindo contador de tempo a partir da mudança do status; 

- Número de FATOS REGISTRADOS e classificados como compartilhados, e ainda não Enviados; 

- Número de FATOS REGISTRADOS em outras CAMs recebidos no período selecionado; 

- Número de FATOS REGISTRADOS compartilhados, cujos ciclos de existências foram encerrados por alguma das CAMs no 

período selecionado; 

- Número de FATOS REGISTRADOS que sofreram alterações por algum operador da própria CAM ou de outras CAMs; 

- Número de novas anotações contributivas entre as CAMs; 

- Número de alarmes disparados em função de FATOS REGISTRADOS em outras CAMs. 

 

Para todos os recursos acima, a solução deverá prever uma forma de diretamente do painel de mensagem abrir o(s) módulo(s) 

específico(s) e exibir automaticamente as informações relativas e que foram consideradas para as totalizações solicitadas. 

 

SOBRE NOTIFICAÇÕES 

Os resultados das análises feitas de forma automática (sem intervenção humana), deverão ser apresentados em forma de 

notificação no painel de informações. 
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O ciclo de notificações poderá ser encerrado somente quando um operador assinar a mesma, permitindo a auditoria sobre as 

notificações. 

 

A solução proposta deverá disponibilizar módulo que permita a visualização georreferenciada dos elementos do REGISTRO DE 

FATOS, sendo exigido no mínimo: 

- Capacidade de filtrar os fatos ou ocorrências por data e hora; 

- Possibilidade de visualização através de múltiplas camadas; 

- Capacidade de selecionar os fatos por tipo; 

- Visualização georreferenciada dos pontos de captura de imagens; 

- Inclusão de novas camadas a critério do operador, tais como escolas, bancos, câmeras de CFTV, zonas, setores, etc., através 

de interface gráfica simples e intuitiva, permitindo; 

- Inclusão e exclusão de novos itens dentro de cada camada a critério do operador; 

- Criação e edição de camadas com pontos ou camadas com áreas; 

- Possibilidade de corrigir a coordenada geográfica de qualquer fato, diretamente no mapa, usando recurso de arrastar e soltar; 

- Possibilidade de visualização georreferenciada de mais de uma camada simultaneamente exibindo ícones distintos para cada 

camada; 

- Geração de mapa de calor, definindo áreas através de aplicação de gradiente de cores e suas temperaturas, em função da 

distribuição e concentração dos fatos georreferenciados; 

- Capacidade de, a critério do usuário, modificar a densidade do mapa de calor desejado, gerando macro ou microáreas, tendo em 

cada uma das microáreas definidas as concentrações de delitos cadastrados; 

- Possibilidade de cadastrar e visualizar áreas georreferenciadas, para demarcar regiões de interesse no mapa tais como zonas 

de cidades e áreas de monitoramento; 

- Possibilidade de visualizar as ocorrências de maneira agrupada contendo o total de registros por agrupamento. 

 

A solução proposta deverá disponibilizar módulo que permita comparar visualmente os elementos georreferenciados do 

REGISTRO DE FATOS, sendo exigido no mínimo: 

- Possibilitar a comparação, o acompanhamento do deslocamento dos fatos e a distribuição das ocorrências em função do tempo, 

agrupadas por mês, com no mínimo as seguintes formas de visualização: impressa e animada. 

- Capacidade de filtrar os fatos ou ocorrências por intervalo de data; 

- Capacidade de selecionar os fatos por tipo; 

- Quando selecionado uma camada com determinadas áreas e outra camada com determinados pontos, o sistema deverá ser 

capaz de contabilizar em tempo real e de maneira automática, a quantidade de pontos contidos dentro de cada área, exibindo o 

resultado em forma de legenda no próprio mapa em análise. 

 

Capacidade de exibir em mapa as ocorrências de roubo de veículos, furto de veículos e recuperação de veículos, de maneira a 

possibilitar a visualização e análise de onde os veículos estão sendo roubados e furtados e onde estão sendo recuperados. 
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Este mapa deve ser interativo e fazer uso de ferramentas gráficas com indicação animada entre os locais onde cada veículo foi 

furtado ou roubado e recuperado, permitindo a exibição das informações sobre o fato registrado. 

 

Dentre os relatórios operacionais disponibilizados pela solução proposta, o mínimo exigido será: 

- Relatório de placas veiculares com leituras incorretas e que foram devidamente corrigidas pelos operadores, exibindo 

identificação do operador, placa anterior, nova placa, data e hora da correção; 

- Relatório de imagens relativas às passagens veiculares que foram exportadas do sistema, exibindo a identificação do operador 

que realizou a operação, data e hora da operação, placa do veículo relativo à passagem, data e hora da passagem e identificação 

do ponto de captura relativo à passagem; 

- Relatório de sessões de utilização do sistema, exibindo identificação do operador e data e hora das operações de abertura, 

autenticação e encerramento do sistema; 

- Relatório de pesquisas de veículos efetuadas no sistema, exibindo a identificação do operador, data e hora da pesquisa e a 

placa, ou parte dela, pesquisada; 

- Relatório de ações tomadas pelos operadores em função dos alarmes disparados pelo sistema, exibindo fotografia da passagem 

que gerou o alarme, dados do alarme, dados do FATO REGISTRADO relativo ao veículo monitorado e as ações tomadas pelo 

operador; 

- Relatório que permita auditoria, para verificar quais ações foram executadas pelos operadores, permitindo que o supervisor faça 

auditorias em suas próprias equipes de trabalho; 

- Relatório que permita aos operadores a checagem das informações cadastradas no REGISTRO DE FATOS, apontando a 

ausência de dados básicos, como por exemplo, falta de endereço ou descrição do fato ou outra exigida pela solução proposta. 

 

Dentre os relatórios estatísticos disponibilizados pela solução proposta, o mínimo exigido será: 

- Relatório de dados estatísticos por tipo de FATO REGISTRADO, exibindo para um tipo de FATO REGISTRADO e um intervalo 

de data e hora, o mapa com itens georreferenciados em função dos endereços dos FATOS, histograma do número de ocorrências 

por semana, histograma do número de ocorrências por dia da semana e histograma de ocorrência por intervalos de hora de 

ocorrências; 

- Relatório de dados estatísticos para os tipos de FATOS REGISTRADOS, exibindo para os principais tipos de FATOS 

REGISTRADOS e um intervalo de data e hora, a distribuição do número de ocorrências por tipo de fato e os histogramas do 

número de ocorrências semanais para cada tipo de FATO, permitindo num único relatório acompanhar a distribuição e a evolução 

dos índices semanais por tipo de FATO REGISTRADO; 

- Relatório de veículos monitorados, exibindo o histograma de distribuição dos tipos de FATOS REGISTRADOS em função do 

número de monitoramentos e o histograma de modelos de veículos monitorados em função do número de monitoramentos, 

evidenciando quais os tipos de FATOS REGISTRADOS e modelos de veículos de maior interesse; 

- Relatório de dados estatísticos para os alarmes gerados, exibindo os alarmes em um intervalo de data e período do dia, os 

gráficos da distribuição de alarmes para o dia da semana, dia do mês, horário do alarme e PCLs; 
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- Relatório de dados estatísticos para os tipos de FATOS REGISTRADOS, com possibilidade de filtro por tipos de FATOS 

REGISTRADOS, setores e um intervalo de data e hora, exibindo como resultado a distribuição dos tipos de FATOS 

REGISTRADOS em função dos períodos do dia (madrugada, manhã, tarde e noite) em gráficos, tabela e apontando os FATOS 

REGISTRADOS no mapa; 

- Relatório de dados estatísticos para a distribuição dos tipos de FATOS REGISTRADOS por setor, com possibilidade de filtro 

intervalo de data e hora, exibindo como resultado os totais de FATOS REGISTRADOS por setor e os totais de tipos de FATOS 

REGISTRADOS por setor. 

 

Dentre os relatórios de tráfego veicular disponibilizados pela solução proposta, o mínimo exigido será: 

- Relatório do fluxo de passagens veiculares por PCL, exibindo o fluxo veicular em um intervalo de data e um determinado PCL, 

os gráficos da distribuição por classificação de veículo e do fluxo das passagens por hora do dia e por sentido no PCL 

selecionado; 

- Relatório de fluxo de passagens veiculares por rota, exibindo o fluxo veicular em um intervalo de data e entre dois PCLs, o 

gráfico com o intervalo de tempo médio para trânsito entre os locais selecionados; 

- Relatório de permanência do veículo nas áreas monitoradas, exibindo as totalizações de passagens em um intervalo de data e 

hora, as informações referentes ao número de veículos que entraram, saíram ou passaram pelos PCLs e o gráfico do tempo 

médio que os veículos permaneceram na área monitorada. 

 

Resumo das características necessárias nos sistemas a serem fornecidos 

 Coleta de dados 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas. 

 Detectar a data, a hora, o minuto, o porte veicular, placa, adesivos de todos os veículos passantes nas faixas da seção 

monitorada. 

 A transferência dos dados será on-line para o Ambiente de Monitoramento, permitindo a geração de dados estatísticos como, 

quantidade de veículos que passaram e averiguações para análise de placas e imagens de veículos. 

 Dados históricos armazenados deverão guardados para consultas posteriores. 

 Envio de alerta a Central de Monitoramento do COI quando da pré-configuração desta finalidade por motivos diversos 

resultantes de comparações e investigações de veículos vinculados a ocorrências diversas.  

 Câmeras e sensores adequados a sua finalidade; 

 Sistema completo de monitoramento que possibilite o registro de veículos circulantes nas vias públicas com identificação 

imediata através de leitura automática da placa e demais informações nos veículos armazenando imagens do veículo. 

 Utilizar câmeras/lentes de alta resolução para uso diurno e noturno. 

 Utilizar iluminação noturna composta por luz não visível ou infravermelho de forma a não ofuscar os condutores na via. 

 O sistema deverá dispor de mecanismo de alerta visual e sonoro também junto ao videowall no Centro de Operações 

Integradas, acionado automaticamente quando identificado veículo com situação irregular, em alerta, furtado, roubado ou 

cadastrado como suspeito. 
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 O sistema deverá dispor de alerta quando da coincidência de placas de veículos diferentes ou semelhantes, resultando na 

ocorrência conhecida como veículos clonados. 

 O sistema deverá possuir nobreak com características suficientes para manter os sistemas funcionando por no mínimo 60 

minutos. 

 Quando ocorrer desarmes dos equipamentos por interrupção de energia, a volta para operação normal deverá ser feita 

automaticamente. 

 Na inicialização, executar auto-teste que garanta as condições operacionais do equipamento gerando arquivo de log para 

consultas posteriores. 

 Detectar falha do equipamento, registrando arquivo de log e transmitindo o aviso de forma instantânea para o COI. 

 Deverá retornar à operação normal, automaticamente sem intervenção humana, quando da volta da alimentação de energia 

elétrica em caso de ocorrência do desarme por interrupção prolongado da mesma. 

 Possibilitar a integração para o aproveitamento de imagens ou banco de dados de outros sistemas como radares e demais 

sistemas governamentais, para a integração de informações aproveitando a inclusão de mais dados para as pesquisas e 

cruzamento de dados. 

 

Características Específicas e Funcionais: 

- As imagens registradas pelo equipamento deverão permitir a perfeita identificação visual da marca, modelo, características como 

adesivos e placa dos veículos; 

- Também deverá arquivar imagens tipo fotográficas para melhor analise de imagens de veículos envolvidos em ocorrências; 

- O equipamento deve permitir a transmissão dos dados para a central, de forma automática on-line; 

- A Leitura Automática de Placas e Imagens deverá ser capaz de ler placas e adesivos de: 

a) Diferentes cores e tipos diferentes de caracteres alfanuméricos. 

b) Veículos com ângulo moderado de incidência dos raios solares. 

c) Veículos em condições moderadas de chuva e/ou neblina. 

d) Veículos em períodos diurno e noturno. 

e) Veículos em velocidade de até 140km/h. 

f) Veículos posicionados, no mínimo, a 30cm das extremidades de uma faixa de rolamento de até aproximadamente 3,5m de 

largura. 

g) Automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões. 

h) Possibilidade de troca de informações com outros municípios. 

i) Atualizações do sistema durante todo o período do contrato. 

 

OBS: O Sistema deverá possuir banco de dados com todas as informações recebidas dos equipamentos do SAAIPV; 

Deverão ser fornecidos todos os hardwares/softwares internos e externos, com as características exigidas pelo fabricante da 

solução, para o registro de no mínimo 300 veículos por minuto e armazenamento para no mínimo 180 dias. 
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As câmeras dos 3 radares existentes no município não serão integrados ao SAAIPV neste momento, porém os 13 

conjuntos SAAIPV com 35 câmeras deverão ser integrados ao DETECTA da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo. 

No mínimo 4 estações de monitoramento deverão ter acesso ao Servidor do SAAIPV. 

No mínimo 1 estação deverá ser fornecida especificamente para o SAAIPV com todas as características mencionadas neste 

Projeto Básico incluindo teclado, mouse e monitor. 

 

Integrações com outros sistemas de governos  

A Contratada deverá garantir todos os serviços e suportes continuados necessários para o funcionamento de integrações com 

sistemas de governos Estaduais ou Federais de monitoramento de veículos. 

 

Estas integrações deverão possibilitar: 

- Enviar em tempo real as placas lidas e demais informações da localização das passagens veiculares; 

- Receber e armazenar as informações dos veículos como marca, modelo, cor e demais dados do RENAVAM, quando os 

convênios forem firmados; 

- Fornecer suporte técnico para configuração e manutenção da infraestrutura de rede exigida para o perfeito funcionamento da 

integração como por exemplo: VPN, roteamento de rede IP, firewall, entre outros; 

- Custear todas as licenças adicionais de softwares, referente a solução proposta, necessárias para o funcionamento das 

integrações; 

- A disponibilização do link de internet necessário para a troca das informações. 

 

20.3. Câmeras e acessórios dos sistemas SAAIPV 

20.3.1. Caixa de Proteção para Câmera 

A caixa de proteção para câmera para o SAAIPV deverá ser apropriada para uso externo, deve acondicionar perfeitamente as 

câmeras fornecidas e ter no mínimo as seguintes especificações: 

- Deve possuir suporte para instalação em poste padrão radar, que possibilite o ajuste horizontal e vertical; 

- Deve ser resistente a chuvas torrenciais e/ou fortes impactos d'agua; 

- Deve suportar a acomodação de 1 câmera para uso do SAAIPV; 

- Desejável, tampa articulada com abertura superior; 

- Trava traseira com opção de uso de cadeado; 

- Deve possuir visor frontal em vidro e anteparo de proteção contra incidência lateral de luminosidade; 

- As entradas de cabos devem ser embutidas no suporte ou com prensa cabos de conector giratório. 

 

20.3.2. CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ILUMINADOR INFRA-VERMELHO 

O gabinete para o Iluminador deverá ser apropriado para uso externo, acondicionar perfeitamente o iluminador fornecido e ter no 

mínimo as seguintes especificações: 
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- Deve ser destinado ao uso em ambientes externos; 

- Deve possuir suporte para instalação em poste padrão radar, que possibilite o ajuste horizontal e vertical; 

- Deve ser resistente a chuvas torrenciais e/ou fortes impactos d'agua; 

- Deve suportar a acomodação de 1 iluminador; 

- Ter suporte para prensa cabos. 

 

20.3.2.1. ILUMINADOR INFRAVERMELHO 

O Iluminador Infravermelho que trabalhará de forma sincronizada com a câmera, deverá possuir no mínimo as seguintes 

características: 

- As especificações a seguir são referenciais. Serão aceitas características técnicas similares contanto que não impliquem em 

perda de performance e estabilidade no funcionamento; 

- Deverá produzir iluminação infravermelha não visível ao olho humano, com intensidade suficiente para trabalho conjunto com a 

câmera ofertada de forma que esta última produza imagens com qualidade suficiente ao atendimento do todo exigido no Termo de 

referência e no Projeto Básico; 

- Alcance aproximado de 20 metros, podendo ser menor, desde que, atenda perfeitamente a solução de captura de imagens 

proposta. 

- Deverá ser sincronizável com a câmera do SAAIPV. 

 

20.3.3. CÂMERA DIGITAL para o SAAIPV 

- Câmera digital Dia/Noite, capaz de mudar automaticamente de cor para a operação monocromática de acordo com a variação 

dos níveis de luz. 

- É desejável que a câmera tenha resolução mínima de 1280 colunas por 960 linhas reais 

- A câmera deve possuir ajuste durante a configuração do back focus para abrir a Iris da lente ao máximo para garantir o perfeito 

foco do objeto de interesse dentro do campo de visão da câmera tanto de dia como de noite. 

- A câmera deve possuir sistema de sincronismo de flash integrado, permitindo a ligação direta de um flash ou iluminador. 

- A câmera deverá possuir sistema de disparo para captura de foto tanto via pulso elétrico de disparo quanto via comando via 

interface de comunicação Ethernet. 

- A câmera deve possuir interface de comunicação digital Ethernet com grande imunidade a ruídos. 

- A câmera deverá permitir controle remoto através da mesma interface digital padrão ethernet utilizada para a transmissão de 

vídeo, sem necessidade de qualquer adaptador adicional para configuração. 

- A câmera deverá permitir mudanças de ajustes e atualizações de firmware, de forma remota, de qualquer lugar, via protocolo IP. 

- A câmera deverá fornecer o modo dia/noite para realçar a visão noturna devido ao aumento da sensibilidade IR. 

- A câmera deverá possuir um filtro IR que modificará automaticamente do modo colorido para o monocromático se, 

eventualmente, houver um encerramento do nível de iluminação, ou por comando através da interface de comunicação, retornará 

ao modo colorido. Deverá possuir um sistema de mudança para o modo colorido que mantenha a estabilidade no limite de 

luminosidade entre os dois modos. 
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- A câmera deverá ter alta sensibilidade à luz infravermelha. 

- Deverá trabalhar em escala da temperatura desejada de: 0C a +50C 

 

20.3.4. POSTE METÁLICO GALVANIZADO: 

- Tubo de aço galvanizado c/ rosca. 

- Bitola: 4" 

- Diâmetro externo: 114 mm 

- Espessura da parede: 3,75 mm 

- Comprimento: 6,00 metros 

 

20.3.5. DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS PARA 2 FAIXAS DE ROLAGEM 

- O dispositivo de gerenciamento e controle de câmeras e de sensores de presença veicular é destinado a uso em ambiente 

externo, com todo o aparato e suportes necessários para fixação em postes de 4" ou maior, protegidos contra intempéries e com 

refrigeração forçada. 

 

- O dispositivo de captura de imagens deverá: 

- Possibilitar a detecção de passagens veiculares por até 2 (duas) faixas de rolamento em locais previamente definidos para a 

instalação de Pontos de coleta de imagens; 

- Detectar a presença veicular através de sensor de presença nos Pontos de coleta de imagens; 

- Dispor de segunda opção de funcionamento através de detector virtual baseado em software ou algum outro sensor; 

- A finalidade da segunda opção, é permitir a continuidade da obtenção das imagens veiculares durante o tempo necessário para 

possível manutenção técnica na primeira opção; 

- Incorporar switch padrão industrial (ou que suporte operação em ambiente com temperatura prevista de até 45ºC), com mínimo 

sugerido de 8 (oito) portas, que permita interligar a solução à rede de dados TCP/IP e que atenda a conexão de câmeras extras; 

- Capturar no mínimo 2 (duas) imagens de cada veículo que trafegue pelos Pontos de coleta de imagens, configuráveis a critério 

do operador, nas quais apareça a respectiva placa veicular e que permitam a identificação de características peculiares a cada 

automotor, tais como coloração, modelo e sinais distintivos diversos; 

- Possuir recurso que permita configuração da quantidade de imagens desejada, nos períodos diurno e noturno; 

- Possuir recurso que possibilite a visualização on-line de suas câmeras para facilitar o apoio ao ajuste das mesmas pelo técnico 

de campo; 

- Capturar imagens de veículos passando também pela contramão da via de rolagem; 

- Capturar imagens de todos os veículos que trafeguem pelos pontos definidos; 

- Possibilitar a captura de imagens de veículos em aproximação (pela frente do veículo) e em afastamento (pela traseira do 

veículo), a critério do usuário; 

- Enviar as imagens captadas à CENTRAL DE MONITORAMENTO, por meio de rede existente no PONTO DE COLETA DE 

IMAGENS, que utiliza protocolo TCP; 
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- Armazenar localmente as imagens de, no mínimo, 120.000 passagens veiculares, quando detectar a interrupção do link de 

comunicação com a CENTRAL DE MONITORAMENTO, reiniciando automaticamente o envio assim que o link de comunicação 

for reestabelecido. Caso o número de passagens veiculares exceda o valor estipulado, a solução deverá manter as imagens mais 

recentes; 

- Possibilitar o vínculo, no mínimo de uma câmera adicional por faixa de rolagem para prover imagens panorâmicas, que deverão 

ser anexadas às imagens dos veículos e enviadas juntamente à CENTRAL DE MONITORAMENTO; 

- Ser capaz de suportar sincronismo de relógio através do protocolo NTP; 

- Ser capaz de detectar quando o relógio estiver fora de sincronismo com o servidor da CENTRAL DE MONITORAMENTO, 

permitindo que a CENTRAL DE MONITORAMENTO possa identificar uma determinada passagem veicular sem certificação do 

horário; 

- Incorporar dispositivos de proteção contra surtos de energia, que minimizem os efeitos causados por descargas atmosféricas e 

problemas com instabilidades no fornecimento de energia pública e outros similares; 

- Suportar alimentação elétrica 110 ou 220 VAC; 

- Possuir dispositivos de proteção contra surtos oriundos da rede de energia elétrica; 

- Possuir dispositivos de proteção contra surtos oriundos da rede de dados das câmeras; 

- Possuir painel para conexões elétricas, separando os circuitos internos ao dispositivo dos circuitos ou outros equipamentos 

instalados fora do mesmo; 

- Incorporar sistema de energia alternativa, que permita o mínimo de 10 minutos de funcionamento em caso de parada de energia; 

- Detectar veículos trafegando em velocidade igual ou inferior a cento e quarenta quilômetros por hora (140 km/h); 

- Verificar automaticamente e continuamente o funcionamento das câmeras conectadas e informar os intervalos de tempo em que 

cada câmera não esteve funcionando; 

- Esta verificação deve ser também efetuada e armazenada nos momentos que o link de dados com o equipamento que receberá 

estas informações estiver indisponível; 

- Verificar anormalidades de funcionamento no próprio dispositivo como por exemplo: capacidade de processamento, temperatura, 

armazenamento interno, entre outros que a solução disponibilize; 

- Esta verificação deve ser também efetuada e armazenada nos momentos que o link de dados com o equipamento que receberá 

estas informações estiver indisponível; 

- O dispositivo deve ser fornecido com todas as licenças legalizadas do sistema operacional e outros softwares necessários para o 

funcionamento do mesmo. 

 

20.3.6. DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS PARA 4 FAIXAS DE ROLAGEM 

- O dispositivo de gerenciamento e controle de câmeras e de sensores de presença veicular é destinado a uso em ambiente 

externo, com todo o aparato e suportes necessários para fixação em postes de 4" ou maior, protegidos contra intempéries e com 

refrigeração forçada. 

 

- O dispositivo de captura de imagens deverá: 
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- Possibilitar a detecção de passagens veiculares por até 4 (quatro) faixas de rolamento em locais previamente definidos para a 

instalação de Pontos de coleta de imagens; 

- Detectar a presença veicular através de sensor de presença nos Pontos de coleta de imagens; 

- Dispor de segunda opção de funcionamento através de detector virtual baseado em software ou algum outro sensor; 

- A finalidade da segunda opção, é permitir a continuidade da obtenção das imagens veiculares durante o tempo necessário para 

possível manutenção técnica na primeira opção; 

- Incorporar switch padrão industrial (ou que suporte operação em ambiente com temperatura prevista de até 45ºC), com mínimo 

sugerido de 8 (oito) portas, que permita interligar a solução à rede  de dados TCP/IP e que atenda a conexão de câmeras extras; 

- Capturar no mínimo 2 (duas) imagens de cada veículo que trafegue pelos Pontos de coleta de imagens, configuráveis a critério 

do operador, nas quais apareça a respectiva placa veicular e que permitam a identificação de características peculiares a cada 

automotor, tais como coloração, modelo e sinais distintivos diversos; 

- Possuir recurso que permita configuração da quantidade de imagens desejada, nos períodos diurno e noturno; 

- Possuir recurso que possibilite a visualização on-line de suas câmeras para facilitar o apoio ao ajuste das mesmas pelo técnico 

de campo; 

- Capturar imagens de veículos passando também pela contramão da via de rolagem; 

- Capturar imagens de todos os veículos que trafeguem pelos pontos definidos; 

- Possibilitar a captura de imagens de veículos em aproximação (pela frente do veículo) e em afastamento (pela traseira do 

veículo), a critério do usuário; 

- Enviar as imagens captadas à CENTRAL DE MONITORAMENTO, por meio de rede existente no PONTO DE COLETA DE 

IMAGENS, que utiliza protocolo TCP; 

- Armazenar localmente as imagens de, no mínimo, 120.000 passagens veiculares, quando detectar a interrupção do link de 

comunicação com a CENTRAL DE MONITORAMENTO, reiniciando automaticamente o envio assim que o link de comunicação 

for reestabelecido. Caso o número de passagens veiculares exceda o valor estipulado, a solução deverá manter as imagens mais 

recentes; 

- Possibilitar o vínculo, no mínimo de uma câmera adicional por faixa de rolagem para prover imagens panorâmicas, que deverão 

ser anexadas às imagens dos veículos e enviadas juntamente à CENTRAL DE MONITORAMENTO; 

- Ser capaz de suportar sincronismo de relógio através do protocolo NTP; 

- Ser capaz de detectar quando o relógio estiver fora de sincronismo com o servidor da CENTRAL DE MONITORAMENTO, 

permitindo que a CENTRAL DE MONITORAMENTO possa identificar uma determinada passagem veicular sem certificação do 

horário; 

- Incorporar dispositivos de proteção contra surtos de energia, que minimizem os efeitos causados por descargas atmosféricas e 

problemas com instabilidades no fornecimento de energia pública e outros similares; 

- Suportar alimentação elétrica 110 ou 220 VAC; 

- Possuir dispositivos de proteção contra surtos oriundos da rede de energia elétrica; 

- Possuir dispositivos de proteção contra surtos oriundos da rede de dados das câmeras; 
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- Possuir painel para conexões elétricas, separando os circuitos internos ao dispositivo dos circuitos ou outros equipamentos 

instalados fora do mesmo; 

- Incorporar sistema de energia alternativa, que permita o mínimo de 10 minutos de funcionamento em caso de parada de energia; 

- Detectar veículos trafegando em velocidade igual ou inferior a cento e quarenta quilômetros por hora (140 km/h); 

- Verificar automaticamente e continuamente o funcionamento das câmeras conectadas e informar os intervalos de tempo em que 

cada câmera não esteve funcionando; 

- Esta verificação deve ser também efetuada e armazenada nos momentos que o link de dados com o equipamento que receberá 

estas informações estiver indisponível; 

- Verificar anormalidades de funcionamento no próprio dispositivo como por exemplo: capacidade de processamento, temperatura, 

armazenamento interno, entre outros que a solução disponibilize; 

- Esta verificação deve ser também efetuada e armazenada nos momentos que o link de dados com o equipamento que receberá 

estas informações estiver indisponível; 

- O dispositivo deve ser fornecido com todas as licenças de sistema operacional e outros softwares necessários para o 

funcionamento do mesmo. 

20.4. MAD – MÓDULO DE ATENDIMENTOS E DESPACHOS – QUANTIDADE: 10 

O sistema deverá permitir até 15 estações conectadas, mas deverão ser fornecidas a quantidade mencionada acima. 

A solução proposta deverá disponibilizar módulo de atendimento e despacho, que permitirá que a central de atendimento possa 

controlar um ou mais atendimentos simultâneos, cadastrar locais, fatos e naturezas, despachar viaturas acompanhando em tempo 

real todos as etapas dos atendimentos. 

 

Este módulo deverá minimamente: 

- Permitir a utilização da mesma base de endereços do registro dos fatos da solução ofertada; 

- Permitir a autenticação dos usuários, utilizando a mesma base de usuários da solução ofertada; 

- Permitir o cadastramento de locais físicos referenciais, tais como praças, ginásios, bares, restaurantes, clubes, etc.…, de forma 

que possam ser utilizados como referência durante o atendimento e despacho, para identificação aproximada do local do fato que 

gerou o atendimento, quando o solicitante, não souber o endereço exato; 

- Permitir o cadastro dos meios de transporte (meios de deslocamento das guarnições) que serão utilizados na montagem do 

mapa força e no despacho. 

 

Disponibilizar interface gráfica onde seja possível visualizar em uma só tela, os atendimentos abertos, em atraso, em andamento 

e as prioridades de cada um dos atendimentos (conforme definidas pelo usuário), guarnições disponíveis para despacho e 

guarnições já empenhadas. 

 

Obrigar o cadastramento do motivo do atendimento. 
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Caso o motivo seja o mesmo de algum atendimento anteriormente cadastrado, que seja possível que sejam vinculados, o 

atendimento em tela e quantos mais houverem para o mesmo fato, de forma a designar um único despacho para vários 

atendimentos. 

 

Gerar automaticamente, após o cadastramento do atendimento, um número de protocolo único. 

 

Deve ser capaz de identificar, a partir do preenchimento dos campos exigidos para cadastro do atendimento, que o solicitante em 

questão, já tenha feito a mesma solicitação anteriormente ou ainda, para qualquer outra solicitação diferente, sem limite de tempo. 

 

Caso identificado que o solicitante já tenha atendimentos registrados anteriormente, exibir na tela todos os atendimentos 

cadastrados permitindo ao atendente, identificar quando, onde e quais foram os protocolos dos atendimentos. 

 

Permitir que seja informado que o atendimento foi solicitado de forma “anônima”. 

 

NAS GUARNIÇÕES 

Permitir o gerenciamento das guarnições, controlando no mínimo: 

- Quilometragem percorrida. 

- Horários de trabalho. 

- Setores patrulhados. 

- Composição por indivíduos. 

- Meios de transportes utilizados. 

 

NOS ATENDIMENTOS 

Permitir o acompanhamento em tempo real no mínimo dos seguintes dados de cada atendimento: 

- Tempo decorrido desde o início do atendimento. 

- Prioridade do atendimento, diferenciado por cor. 

- Suportar criação ilimitada dos níveis de prioridades, permitindo definir para cada nível de prioridade seu respectivo nome, cor, 

tempo máximo para atendimento. 

Suportar a configuração do tempo máximo de atendimento aberto para o qual ainda não foi despachada nenhuma guarnição. 

Quando excedido este tempo máximo, um alerta sonoro deverá ser disparado, chamando atenção dos operadores para este fato. 

 

NOS DESPACHOS 

Permitir, após um cadastramento de um atendimento solicitado, visualizar-se na mesma tela, os atendimentos e as guarnições, de 

forma a observar-se quais as guarnições estão livres para que sejam designadas à cada atendimento. 

Exibir as guarnições e seus respectivos status, identificando quais estão disponíveis e quais estão em atendimento, utilizando 

diferentes cores para cada status. 
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Permitir através do mecanismo de “arrastar e soltar”, arrastar uma guarnição disponível sobre um determinado atendimento, 

gerando um numerador sequencial e único, de maneira a identificar a ação. 

O numerador sequencial deverá ser reiniciado às 0h (zero hora) do dia 1º de janeiro de cada ano. 

Permitir controlar a quilometragem percorrida por cada guarnição utilizada nos despachos, desde o início até o encerramento do 

mesmo. 

Permitir a qualquer tempo, anexar ao despacho, um ou mais documentos digitalizados que deverão permanecer anexos aos 

mesmos, como por exemplo: - fotografias colhidas durante o procedimento do agente. 

 

Possibilitar que sejam controlados os deslocamentos de cada guarnição por ocasião dos despachos, sendo minimamente exigidos 

os itens: 

- Local destino, data e hora de partida, quilometragens inicial e final e data e hora de chegada ao local do atendimento; 

- Permitir a inserção de múltiplos deslocamentos por despacho; 

- Permitir que durante o ciclo de vida do despacho, seja possível acrescentar mais de uma guarnição ao despacho, sendo a 

primeira considerada e identificada como “Responsável” ou “Principal” e as demais consideradas e identificadas como “Apoios”; 

- Permitir durante o ciclo de vida do despacho, que seja possível que uma guarnição considerada como “Apoio” seja designada 

como a nova “Responsável” ou “Principal” para continuidade do despacho, liberando a anterior para outros despachos; 

- Possibilitar ao finalizar o despacho, o cadastramento de qualquer narrativa (informações complementares sobre o despacho) 

efetuada pelo responsável pelas guarnições empenhadas; 

- Permitir rotina de encerramento dos despachos, suportando a inserção de dados referentes aos mesmos e liberando 

sequencialmente cada uma das guarnições empenhadas, em seguida, permitir rotina de encerramento do atendimento em 

questão, suportando a inserção de dados referentes ao mesmo; 

- Obrigar que somente seja possível encerrar-se um atendimento após os encerramentos de todos os despachos dos mesmos; 

- Armazenar todos os dados referentes aos atendimentos e despachos, pelo período mínimo de 1 (Um) ano, a fim de permitir 

futuras auditorias e geração de relatórios. 

 

NOS RELATÓRIOS 

Deve-se possibilitar a geração de relatórios das ações cadastradas sendo no mínimo necessário: 

- Relatório que exiba de maneira tabular, as quantidades de atendimento por suas naturezas de classificação e também exibindo 

as quantidades absolutas e relativas de cada item, com possibilidade dos seguintes filtros, no mínimo: 

- Intervalo de data e hora; 

- Naturezas de classificação; 

- Relatório analítico dos atendimentos, exibindo de maneira gráfica (pizza, barra, etc.) os atendimentos abertos e encerrados, 

identificados como anônimos, atendimentos por período do dia, atendimentos por setores, atendimentos por canais, atendimentos 

por atendente, quantidade de atendimentos por dia da semana e horários com escala térmica de cor, os 20 endereços mais 

atendidos, os 20 bairros mais atendidos, os 20 telefones mais atendidos, com possibilidade de filtros por intervalo de data e hora; 
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- Relatório analítico dos despachos, exibindo de maneira gráfica (pizza, barra, etc.) os despachos com ou sem atendimento, 

desvio de natureza, com flagrante, com ato infracional, em próprios públicos, com registro de boletim de ocorrência da própria 

instituição e de terceiros, apoios, quantidade de apoios, tempo de deslocamento, tempo de atendimento, quantidade de 

deslocamentos, tempo de primeiro atendimento, despacho por guarnição, km rodado por guarnição, despachos por dia da 

semana e horários com escala térmica de cor, os 20 endereços mais atendidos, os 20 bairros mais atendidos, os 20 telefones 

mais atendidos, com possibilidade de filtros por intervalo de data e hora. 

 

A proponente deverá instalar e configurar todos os módulos da solução ofertada dentro das premissas exigidas pela própria 

solução e que garantam seu perfeito funcionamento. 

 

Os Servidores e Storages a serem fornecidos neste futuro contrato e utilizados para a prestação dos serviços, deverão ser 

entregues com configurações que garantam o perfeito funcionamento e capacidade de armazenamento das informações 

conforme o exigido neste termo de referência. 

 

Deverão ser fornecidas, todas as licenças de software adicionais necessárias ao funcionamento da solução, por exemplo: banco 

de dados e sistemas operacionais. 

 

A Contratada deverá garantir treinamento operacional técnico e prático garantindo total entendimento sobre o funcionamento da 

solução para até 12 operadores, com carga horária de até 32 horas. (anualmente durante a vigência do contrato) 

 

Recapacitar os operadores sempre que necessário, inclusive quando houver novas versões da solução com novas 

funcionalidades. 

 

Os tópicos abaixo são orientativos devendo cada proponente explicitar o conteúdo do respectivo treinamento, sendo os requisitos 

mínimos desejáveis abaixo expostos: 

- Visão geral do conceito da solução; 

- Entendimento do conceito utilizado da solução; 

- Conceito da inteligência aplicada; 

- Visão geral da solução técnica; 

- Entendimento da arquitetura da solução; 

- Entendimento do funcionamento de cada uma as partes da solução; 

- Operação da solução; 

- Operação de cada um dos módulos e cadastros com técnicas de inserção, alteração e exclusão de dados, contemplando 

particularidades para cada ação; 

- Técnicas de análises permitidas. 
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Será obrigação da proponente a importação de dados de bases existentes evitando assim que informações tenham que ser 

redigitadas. 

Suporte às operações práticas de cunho sigilosos, quando necessário, apoiando o uso de ferramentas da solução que exigirem 

este suporte. 

 

A Contratada deverá disponibilizar e garantir o funcionamento de um módulo de software (funcionando como serviço - SAAS) que 

possibilite o recebimento de informações sobre passagens veiculares capturadas por até 03(três) equipamentos em operação de 

RADAR atualmente no município. 

 

Definir as exigências técnicas que possibilitem que terceiros se integrem a este módulo, informando todos os dados obrigatórios 

que deverão ser enviados, para que possam ser utilizados no mesmo fluxo sistêmico da solução ofertada. 

 

Gerenciar o recebimento dos dados provenientes das passagens de veículos, tais como: Local, hora, direção etc... 

 

Quando juntamente com as informações sobre as passagens veiculares existirem imagens das mesmas, estas deverão ser 

exibidas em tempo real, na mesma interface gráfica da solução de software proposta. 

 

Instalar e configurar o módulo de software (SAAS), dentro das premissas exigidas pela própria solução e que garantam seu 

perfeito funcionamento. 

 

 

A Contratada deverá disponibilizar e garantir o funcionamento de um módulo de software (funcionando como serviço - SAAS) que 

possibilite integrações com outras Centrais de monitoramento que utilizem a mesma solução, devendo: 

- Permitir a coexistência de CAMs, em operação colaborativa, que deverão permanecer interligadas obrigatoriamente via internet, 

objetivando a troca de informações referentes aos registros de fatos e ao disparo de alarmes comuns aos centros; 

- Manter sincronizados os dados referentes aos registros de fatos ocorridos; 

- Manter sincronizados os dados referentes aos disparos de alarmes comuns às CAMs; 

- Garantir que a replicação entre as CAMS, sejam exclusivamente dos dados que foram autorizados pelos operadores da CAM 

onde os mesmos foram cadastrados, ou seja, o conteúdo da base de dados de uma CAM só poderá conter dados que a outra 

CAM autorizou; 

- As permissões para compartilhamento de informações devem ser pré-definidas pelos administradores de cada CAM, nas 

políticas de grupos e usuários; 

- Permitir o funcionamento autônomo de cada CAM, cada uma com sua própria base de dados, independente da interligação com 

qualquer outra CAM ou ainda qualquer outro centro de dados, mantendo sua plena capacidade operacional; 
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- Permitir a pesquisa de placas nas CAMs interligadas, com possibilidade de filtro por placa veicular, data e hora, obrigando o 

preenchimento do motivo da pesquisa e retornando o nome das CAMs, data e hora que possuem a passagem veicular dentro dos 

parâmetros pesquisados. 

 

Todas as pesquisas devem ser auditadas, devendo no mínimo apontar qual usuário efetuou a pesquisa, quando (data e hora) e 

motivo, e a auditoria deve ser compartilhada por todas as CAMs. 

 

Garantir que a troca de dados entre as CAMs, deverá ser de maneira criptografada, fazendo uso do protocolo TLS, obedecendo 

as especificações mínimas de configuração e segurança descritas a seguir: 

- A chave privada deve ser do tipo RSA com 2048 bits ou mais; 

- O certificado deve estar assinado por autoridade certificadora confiável, como por exemplo Verisign, Globalsign, etc... 

- PCI DSS 3.2 - Requirements 2.3 and 4.1; 

- NIST Special Publication 800-52 Revision 1 - Section 3; 

- HIPAA. 

 

21.  Gerenciamento da Rede 

21.1. Sistema de Gerenciamento 

A futura CONTRATADA deverá disponibilizar um Sistema de Gerenciamento da Rede para consultas pelas equipes técnicas da 

futura CONTRATADA e da CONTRATANTE; 

Esse sistema deverá gerar alarmes em caso de falha ou anormalidade; 

A futura CONTRATADA deverá disponibilizar dispositivos de “hardware” e “software” para monitorar o tráfego da Rede no SMPM 

de modo a facilitar a identificação de problemas. O tráfego deverá ser monitorado a cada 5 (cinco) minutos e o resultado exibido 

em forma gráfica; 

O registro da ocorrência e de sua solução deverá ser disponibilizado pela futura CONTRATADA nos relatórios mensais;  

A futura CONTRATA deverá garantir que os Técnicos da PMC possam em tempo real, avaliar todo o sistema de monitoramento. 

 
Deverá ser informado na proposta comercial a marca, o modelo e a quantidade de licenças do softwares a ser utilizado. 

 

21.2. Relatórios 

A futura CONTRATADA deverá fornecer mensalmente, em meio eletrônico, no segundo dia útil do mês subseqüente, os seguintes 

relatórios ao Gestor da SMPM: 

  

21.2.1. Relatório de Implantação 

Durante o período de implantação dos novos Pontos de Monitoramento, a futura CONTRATADA deverá fornecer a lista das 

implementações incorporadas ao SMPM e de eventuais problemas encontrados no decorrer desses trabalhos.  
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21.2.2. Relatório de Funcionamento do Serviço Contratado, contendo, no mínimo: 

- Quantidade de ocorrências por Ponto de Monitoramento, discriminando o defeito e a solução aplicada; 

- Menção do tempo médio de funcionamento adequado do SMPM e todas as ocorrências verificadas; 

- Relação dos pontos de monitoramento e pontos concentradores com tráfego médio e de pico; 

- Identificação de pontos concentradores sobrecarregados ou subtilizados. 

 

22 . Penalização da futura CONTRATADA por inoperância do SMPM 

 

Ocorrendo inoperância do SMPM, a futura CONTRATADA se sujeitará a uma multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

por hora ou por cada fração de hora superior a 30 (trinta) minutos, de cada Ponto de Monitoramento; 

 

23.  Características mínimas dos Equipamentos e “Softwares” para o atendimento ao objeto a ser contratado 

23.1. “Software” de Gravação: 

A solução de Gravação a ser implementada deverá minimante garantir:  

- Suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 (trinta) “FPS” (quadros por segundo) por câmera; 

- Suportar gravação por detecção de movimento e eventos externos; 

- Possuir sensor de movimento para gravação que permita que sejam selecionadas ilimitadas áreas sensíveis ou não, ao 

movimento; 

- Suportar agendamento de gravação por hora e dia da semana, permitindo que na faixa de hora a gravação seja efetuada como: 

sempre gravar, gravar por movimento, gravar por evento e gravar por evento e movimento; 

- Possuir recurso para aumentar a taxa de quadros da gravação se reconhecer movimento nas imagens, ou seja, 

exemplificativamente, numa gravação no padrão em 20 “FPS”, ao reconhecer o movimento passará a gravar em 30 “FPS”, 

voltando ao padrão 20 “FPS” verificando que cessou o movimento; 

- Possuir sistema de Certificação Digital, que crie uma assinatura digital para cada foto gravada, garantindo a autenticidade da 

imagem; 

- Permitir a visualização simultânea das gravações de mais de uma câmera, através de mosaicos, permitindo assim a reprodução 

de várias câmeras ao mesmo tempo, facilitando a consulta e análise das imagens gravadas; 

- Trabalhar com gravação no formado mínimo H.264 

- O Sistema deverá, todos os dias às 0 (zero) horas, copiar todas as gravações do dia anterior em um esquema de pastas no 

formato “X:\ANOMESDIA\Camera ou X:\DIAMESANO\Camera”. Seguindo um destes formatos, todas as gravações de todas as 

câmeras do dia, devem estar na pasta raiz do dia, que será arquivada em fita ou outro meio através de um “software” qualquer de 

“backup”. O Sistema não poderá apagar as gravações da mídia rápida após realizar a sua cópia para a pasta temporária de 

armazenamento; 
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- Possuir Sistema Avançado para gerenciamento de disco, permitindo que o sistema aloque 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. 

 

23.2. Servidor do SMPM: 

- Deverá ser capaz de manter o sistema operacional sem redução de frames, perda de qualidade ou de velocidade; 

- Deverá ser compatível com o software de gerenciamento e gravação do sistema e deverá possuir no mínimo recurso de duplo 

processamento com no mínimo quatro núcleos cada e mínimo 20 “MB” (vinte mega bits) de memória “cache” por processador, 

para possibilitar maior velocidade e confiança do sistema; 

- Deverá possuir capacidade em “HDs” suficiente para o gerenciamento e demais serviços necessários para o perfeito 

funcionamento dos sistemas, como controle de rede com detecção automática de link de 10,100 e 1.000 Mbps, por porta 

configurável por software; 

- Deverá possuir unidade para exportar imagens para CD/DVD-RW e possuir recurso para garantir a confiabilidade no 

armazenamento conforme exigido, prevenindo panes, inclusive com fonte redundante; 

- Deverá permitir a utilização de console remota; 

- Deverá possuir interface Ethernet 10/100/1000 Mpbs dedicada, suportando alocação fixa de endereço IP, tanto em formato 

estático quanto DHCP; 

- Deverá possibilitar ligar/desligar o servidor remotamente, para usuários autenticados; 

- Deverá permitir somente o acesso a usuários autorizados; 

- Deverá possuir console remota gráfica independentemente de o sistema operacional estar ou não no ar; 

- Deverá possibilitar o acesso ao hardware de gerenciamento via Web browser a partir de qualquer estação conectada a rede; 

- Deverá possibilitar a utilização protocolo de segurança com encriptação para os dados; 

- Deverá possibilitar criar e administrar pelo menos 10 contas (login e senha) assim como atribuir níveis de acesso 

(administrador/usuário); 

- Deverá possibilitar incluir, alterar e excluir grupos de usuários com a utilização de scripts; 

- Deverá possuir todos os softwares e licenças necessárias para o funcionamento completo e dentro da legislação vidente; 

- Deverá ter capacidade para armazenamento das imagens com 30 quadros por segundo, no tamanho e qualidade emitido pela 

equipamento de campo, com armazenamento contínuo, com discos rígidos de tecnologia SATA II ou superior, com prazo de 

retenção de 15 dias para todas as imagens; 

-Deverá possuir no mínimo, 2 controladoras redundantes e com configuração ativa/ativa, garantindo acesso aos dados do sistema 

no caso de falha total de uma das controladoras; 

- Deverá possuir a tecnologia de “failover” automático entre as controladoras; 

- Deverá possibilitar conexão direta de servidores ao Storage em configuração ativa/ativa através de, no mínimo, 4 portas ópticas 

Fibre Channel (mínimo de 4 Gb/s) e através de, no mínimo, 4 portas Ethernet iSCSI (1 Gb/s) em cada uma das controladoras; 
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23.3. Servidor de Monitoramento e Gravação – QUANTIDADE: 02 

• 01 Processador com no mínimo quatro núcleos e velocidade de no mínimo 2.66Ghz 12M Cache Turbo, 5.86 GT/s QuickPath 

Interconnect, Tecnologia Turbo Hyper- Threading; 

• No mínimo 32 GB de memória 2x16GB, 1333MHz, Dual Ranked RDIMMs, AECC; 

• No mínimo 02 discos rígidos de 500GB Serial Ata2 de 5.900 rpm; 

• No mínimo 04 discos rígidos de 3TB SATA 5.900 rpm hot-plug de 3.5” 

• Placa controladora com taxa de transferência de no minio 6Gb/s por porta, mínimo de 1GB de Cache e bateria (Suporta RAID 0, 

1, 5, 6, 10, 50, 60); 

• Placa de gerenciamento e diagnostico remoto através de interface WEB e linha de comando com funcionalidades de 

gerenciamento remoto e local para configuração e atualização do servidor; 

• Gabinete para fixação em rack; 

• Duas placas de rede onboard Dual Port Gigabit Ethernet; 

• Sistema de refrigeração redundante; 

• Riser com 4 Slots PCI-Express - 2 slots PCIe x8 e 2 slots PCIe x4; 

• 02 Cabos de Forca, 250V, 12A, 2m de comprimento, C13/C14; 

• Fonte Redundante de Alta Potência (650W), ventiladores redundantes e Hot-swap; 

 

• Unidade de DVD-RW, SATA; 

• Windows Server 2008 R2 Standard com 5 CALs, OEM; 

• Trilhos deslizantes para rack padrão 19” com braço de gerenciamento de cabos; 

• 3 anos de garantia com atendimento on-site no próximo dia util. 

 

24.  Características mínimas para os postes 

24.1. Poste de Metal – QUANTIDADE: 18 com braço lançado e 3 sem braço lançado.   

 

- Os postes de metal a serem fornecidos e instalados pela futura CONTRATADA deverão atender as normas NBR6323 e 

NBR14744 e devendo ser de aço galvanizado a fogo, com coluna de 6 polegadas de diâmetro e braço lançado, de no mínimo 4 

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 e 

deverão ser no mesmo padrão dos já existentes no SMPM; 
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- Os postes para a fixação das câmeras fixas das praças não terão a instalação do braço lançado, devendo suas colunas serem 

preparadas para a instalação destas câmeras. 

 

24.2. Poste de Concreto – QUANTIDADE: 4 

- Os postes de concreto a serem fornecidos e instalados pela futura CONTRATADA deverão atender as normas NBR8451 e 

NBR8452, construídos em concreto armado, com comprimento de 12 metros, com capacidade de carga de no mínimo 600 DAN. 

 

24.3. Suportes para os postes de metal, concreto e para a fixação em prédios: 

- O fornecimento dos suportes das câmeras é de responsabilidade da Contratada; 

- O suporte da câmera deverá ter medida de no mínimo 2 metros, galvanizado a fogo e sustentar uma massa de no mínimo 30 kg; 

- Toda a instalação deverá prever a vedação para impedir a entrada de água na câmera e também a entrada de vapor d’água. 

 

25. Câmeras e acessórios dos sistemas de monitoramento de segurança 

Câmera Móvel – QUANTIDADE: 25  

25.1.  As câmeras coloridas domo “day/night” deverão possuir no mínimo: 

- No mínimo 2 MP (megapixels); 

- Compressão H264;  

- Velocidade das imagens de 30 quadros por segundo; 

- Lente zoom motorizada de no mínimo 30x; 

- Zoom digital de 12x ou superior; 

- Sensibilidade: 0,5 lux quando colorido e 0,06 quando preto e branco ou mais abrangente; 

- Comutação (color ou p/b) automática e manual; 

- Controle de íris eletrônico (ganho automático); 

- Compensação backlight; 

- Velocidade Manual de PAN/TILT mínima de 1°/s ou menor e máxima de 120°/s ou maior; 

- Velocidade em Pré-posições para PAN/TILT de 300º/s ou maior; 

- Programação de no mínimo 254 pré-sets; 

- No mínimo 32 zonas de privacidade (máscara); 

- Capacidade de realizar percursos programáveis (patterns, tour, ronda automática pré-programada); 

- Operação de pan, tilt e zoom simultâneo; 

- 360° de rotação panorâmica contínua; 

- Protetor de alumínio, aço inox ou outro material equivalente ou superior, que ofereça proteção total contra poeira e também 

proteção contra jatos potentes d’água de qualquer direção, não devendo estes penetrar no invólucro em quantidades prejudiciais 

(dados semelhantes as ref. IP66 e NEMA 4X); 
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- Proteção anti-vandalismo cumprindo a norma IK10 da ABNT NBR IEC 62262:2015; 

- Recurso para evitar o embaçamento da cúpula; 

- Os Mecanismos de acionamento do pan e tilt deverão ser através de sistema de engrenagens ou sistema direct drive, devido a 

necessidade dos conjuntos agregarem uma maior resistência mecânica para maior durabilidade e robustez do equipamento; 

- O fabricante deverá disponibilizar, se solicitado, a documentação de comandos CGI da câmera para integração com softwares 

de terceiros; 

- Deverá ser compatível com o padrão ONVIF; 

- Possibilidade de Alimentação por tecnologia PoE ou PoE Plus ou PoE+ ou High PoE; 

- Temperatura de funcionamento variável de -20°C a +50°C ou mais abrangente; 

- Garantia de no mínimo 3 anos; 

- Fornecimento de todos os acessórios necessários para a Instalação. 

  

Câmera Fixa – QUANTIDADE: 12 

25.2. As câmeras coloridas fixas day/night deverão possuir no mínimo: 

- Câmera com CCD, MOS ou CMOS de 1/3” com “Progressive”; 

- Sensibilidade de 0.3 Lux Color e 0.2 Lux Preto e Branco (ou melhores); 

- Possuir a compressão H.264; 

- Processamento digital de sinal; 

- Deverá possuir a resolução de no mínimo 2 MP (megapixels); 

- Modo de transmissão em H.264; 

- Deverá possuir sistema de compensação de luz de fundo com range dinâmico; 

- Função Day/Night, com opções para modo automático ou desabilitado; 

- Possuir nível de redução digital de ruído; 

- Sensibilidade eletrônica automática; 

- Permitir a configuração de um título; 

- Priorização de streams: uma stream de vídeo pode ser priorizada, mantendo a taxa de frames mesmo quando múltiplos 

gravadores ou usuários estiverem acessando a câmera; 

- Possuir interface de rede (10Base-T/100Base-TX) para monitoramento remoto via PC; 

- Deverá ser compatível com o padrão ONVIF; 

- Compatibilidade com sistema de nomes e domínios dinâmicos (DDNS); 

- Função FTP que permita o envio de imagens de forma periódica ou nos eventos de alarme; 

- O fabricante deverá disponibilizar, se solicitado, a documentação de comandos CGI da câmera, que se fizerem necessários, 

para integração com softwares de terceiros; 

- Garantia de no mínimo 3 anos; 

- Alimentação PoE ou PoE Plus ou PoE+ ou High PoE; 
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- Protetores externos de alumínio, que ofereçam proteção total contra poeira e também proteção contra jatos potentes d’água de 

qualquer direção, não devendo penetrar no invólucro em quantidades prejudiciais; 

- Para a perfeita funcionalidade do sistema day-night das câmeras, as lentes deverão possuir filtro IR ou equivalente; 

- Lentes de cristal compatível com os recursos das câmeras com distância focal igual ou superior a 2,8 mm até 12 mm. 

 

Shelter – QUANTIDADE: 28  

26. Caixa Externa (Shelter) de alumínio para uso junto as câmeras DOMO ou fixa. 

Deverão ser fornecidas caixas para acondicionar os conversores, fontes de alimentação, protetores anti-raios e ligações diversas 

próximo às câmeras: 

- As caixas externas deverão ter medidas a partir de 600X450X200 mm, oferecer proteção contra poeira e também contra jatos 

d’água de qualquer direção, não devendo estes penetrar em quantidades que sejam prejudiciais. 

- Deverá ter 3 dobradiças com abertura de no mínimo 90º em corpo cromado bicromizado; 

- Prateleira interna na altura de 200mm; 

- Possuir placa de montagem em L para a fixação dos acessórios; 

- Possuir no mínimo três furos com prensa cabos de diâmetro de 20mm, para a passagem dos cabos; 

- Deve possuir ventilação forçada fixada na prateleira visando à troca de calor entre dois compartimentos da caixa; 

- Deve possuir disjuntores para a proteção elétrica, filtro de linha com no mínimo 5 tomadas, canaletas tipo recorte para a 

acomodação dos cabos; 

- Deve possuir um chapéu na parte superior, com o objetivo de evitar a incidência de raios solares e de agua de chuvas na 

parte de cima da borracha da porta; 

- As caixas também deverão dispor de tomada de serviço para alimentação de equipamentos necessários para manutenção do 

sistema; 

- Deverão possuir tranca com chave ou senha; 

- Deve possuir suportes de fixação na parte traseira para a fixação em poste através de braçadeiras; 

- Toda a alimentação deverá ser protegida por fusíveis, complementados pelos protetores contra surto, para evitar danos aos 

equipamentos e dois coolers, sendo um para atrair ar para dentro da caixa e um outro para retirar o ar, garantindo a troca 

constante de ar. Em ambos deverão existir filtros eficazes para evitar a entrada de poluição e ou poeira dentro da caixa. 

 

27.  Monitores e controles. 

Monitor – QUANTIDADE: 21 

27.1. Monitores de LCD para CFTV: 

- Deverão ser fornecidos e instalados monitores de “LCD” LED, com dimensão de no mínimo 21 polegadas.  Todos os monitores 

deverão estar interligados ao sistema matricial ou similar, com de possibilidade de visualização qualquer grupo de câmeras do 

SMPM, respeitando-se o nível de acesso.  A resolução de no mínimo 1280x1024 pixels. 
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Controlador – QUANTIDADE: 10 

27.2. Controle das Câmeras:   

- Deverão ser fornecidos e instalados, controladores completos com joystick para controle das câmeras. Estes controladores 

deverão ser compatíveis com o sistema gerenciamento e gravação e com as câmeras. O “PTZ” (PAN,TILT e ZOOM) deverá ser 

acionado através do “joystick “ e o “zoom” deverá ser acionado no sentido horário; 

 

- Os teclados controladores deverão apresentar, em visor, o número do monitor e da câmera selecionada e também deverão 

apresentar o menu de opções. Os visores poderão ser integrados aos teclados ou em conjuntos de acessórios para o 

cumprimento das especificações; 

 

- O monitoramento das imagens deverá permitir que o controle seja hierarquizado, conforme determinação do Gestor do SMPM, 

devendo no mínimo ter 04 (quatro) níveis de acesso. 

  

Rack – QUANTIDADE: 2  

28. “Racks” de Aço: 

- A futura CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os “racks” para o acondicionamento de equipamentos dos sistemas de 

gravação, monitoramento e gerenciamento. 

28.1. “Rack” Gerenciamento e Gravação em quantidade suficiente para acondicionamento de todos os equipamentos no DATA 

CENTER. 

A futura CONTRATADA deverá fornecer e instalar, na sala de gravação, para acondicionamento de equipamentos de gravação e 

de gerenciamento do sistema, com as seguintes características: 

- Dimensões: no mínimo 19 polegadas X 44Us X 970 mm; 

- Altura total de no mínimo 1,75m; 

- No mínimo 1 bandeja deslizante; 

- 4 ventoinhas na parte superior; 

- Portas dianteira e traseira perfuradas; 

- Tomadas seguindo as normas vigentes de construção e proteção, nos dois lados para fontes redundantes de todos os sistemas; 

- Patch Painel em número e com portas suficiente para todo o sistema de dados e telefonia. 

 

Console Técnico Ergonômico – QUANTIDADE: 8 

28.2. Mesas para a operação do SMPM (Console Técnico Ergonômico): 

A futura CONTRATADA deverá fornecer e instalar na Sala de Monitoramento do COI mesa em chapa de aço com as seguintes: 

- Dimensões: 1200 milímetros de comprimento, 1000 milímetros de largura e 750 milímetros de altura (mesa de apoio para 

escrever, colocar o teclado controlador e apoiar equipamentos); 
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- Altura total 1100 mm (elevação frontal para a fixação de suportes para monitores, acondicionamento de cabos e equipamentos 

de apoio aos sistemas); 

- Fechamento duplo inferior de metal para acondicionamento de cabos e equipamentos; 

- 02 suportes ajustáveis para monitores de LCD mencionados no item 27.1. 

 

29. “No-break” 

- A futura CONTRATADA deverá fornecer e instalar “no-breaks” na Central de Monitoramento, Gerenciamento e Gravação do 

COI. Os nobreaks deverão ser completos com módulos capazes de garantir o funcionamento dos sistemas por no mínimo 120 

minutos a meia carga. 

   

- Os “no-breaks” para os Pontos de Monitoramento e para os Pontos Concentradores deverão atender as necessidades do 

SMPM, oferecendo a continuidade mínima exigida nos termos do item 5.4, ou seja, os no-breaks deverão ser compatíveis com os 

equipamentos, mantendo-os operacionais por no mínimo 2 horas, no caso da falta de energia. 

  

30. Prazos de Implantação e Operação do SMPM: 

- A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços de fornecimento de imagens, na data imediatamente subseqüente ao 

recebimento da Ordem de Serviço (OS), que será emitida pelo Gestor do SMPM; 

- A partir da data do inicio da prestação dos serviços, a CONTRATADA terá no máximo 90 (sessenta) dias para implantar a 

Central de Gerenciamento e Gravação e a Central de Monitoramento, incluindo reformas, adequações, configuração da solução 

tecnológica proposta pela CONTRATADA;  

- A partir da data do inicio da prestação dos serviços, a CONTRATADA terá no máximo 05 (cinco) meses para que todo o SMPM, 

já considerados todos os Pontos de Monitoramento do Serviço de Fornecimento de Imagens e demais Sistemas para 

Monitoramento de Segurança Pública inclusive no Monitoramento de veículos, estejam em plena operação, já na configuração da 

solução tecnológica proposta pela CONTRATADA;  

- A CONTRATADA deverá respeitar um cronograma de implementação dos Pontos de Monitoramento, que garanta a implantação 

e operação total dos sistemas em até 150 dias. 

 

31. AMBIENTE DO CENTRO DE OPERACOES INTEGRADAS – COI 

Adaptar o imóvel disponibilizado pela Contratante para que o mesmo venha a servir como o Centro de Operações Integradas – 

COI. Para tanto a Contratada deverá providenciar todas as modificações e alterações necessárias ao imóvel, em especial o 

quanto segue: 

 Para o ambiente de Monitoramento do COI deverá ser fornecido e implantado 01 (um) Sistema de Displays Digitais, 

composto por 12 (doze) displays de cristal líquido com backlight LED de no mínimo cinquenta e cinco polegadas no arranjo de 06 

telas na horizontal por 02 telas na vertical, com uma resolução mínima individual por módulo de 1920 x 1080, gerenciador gráfico, 
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controle remoto sem fio e tablet para controle do sistema de displays digitais via comunicação sem fio, pacotes de software de 

operação, ferramentas de captura e de criação de layouts bem como todos os cabos e materiais mecânicos de fixação (base); 

 Para a sala de reuniões da Central deverá ser fornecido e implantado 01 (um) Smart TV de no mínimo 55 (cinquenta e cinco) 

polegadas com Backlight LED e com sistema de gerenciamento embarcado e interligado ao Sistema de visualização, permitindo 

que os mesmos troquem informações entre si, desde imagens do sistema de videomonitoramento quanto de aplicativos gráficos e 

layout dos sistemas; 

 Fornecimento e instalação de calhas, dutos, demais componentes/materiais e serviços de lógica e elétrica para a sala de 

monitoramento e dala de reuniões; 

 Fornecimento de sistema wi-fi com acesso à internet de no mínimo 100Mega (para possibilitar a integração web de sistemas, 

manutenções remotas, fiscalização de sistemas por parte de indicados pela prefeitura, integração com sistemas compatíveis de 

outros municípios através de convênios e acesso à internet pela equipe técnica e pessoas autorizadas); 

 Fornecimento e instalação de forro com sistema de luminárias LED, considerar as dimensões de 20 m x 4,50 m = 

aproximadamente 90 m² para fornecer e instalar e reforma de 45 m² de forro das salas administrativas e sala de reuniões; 

 Fornecimento e instalação de coletoras, rufos, calhas, tubos de 5” (todos de material galvanizados) para a retirada das 

aguas das chuvas do telhado que deverá possuir no mínimo 5 descidas de 5” cada com um total de aproximadamente 70 metros 

no conjunto. 

 Fornecimento e instalação de piso elevado para sala de Monitoramento e no Data Center do COI (Centro de Operações 

Integradas), considerar as dimensões de aproximadamente 90 m²; 

 Pintura de 1.000 m² nas cores azul e branco aonde a pintura externa deverá seguir o desenho, escrita e layout dos ANEXOs 

III-A e IV-A. 

 Maiores informações estão anotadas nos ANEXOS III-A e IV-A. 

 

Características 

As placas de piso elevado devem possuir dimensões aproximadas 600x600x30mm, as placas devem ter resistência a corrosão 

assegurada por tratamento anti-ferruginoso a base de pintura eletrostática epóxi e preenchidas internamente com material 

apropriado, tornando o piso mais resistente, além de proporcionar conforto acústico. Para a montagem de pisos com altura 

superior a 600mm, pisos que suportem cargas elevadas ou rampas, utiliza-se longarinas fabricadas em tubo de aço. Acabamento 

em laminado/fórmica com aproximadamente 5mm menor que o tamanho das placas do piso para garantir um acabamento 

resistente a atritos nas junções. 

 

No sistema de encaixe, as placas apóiam-se nos suportes telescópicos e podem ser parafusadas neste caso, deve receber 

acabamento tipo Fórmica/Laminado. Sistema de fixação com parafuso opcional para piso com revestimento em placas: parafusos 

com ponta guia; 
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O produto deve atender as normas da ABNT estabelecidas e possuir CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDADE ABNT-

NBR 11.802 / 1991 CERTIFICAÇÃO NBR ISO 9001:2000. Ensaios com Metodologia CISCA (SC I e II) que proporciona qualidade, 

durabilidade e segurança em sua obra. 

 

 O sistema de visualização deverá ser projetado e fabricado para operação continua, 24x7, ou seja, 24 horas por dia. Este 

sistema deverá incluir hardware, software e os recursos necessários de modo a permitir a visualização e a operação do sistema 

integrado de informações. 

 

Os displays deverão formar um painel distinto onde estes devem estar dispostos em formação de 06 displays na horizontal por 2 

displays na vertical, e a somatória das bordas não deve ultrapassar os 5,5mm. Os displays devem ser interligados ao seu 

respectivo gerenciador gráfico que transforma o conjunto de módulos em uma única tela lógica.  

 

A contratada deve garantir a plena utilização do sistema de visualização, o mesmo deve ser administrado por um sistema de 

gerenciamento computadorizado que permita a recepção simultânea de várias fontes geradoras de imagens, num ambiente 

heterogêneo tanto no que diz respeito ao padrão do sinal recebido, os tipos de interface e quanto aos sistemas operacionais das 

estações de onde são geradas as imagens, operando dentro do contexto de redes LAN (Local Área Network) e WAN (Wide Área 

Network). 

 

Deverão ser configurados no mínimo 2 mosaicos sendo o primeiro aonde 10 telas deverão receber 6 câmeras cada sequenciando 

em conjunto aonde todas as câmeras deverão ser exibidas por 8 segundos e 2 telas receberão o sistema do SAAIPV, o segundo 

10 telas deverão receber uma câmera cada por 8 segundos sequenciando todas as câmeras no conjunto até na somatória todas 

as câmeras sejam exibidas e 2 receberão o sistema SAAIPV. O conjunto do videowall deverá oferecer a possibilidade de exibir 

imagens de ocorrências escolhidas pelos operadores no tamanho de no mínimo 4 telas para melhor acompanhamento de uma 

determinada ocorrência. O acesso a este recurso deverá ser a partir de qualquer estação de operador. Todas as imagens em 

sequencial, multi-tela e ampliadas deverão ter exibição em tempo real (contínuo) sem travamentos ou congelamentos. 

 

32. Comprovação Técnica 

A empresa concorrente classificada em primeiro lugar deverá disponibilizar um ambiente de referência para testes, em local 

indicado pela Prefeitura Municipal, onde será verificada a conformidade da solução com as especificações básicas constantes do 

Termo de Referência e no Projeto Básico; 

O ambiente de Referência para Testes deverá possuir todos os requisitos constantes no Termo e Referência e no Projeto Básico. 

O LICITANTE, deverá disponibilizar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação da Prefeitura Municipal, o 

ambiente de referência para testes. 

Nos testes, deverão ser utilizados, obrigatoriamente, itens idênticos aos propostos. 
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O teste será no sexto dia útil, contado da solicitação da Prefeitura Municipal (próximo dia útil após o prazo final para preparação 

do ambiente de referência); 

O teste deverá acontecer por no mínimo 48horas ininterruptamente. 

O teste servirá para a verificação da conformidade da solução com as especificações básicas constantes no Termo de Referência 

e no Projeto Básico; 

O Ambiente de Referência para os Testes deverá ser disponibilizado nas dependências da Prefeitura Municipal, em local a ser 

definido pela mesma. 

Caberá ao LICITANTE prover todos os recursos necessários para a disponibilização do ambiente de referência para realização 

dos testes, bem como para o cumprimento do prazo estipulado; 

O ambiente de Referência para Testes deverá possuir os seguintes requisitos mínimos: 

- Todo o aparato necessário para a demonstração de funcionamento de mínimo 2 (duas) câmeras de segurança sendo 1 (uma) 

fixa e 1 (uma) Móvel; 

- Servidor e softwares para o funcionamento, controle e gravação das câmeras; 

- 1 (uma) Estação de Operação; 

- Teclado controlador para comprovar o controle em tempo real, conforme as exigências do Projeto Básico; 

- Todo o aparato necessário para a demonstração de funcionamento de mínimo 2 (duas) CAMs distintas e interligadas; 

- 1 (uma) estação de operação; 

- 01 (um) PCL para 2 faixas de rolagem; 

- O PCL deve estar equipado com os mesmos modelos de equipamentos cotados na Planilha de Quantitativos dos Equipamentos 

e Serviços ofertados pelo proponente; 

- Link de dados entre o PCL e a CAM, exclusivo para a execução dos testes; 

- Deverá ser contemplada a captura das imagens veiculares por afastamento; 

- Caso o LICITANTE observe que é necessitará de algum item adicional para comprovação da conformidade da solução com as 

especificações técnicas constantes do Termo de Referência, deve responsabilizar-se pela disponibilização do mesmo dentro do 

prazo previsto. 

A Licitante deverá demonstrar de forma prática, a capacidade de atendimento a todas as funcionalidades solicitadas nos itens e 

subitens do Projeto Básico. 

Os testes funcionais da solução, servirão para avaliar se a solução proposta atende ao solicitado, conforme requisitos técnicos 

especificados no Termo de Referência e do Projeto Básico; 

Ao final dos testes será emitido relatório da solução baseada nos resultados dos testes realizados. A assinatura do contrato 

dependerá da aprovação. Sua não aprovação acarretará a automática exclusão da empresa concorrente; 

A critério da prefeitura os testes funcionais poderão ser substituídos por diligencia em locais indicados pela empresa concorrente 

classificada em primeiro lugar desde que as soluções sejam efetivamente semelhantes ao exigido no Termo de Referência e no 

Projeto Básico.  

Se nos testes funcionais ou nas diligências as soluções não forem aprovadas, ou se a empresa concorrente desatender ao prazo 

especificado, será examinado a proposta da segunda empresa concorrente habilitada, que será convocada a disponibilizar as 
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mesmas condições mencionadas anteriormente. Este procedimento será repetido, observando a ordem de classificação até a 

apuração de uma proposta que atenda as exigências do Termo de Referência e Projeto Básico constante no Edital; 

 

33. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da Assinatura do Contrato e recebimento da Ordem 

de Serviço.  

34. Pagamentos: 

O pagamento do objeto contratado deverá ocorrer em parcelas mensais a partir do momento em que os sistemas estejam 

operando em sua plenitude. O pagamento mensal somente ocorrerá a partir do momento em que o serviço estiver efetivamente 

operacionalizado, ou seja, os pagamentos terão início partir do 6º (sexto) mês aonde o valor global do contrato deverá ser dividido 

em 54 (cinquenta e quatro) parcelas completando os 60 (sessenta) meses do contrato. 

 

PAGAMENTO MENSAL DAS 54 PARCELAS: 

VALOR GLOBAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 

 

 

1- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA SISTEMA DE DISPLAYS DIGITAIS 

Dimensões e características mínimas do Sistema de Displays Digitais – Painel 

O Painel deve ser composto por 12 (doze) displays de cristal líquido, obedecendo, MINIMAMENTE, aos seguintes requisitos de 

dimensionamento em relação à área de visualização das imagens: 

 Largura Mínima do Painel: 10.890,00mm 

 Altura Mínima: 1.360,00mm 

 Separação Máxima entre Telas: 5,5mm 

 Resolução Mínima do Arranjo: 165.888.000 pixels 

 Em caso de necessidade de manutenção, os módulos de LCD deverão ser extraíveis individualmente da matriz sem que os 

demais deixem de funcionar; 

 O sistema visual matricial deverá ser montado sobre estrutura metálica em alumínio, com fechamento lateral, inferior e 

superior total em acabamento de Alucobond; 

 O conjunto deverá ser instalado junto a parede aonde os acessos a parte de traz do conjunto deverá ser montado com 

sistema que possibilite a abertura lateral ou superior dos displays para garantir acesso aos ativos e passivos do videowall; 
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 O sistema deverá atender o requisito mínimo de uso profissional e intermitente, ou seja, 24 horas por dia x 7 dias por semana 

x 365 dias por ano, por período não menor que 50.000 horas. 

 

1.1 - Características mínimas para os Displays de Cristal Líquido de no mínimo 55 polegadas 

Cada display fornecido deve apresentar as seguintes características mínimas: 

 Tecnologia: Liquid Cristal Display com Backlight LED 

 Diagonal do Display: no mínimo 55 polegadas 

 Borda Máxima do Módulo: 0,3 centímetros 

 Brilho: 700 cd/m² 

 Nível mínimo de Contraste: 3500:1 

 Resolução mínima Nativa Individual do Módulo: 1920x1080 pixels 

 Ângulo de Visão: 178º Vertical x 178º Horizontal 

 Dimensões Mínimas: 1.215,30mm x 686,10mm 

 Alimentação Elétrica do Painel: 100 ~ 230 Vca 50/60 Hz 

 Vida Útil Mínima: 50.000 horas 

 Regime de Operação: Continuo – 24x7 

 

Pórtico e Estrutura de Sustentação 

Para sustentação do Sistema de Visualização deverá ser utilizado suporte de fixação de piso ultra resistente, projetado e 

fabricado em estrutura mecânica modular, concebido basicamente em alumínio, com travamento adequado para garantir a 

estabilidade estrutural. O suporte deverá ser conectado aos displays através de tubos de alumínio que também deverá ter a 

função de dutos de cabos, propiciando um aspecto clean da instalação. A altura destes tubos deverá ser livremente definível, 

dentro das regras do equilíbrio mecânico. 

 

O Pórtico para fechamento envoltório do painel em placas moduladas de ACM Bonder (Aluminium Composite Material), deverá 

ser laminado de duas chapas de alumínio, sobtensão controlada com um núcleo de polietileno de baixa densidade, espessura de 

no mínimo 4 mm, fixado em estrutura metálica especificamente moldada, na cor a ser definida pela CONTRATANTE, com 

referência Alucobond, ou similar, tendo somente a face externa visível. 

 

Os encontros entre as placas de ACM deverão ser arrematados com junta seca. O fechamento envoltório deverá dar o 

acabamento adequado no entorno do Sistema de Visualização, onde sua dimensão será o limite entre o piso elevado e o forro, e 

em ambas as laterais com no mínimo 3,5m a partir da parte final das telas, deixando aparente apenas a parte frontal dos módulos 

do Sistema de Visualização. 
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Para a manutenção dos ativos e passivos dos painéis (videowall) deverão ser implementados mecanismos de abertura lateral ou 

superior para garantir o acesso a parte de traz dos painéis, devido à falta de espaço para manter um ambiente atrás dos painéis.  

 

Deverá ser aplicado ao Alucobond Letra e logos em caixa alta em Aço Escovado: 

- Logo do COI; 

- Nome PREFEITURA DE CRUZEIRO; 

- Nome CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS; 

- Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. 

Brasão de armas do município e do COI com altura média de 30cm e as letras de 10 a 15cm. 

A ser fornecido pela CONTRATADA durante o período de instalação. Também deverá ser fornecido relógio digital com 

horas/minutos intercalando com a temperatura do ambiente. Este relógio deverá ser embutido na carenagem. 

 

Características mínimas para os Displays de Cristal Líquido de 55 polegadas – QUANTIDADE: 01 

O display fornecido deve apresentar as seguintes características mínimas: 

 Tecnologia: Liquid Cristal Display 

 Backligth: LED 

 Diagonal do Display: 55 polegadas 

 Resolução Nativa Individual do Módulo: 1920 x 1080 pixels 

 Alimentação Elétrica do Painel: 100 ~ 230 Vca 50/60 Hz 

 Suporte para Smart 

 No mínimo 4 portas HDMI 

 No mínimo 3 portas USB 

 Fixação em parede 

 

2- SOFTWARES E RECURSOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO 

Todos os softwares a serem fornecidos deverão estar acompanhados de suas respectivas mídias de instalação, manuais e 

comprovantes de licenciamento. 

 

2.1- Software de Captura de Estações de Trabalho 

Ferramenta de captura de imagens de estações de trabalho pela rede local. Esta ferramenta deve consistir em uma licença 

distribuída, a ser instalada em cada estação de trabalho, conectada à rede local que se queira capturar/exibir. 
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Esta ferramenta deve executar a cópia da memória de imagem da máquina endereçada, inserindo esta imagem copiada dentro da 

janela sobre o painel. O usuário poderá abrir qualquer uma das maquinas com a licença já instalada. 

Essa ferramenta deve permitir que se abra várias maquinas ao mesmo tempo onde o limite e o número de licenças instaladas. 

Devem-se fornecer 11 (onze) licenças para as estações de trabalho. 

 

2.2 - Software de Gerenciamento de Layouts 

Ferramenta para criação e operação de cenários, permitindo o gerenciamento do painel local ou remotamente. O software deverá 

fazer o controle automático do tamanho e posição das janelas de todas as aplicações visualizadas no painel. A ferramenta deverá 

permitir a criação de múltiplos layouts que permitam ao operador, conforme suas permissões configuradas, fazer mudanças 

rápidas e simultâneas de uma ou mais janelas de aplicações visualizadas no painel. 

 

O software deverá permitir o agendamento de troca de cenários (layouts), para que em tempos predeterminados ocorra mudança 

automática de layouts sem interferência dos operadores, ou seja, ele permitirá exportar remotamente as janelas dos aplicativos 

que serão visualizados no painel gráfico, bem como fechar e finalizar os processos que foram iniciados por ele nas estações de 

trabalho quando necessário. O controle das janelas de aplicações gráficas poderá ser executado através de linhas de comando 

enviadas por aplicações externas. 

 

O Software deverá permitir o compartilhamento de informações para outras Salas, do conteúdo de um ou múltiplos painéis 

através de pontos da rede, troca de informações visuais entre operadores, o compartilhamento de controle entre computadores na 

rede, abrir qualquer tipo de janela no Servidor (Captura direta, computadores da rede, aplicações locais), salvar e recuperar 

layouts e permitir múltiplos teclados e mouses ativos no servidor exibindo simultaneamente no painel diferenciado por cor e área. 

Deve permitir o envio do conteúdo de seu desktop ou qualquer outra janela de aplicativos de seu desktop via rede para o servidor 

em uma janela independente e ainda, visualizar qualquer opção ou tudo que estiver sendo exibido nos painéis em seu desktop. 

 

OBS: Deverão ser fornecidos todas as licenças necessárias para o funcionamento de todos os sistemas e equipamentos a serem 

fornecidos.  

 

2.3 - Tablet para Comando a Distância – QUANTIDADE: 1 

Deverá ser previsto o fornecimento de um Tablet de 10 polegadas com processador de no mínimo 2 GHz, no mínimo 4GB de 

memória RAM, no mínimo 64GB de memória RAM com comunicação Wi-Fi para controle de janelas via Wi-Fi dos displays. Deve 

estar previsto software que permita a comunicação do Tablet com o Sistema de Visualização Gráfica. 

 

3 – Teclado Controlador com Joystick – QUANTIDADE: 10 

• Interface de comunicação: de acordo com o sistema fornecido; 

• Display de LCD para facilitar a visualização de funções do sistema; 

• Teclas para acesso a recursos e funções; 
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• Controle de PTZ: joystick integrado de 3 eixos, com controle PTZ ao mesmo tempo; 

• Funcionalidades e controle compatíveis com o software de monitoramento. 

OBS: este equipamento poderá ser um conjunto só ou 2 conjuntos para complementar o 

exigido. 

 

4 - Switch Gerenciável 24 Portas Gigabit 4 Portas SFP – QUANTIDADE: 04 

• Fornecimento de equipamento, novo e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 

encerramento de fabricação na data de entrega da proposta. 

• Possuir, no mínimo, 24 portas Ethernet 10/100/1000 com autosensing de velocidade e com conectores RJ-45. Todas as 24 

portas devem operar simultaneamente em conjunto com as 04 portas SFP;  

• Switch deve possuir, no mínimo, 04 portas SFP switching gigabit ethernet, full-duplex, para fibras óticas multimodo/monomodo. 

• Possuir capacidade de associação das portas 1000Base-X em grupo de duas portas, formando uma única interface lógica com 

as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 

• As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab 

(1000BaseT) e IEEE802.3x (n Control). 

• Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar auto configuração de crossover (Auto MDIX) 

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

automática. 

• Possuir capacidade de associação das portas 10/100/1000, no mínimo, em grupo de duas portas, formando uma única interface 

lógica com as mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 

• 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 e através de terminal RS-232 para acesso à interface de linha de comando. Poderá 

ser fornecida porta de console com interface USB. 

• Possuir interface USB para conexão de flash drive que permita cópias de arquivos de configuração e imagens de software para 

upgrades.  

 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO  

• Possuir fonte de alimentação AC bivolt, com seleção automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e freqüência (de 50/60 Hz). 

• Suportar alimentação elétrica redundante capaz de suportar o equipamento com todas as funcionalidades solicitadas neste 

edital. 

• Possuir cabo de alimentação para a fonte. 
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DIMENSÕES 

• Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários. 

 

VISUALIZAÇÃO 

• Possuir LEDs para a indicação do status das portas, atividade, duplex. 

 

GERENCIAMENTO 

• Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps. 

 

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 algoritimo de criptografia AES. 

 

• Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213. 

• Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do equipamento. 

• Possuir descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive a extensão privativa. 

• Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP. 

• Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas pelo equipamento de no mínimo 1024 bytes. 

• Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, memória e portas. 

• Permitir o controle da geração de traps por porta, possibilitando restringir a geração de traps a portas específicas. 

• Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) conforme RFC 1757. 

• Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1AB) e LLDP-MED, com auto negociação; 

• Suportar empilhamento físico com cabos de empilhamento dedicados, não podendo ser utilizados portas Ethernet e as portas de 

uplink para empilhamento, permitindo empilhamento de no mínimo 8 unidades, com velocidade de empilhamento de no mínimo 80 

Gbps full-duplex. 

• A pilha deverá ser gerenciada através de um único endereço IP, permitir agregação lógica de links utilizando qualquer porta da 

pilha além de permitir espelhamento de portas de qualquer porta para qualquer porta da pilha. 

• O equipamento deve suportar a configuração com um único endereço IP para gerência e administração, para uso dos 

protocolos: SNMP, NTP, HTTPS, SSH, Telnet, TACACS+ e RADIUS, provendo identificação gerencial única ao equipamento de 

rede. 

 

FACILIDADES 

• Implementar Telnet 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. 
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• Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user interface), CLI (command line interface), SNMP, Telnet, SSH, FTP, HTTP 

e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões simultâneas e independentes. 

• Deve permitir a atualização de sistema operacional através do protocolo TFTP ou FTP. 

• Deve permitir a transferência segura de arquivos para o equipamento através do protocolo SCP (Secure Copy) utilizando um 

cliente padrão ou SFTP (Secure FTP). 

• 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. 

• Permitir a gravação de log externo (syslog). 

• 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 a adição manual de endereços MAC multicast na tabela de comutação, sem restrição à quantidade de portas a serem 

associadas. 

• 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 permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas isoladas e portas compartilhadas 

(“promíscuas”), onde portas isoladas não se comunicam com outras portas isoladas, mas apenas com as portas compartilhadas 

(“promíscuas”) de uma dada VLAN. 

• Deve permitir a criação, remoção, gerenciamento e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas 

como tronco IEEE 802.1Q. 

• Deve suportar IPFIX ou Netflow para análise do tráfego da rede. Caso a análise seja feita por amostragem, deve ser suportada 

amostragem de 1 a cada 32 pacotes. 

• Deve responder a pacotes para teste da implementação dos níveis de serviço especificados (SLA). 

• Devem 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. 

 

PROTOCOLOS 
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• Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3). Deve ser suportada autenticação entre os peers NTP, 

conforme definições da RFC 1305. 

• Implementar DHCP Relay e DHCP Server em múltiplas VLANs. 

• Implementar roteamento estático IPv4 e IPv6. 

• Implementar roteamento entre VLANs 

• Permitir a configuração de até 16 Interfaces nível 3 para roteamento. 

 

DESEMPENHO 

• Possuir capacidade para pelo menos 16.000 endereços MAC na tabela de comutação. 

• Implementar, no mínimo, 1000 VLANS simultaneamente. 

• Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 216 Gbps;  

• Deve possuir taxa de encaminhamento de no mínimo 71 Mpps; 

• Suportar Jumbo frames de no mínimo 9018 Bytes. 

 

SEGURANÇA 

• Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento baseada em um Servidor de 

Autenticação/Autorização do tipo TACACS e RADIUS. 

• Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List) 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. 

• Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao switch via Telnet e 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. Caso o 

número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido, deve ser possível: 

- Bloquear o tráfego na porta 

- Desabilitar a porta 

- Enviar um trap SNMP  

 

• 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. 

• Deve permitir pelo menos 500 entradas de filtros de listas de controle de acesso (ACL) em IPv4 

• Deve permitir pelo menos 500 entradas de filtros de listas de controle de acesso (ACL) em IPv6 

• 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. 
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• Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes à 

senha. 

• Permitir controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem emitir em determinados elementos de rede, 

independentemente do método utilizado para acessar o switch. 

• Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. 

• 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 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 atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por porta. 

• Possuir análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa contra ataques do tipo “ARP 

Poisoning”. 

 

PADRÕES 

• Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN, com suporte a, no mínimo, 32 instâncias simultâneas 

• 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). 

 

• Os processos de Autenticação, Autorização e Accounting associados a controle de acesso administrativo ao equipamento 

devem ser completamente independentes dos processos AAA no contexto 802.1x. 

 

• 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 design 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). 
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• 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 para acesso; 

- Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário; 

- Endereço IP do usuário; 

- 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. 

• 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 dos protocolos EAP-MD5, PEAP e EAP-TLS em conjunto com o servidor RADIUS 

• Implementar 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. 

• Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol), com suporte a, no mínimo, 32 instâncias simultâneas 

• Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no mínimo, 32 instâncias simultâneas do 

protocolo Spanning-Tree. 

 

MULTICAST 

- 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 no mínimo 1.000 grupos multicast para IPv4. 

- Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo MLD (Multicast Listener Discovery) Snooping (v1 e v2) para IPv6. 
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QUALIDADE DE SERVIÇO (QoS) 

• Possuir a facilidade de 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 

Poin\"- 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 as seguintes ações: 

- 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. 

• Suportar diferenciação de QoS por VLAN. 

• Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) ou SRR (Shaped Round Robin). 

• Implementar pelo menos quatro 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 e HTTP sobre IPv6. 

• Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migração de IPv4 para IPv6. 
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• Apresentar Certificação Anatel junto à proposta; 

• Apresentar catálogo junto a proposta comercial. 

 

5 - Estação de Monitoramento – QUANTIDADE: 11 

• Gabinete semelhante ao padrão ATX, tipo desktop; 

• Processador com velocidade mínima de 3.4GHz, socket LGA1155, núcleos/threads4/8, cache L1 de 128mb+128mb, cache L2 

4x256kb, cache L3 8mb; 

• Windows 10 64-bit em Português 

• Memoria de no mínimo 8GB DDR3 

• Disco Rígido com no mínimo 1TB 7200 RPM 

• Placa de vídeo com no mínimo 1 GB de memória DDR3 dedicada.  

• Meios e recursos para operação com no mínimo 2 monitores 

• Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T 

• Placa de rede Wireless LAN 802.11b/g/n 

• Alto-falantes externos de 1,2 watts por canal com alimentação via USB 

• Gravador Blu-ray Super Multi SATA 

• Teclado sem fio com controle de volume e mouse óptico sem fio 

• Fonte de alimentacao ATX com 500W reais e alimentação para placa de vídeo 

• Portas frontais / laterais  

(Leitor de cartão de memória 15 em 1 no painel frontal: compatibilidade com SmartMedia, xD, MultiMedia Card, Secure Digital 

(SD, SDHC), Mini Secure Digital, Compact Flash I, Compact Flash II, IBM Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory 

Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, RSMMC, MMC Mobile, MMC+, 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0, Microfone, Fone de ouvido) 

• Portas traseira (4 portas USB 2.0, Saída de microfone/linha de entrada/linha de saída) 

• O equipamento deve ser fornecido com todos os dispositivos, softwares, cabos de 

alimentação e demais itens necessários para o perfeito funcionamento do sistema. 

 

5.1 - Monitor de no mínimo 21” – QUANTIDADE: 21 

• Tamanho da tela (diagonal): no mínimo 21" 

• Resolução: no mínimo 1280x1024 pixels 

• Brilho: 250 cd/m² 

• Relação de contraste: 1000:1, 5.000.000:1 dinâmico 

• Angulo de visualização: 170° horizontal, 160° vertical 

• Tempo de resposta: 5ms 

• Cor do produto: Preto 

• Angulo de inclinação e rotação: Inclinação: -5˚ a +15˚ 
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Conectividade 

• Sinal de entrada: 1 VGA e 1 DVI 

• Porta USB 

Requisitos de alimentação e operação 

• Alimentação: 100 - 240 VCA 

• Gama de temperaturas de funcionamento: 10° a 35° C 

• Equipamento deve ser fornecido com todos os acessórios de montagem tais como 

suporte, cabos de alimentação e de vídeo (DVI e VGA). 

 

6 - Sistema Wi-Fi para Comunicação – QUANTIDADE: 1 

Deverá ser previsto um sistema de comunicação com tecnologia wi-fi com quatro portas 

Gigabit Ethernet, Banda Simultânea de 2,4 GHz e 5 GHz, Transmissão / Recepção: 3 x 3 em 2,4 e 5 GHz, Porta USB 

armazenamento compartilhado, USB e Virtual, Media Server, CD de instalação, Compatibilidade OS: Windows, Mac. 

 

7 - Gerenciadores Gráficos para os Sistemas de Visualização ou similar para atender aos 13 displays 

Deverão ser fornecidos e instalados servidores/gerenciadores gráficos para os sistemas de visualização com os seguintes 

requisitos mínimos: 

• Processador com no mínimo quatro núcleos, 3.6GHz ou superior;  

• Memória RAM mínima de 32GBytes; 

• Saídas DVI/HDMI  

• Disco Rígido SATA acima de 2TB;  

• Unidade de Gravador DVD 16x;  

• Teclado (Brasileiro ABNT2) sem fio e Mouse óptico sem fio;  

• Alimentação 110/220 VAC, preferencialmente com comutação automática; 

 • Placas de Rede 10/100/1000 

• Sistema Operacional compatível com a solução e a mais atualizada. 

 

8 – Nobreak 

8.1 – Nobreak de no mínimo 10.000VA e banco de baterias – QUANTIDADE: 02 

• Tensão de entrada: 115VAC ou 230VAC; 

• Frequência de 50/60Hz +/- 5% automático;  

• Intervalo de tensão de entrada de 110 a 280VAC; 

• Entrada a 3 fios (F/N/T); 

• Tensão de saída: 115VAC ou 230VAC; 

• Conversão dupla online; 

• Forma de onda senoidal pura; 
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• Conexões de saída através conjuntos com proteção e compat 

• Bypass automático e manual; 

• Painel de controle com display com barra gráfica para carga e bateria e demais indicadores; 

• Alarme sonoro e desligamento de emergência; 

• Gerenciamento inteligente de bateria, 

• Reinicialização automática de cargas após desligamento do nobreak; 

• Regulação de frequência e voltagem; 

• Proteção de cargas conectadas contra surtos, picos, raios e outros distúrbios elétricos; 

• Inicialização a frio; 

• Disjuntor rearmável; 

• Temperatura de operação de 0 a 40°C; 

• Banco de bateria externo para complementar uma capacidade de no mínimo 120 minutos a meia carga; 

• Bateria do tipo selada de chumbo ácido livre de manutenção a prova de vazamento; 

Vida útil de 2 a 3 anos; 

• O nobreak e o banco de baterias devem ser fornecidos com chaves, disjuntores, cabos, quadros e demais componentes para 

garantir a interligação com a rede de energia elétrica e com os ativos do COI. Também todos os componentes que possibilitem a 

remoção do nobreak para manutenção sem desligar os sistemas alimentados por este nobreak; 

 

8.2 - Nobreak 1200VA – QUANTIDADE: 30 

 Entrada bivolt automático (115/220VAC) e saída mono volt (115VAC); 

 Filtro de linha; 

 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 

 Forma de onda senoidal por aproximação (PWM); 

 Auto diagnóstico de bateria; 

 Recarga automática das baterias; 

 Recurso True RMS de análise de distúrbios da rede elétrica; 

 Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; 

 Auto teste dos circuitos internos ao ligar; 

 Regulação online; 

 Inversor sincronizado com a rede; 

 Circuito desmagnetizador; 

 Led ou visor de indicação de status no painel frontal; 

 Alarme audiovisual para sinalização de eventos; 

 Chave liga/desliga embutida; 

 Porta fusível externo com unidade reserva; 
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 Autonomia de 60 minutos a meia carga; 

 No mínimo 4 (quatro) tomadas de saída padrão NBR 14136; 

 Fator de potência de saída de 0,5; 

 Frequência de rede na entrada de 60 +/- 5; 

 Variação máxima na entrada de 89,5 a 141 (115VAC) e 175 a 262,5 (220VAC); 

 Protetor entre fase e neutro. 

 

9 - Rack 19” 44U – QUANTIDADE: 02  

• Profundidade de 970mm; 

• Estrutura rebitada com quadro superior e inferior soldado; 

• Teto removível preparado para kit exaustor; 

• Pé nivelador para regulagem de altura; 

• 04 planos de fixação para montagem de 19” permitindo montagem de trilhos de servidores; 

• Fechamentos laterais e traseiro perfurados em aço carbono com espessura de 1,2mm com furo de 3/16” de diâmetro e 42% de 

área livre, com fecho do tipo fenda com lingueta; 

• Porta frontal em aço carbono com espessura de 1,2mm com furos para facilitar a ventilação, com fecho lingueta com chave Yale 

com montagem na direita ou esquerda; 

• 02 (duas) calhas de tomadas sem disjuntor com 8 tomadas norma NR10 e NBR 14136; 

• 02 (dois) passa cabos de 01UX19”; 

• 02 (duas) bandejas fixas de 19” com profundidade de 900mm; 

• 02 (dois) organizadores de cabos vertical 44U; 

• Placas frontais de 19” para acabamento; 

• Kit porca gaiola de aço zincado e parafuso M5x12 para fixação de equipamentos; 

• Cor: preto; 

 

9.1 - Patch Painel RJ-45 CAT6e 24 Portas – QUANTIDADE: 04 

• Partes plásticas em termoplástico de alto impacto não pro pagante a chama (UL94V- 0); Nero 

• Painel frontal em aço de 1,5mm de espessura e bordas de reforço para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a 

riscos; 

• A durabilidade para os Jacks RJ-45 de 750 ciclos com terminais de Bronze Fosforoso com uma camada de 1,27 micrometros de 

ouro sobre 1, 27 micrometros de niquel; 

• Contatos 110 IDC com durabilidade de 200 ciclos aceitando condutores de 22 a 

26AWG e isolação de até 1,27mm; 

• Pinagem Universal T568A e T568B; 

• Compatíveis com os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B; 

• Atender aos requisitos FCC part 68.5 (EMI – Indução Eletromagnética); 
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• Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL / SEMKO (Zero Bit Error); 

• Deverá ser fornecido com guia de cabo traseiro para patch painel. 

  

10 - Console Técnico Ergonômico – QUANTIDADE: 08 

• Pés niveladores, com rosca, injetada em nylon ou equivalente, e com sistema de nivelamento de altura. 

• O console técnico deverá possuir características aproximadas: - largura de 1200mm x altura total 1100mm (elevação frontal para 

a fixação de suportes para monitores, acondicionamento de cabos e equipamentos de apoio aos sistemas) x altura da mesa 

750mm (mesa de apoio para escrever, colocar o teclado controlador e apoiar equipamentos) x profundidade 1000mm e permitir a 

acomodação do desktop em compartimento interno a estrutura do mesmo, sem cabos aparentes. 

• Montagem totalmente modular com design para acoplamentos, laterais e back to back. 

• Tampos frontais, elementos angulares auxiliares e de transicao na extremidade e centrais, bem como, prateleiras superiores em 

madeira (aglomerado ou MDF) de no mínimo 30mm, revestidos em laminado melamínico tipo post-forming (HPL – laminados de 

alta pressão). 

• Acessórios: Tampas dos elementos tubulares, manípulos de ajuste, tampinhas de furos, e puxadores das gavetas; em 

termoplástico injetado. 

• Calhas de cablagem integradas desde o solo até o tampo de trabalho, extraíveis e com trilhos e estruturas para montagem de 

componentes de instalação, calhas de tomadas e conectores de logica e voz, quando necessário. 

• Estruturas verticais em alumínio extrudado, dimensional aproximado: 110mm X 50mm, com canais em “T”, permitindo montagem 

de conexões, com canais internos de dimensional aproximado: 11,8 X 10,5 mm, permitindo qualquer tipo de montagem através 

de porcas ou tiras de aço molas, formando-se elementos laterais de extremidade, e permitindo-se uma robustez em todo o 

conjunto. Inclusive, com uma melhor proteção contra agentes corrosivos em ambientes com alta concentração salina. 

• Tampos traseiros bipartidos com rebaixo para monitores LCD (até 200mm de altura, do nível do tampo para baixo), com entrada 

de cabos superior, e com borda frontal arredondada e design ergonômico. 

• Tratamento especial e antioxidante das chapas ferrosas e alumínios, através de fosforização a base de fosfato de zinco e 

conversão a base de fluor-zirconio, respectivamente. 

• Canal de cabos horizontal espaçoso em chapa de aço, com acesso, para montagem 

de componentes de instalação e para montagem de acessórios em geral. 

• Suporte (braços) do tampo em chapa de aço dobrada com aproximadamente 3mm 

de espessura, e travessas em chapa de aço. 

• Capacidade estática dos tampos e prateleiras superiores de aproximadamente 150 

Kg. 

• Canal de cabos integrados (cablagem) em todos os níveis das estações de trabalho. 

• Acessórios: Bandejas moveis individuais, inteiriças extraíveis (para aproximadamente 

150KG) em chapa de aço; suporte lateral para CPU com largura ajustável em chapa 

de aço perfurada. 

• Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GrO. 
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Materiais Principais 

• Perfis estruturais: Alumínio Entrosado 

• Tampos: Aglomerado, 30mm aproximadamente• Suportes (Braços) de apoio e travessas: Chapa de aço 3,0mm 

aproximadamente 

• Acessórios (Bandejas): Chapa aço carbono - 1,5mm e 2mm aproximadamente 

• Revestimentos (Laminado Decorativo de Alta Pressão): 0,6mm(HPL) aproximadamente 

 

10.1 - Suporte Bi-articulado Duplo Ergonômico Pneumático p/ Monitor – QUANTIDADE: 8 

• Suporte bi-articulado pneumático pesado, capaz de suportar até 10kg 

• O suporte deve comportar a fixação de dois monitores de no mínimo 21” 

 

10.2 - Gaveteiro – QUANTIDADE: 5  

• Gaveteiros com 3 gavetas móveis colocados ou montados sob o tampo principal ou nos tampos angulares, construídos em 

madeira revestida, com internos de gavetas plastiparhettich ou similar, com sistema auto-travante e de segurança que abre uma 

gaveta de cada vez, ou seja, enquanto uma está aberta a outra não abre (coibindo acidentes), com fecho e chave na 1ª gaveta, 

que auto trava as demais, com puxadores em nylon termoplástico injetado ou equivalente. 

 

11 – Poltrona tipo presidente – QUANTIDADE: 21 

Estrutura em aço cromado, possuir 5 rodízios em gel, sistema relax, 3 posições e regulagem de altura. 

Material 

• Estrutura em aço cromado; 

• Assento com revestimento em couro; 

• Rodízios em gel com capa protetora em PE para suportar até 200 Kg; 

• Encosto reclinável 

• Dimensões aproximadas: (L x P x A): 67 x 67 x 89 a 98 cm 

  

12 - Mesa de Reunião - 8 Lugares (2,5m) - QUANTIDADE: 1 

• Tampo e estrutura em MDP BP de no mínimo 18 mm; 

• Estrutura metálica prata; 

• Dimensões (LxPxA): 250cm x 120cm x 75cm; 

• compartimento central com no mínimo 4 acessos a rede de dados e tomadas de alimentação 220v. 

 

13 - Mesa escritório - QUANTIDADE: 2 

• Tampo em MDP de no mínimo 25mm; 

• Opção de estrutura em Pé Metálico ou Pé Painel de MDP BP de no mínimo 25mm; 
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• Sapatas niveladoras; 

• 2 gavetas com chave; 

• Dimensões aproximadas (LxPxA): 120cm x 60cm x 75cm. 

 

14 - Mesa Composição em L - QUANTIDADE: 1 

• Tampo em MDP BP de no mínimo 25mm, saia frontal revestida em aço; 

• Opção de estrutura em Pé Metálico ou Pé Painel de MDP BP de no mínimo 25mm; 

• Passagem de fiação embutida nos pés; 

• Sapatas niveladoras. 

• A posição da mesa auxiliar em relação a mesa principal define se e Direita (D) ou 

Esquerda (E). 

• Dimensões aproximadas (LxPxA): 170cm x 70cm x 75cm (D/E) 

 

14.1 - Saia Metálica Avulsa - QUANTIDADE: 2 

• Curva em chapa de aço perfurada; 

• Opções em chapa de aço ou aço inox escovado em L. 

 

15 – Sofá com 4 lugares – QUANTIDADE: 1 

• Revestimento em tecido resistente a furos e rasgos; 

• Cor escura;; 

• Espuma no assento, encosto e nos braços; 

• Pés com no mínimo 10 cm. 

 

16 – Mesa de centro – QUANTIDADE: 1 

• no mínimo 90cm  x 32cmx 45cm (largura x altura x profundidade); 

• madeira ou equivalente; 

• prateleira ou gaveta; 

 

17 - Ar condicionado de no mínimo 24000 BTU/h – QUANTIDADE: 3 

• Aparelho condicionador de Ar tipo Split Wall Inverter; 

• Capacidade de refrigeração de no mínimo 24000 BTU/h; 

• Ciclo frio; 

• Controle de direção do ar horizontal pelo controle remoto; 

• Controle de direção do ar vertical pelo controle remoto; 

• Filtro removível e lavável; 

• Remoção de odores; 
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• Proteção contra corrosão da unidade externa; 

• Sistema de purificação de ar; 

• Timer 24hs; 

• Compressor rotativo; 

• Gás refrigerante R410A; 

• Vazão de Ar de 6.70m³/min; 

• Tensão de 220VAC; 

• Consumo aproximado de 1100W; 

Observações Gerais 

Todos os itens a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Na inexistência destas, ou em caráter suplementar, poderão ser adotadas outras de entidades reconhecidas 

internacionalmente, tais como: 

• NEMA – National Electrical Manufactural Comission 

• ANSI – American National Standard Institute 

• IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers 

• EIA - Electronic Industries Association 

 

OBS: Poderão ser aceitas outras normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado e aqui 

especificado, sempre após ciência e aprovação da Contratante. 

Em sua proposta, a empresa concorrente deverá informar quais são as normas aplicáveis a cada produto, observando que a 

edição valida será a vigente na data da apresentação. 

Todos os itens da solução deverão adotar padrões permitindo que sejam realizadas trocas de componentes entre os diversos 

itens de seu fornecimento, a fim de facilitar futura reposição e atividades de manutenção. 
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Maiores informações sobre as manutenções preventivas e corretivas. 

 

A CONTRATADA, durante o prazo contratual, dará suporte para a CONTRATANTE na Central de Processamento e nos 

demais sistemas fornecidos da seguinte forma:  

A manutenção dos equipamentos será de total responsabilidade do FORNECEDOR, enquanto eles estiverem a serviço do 

CONTRATANTE: 

 Os chamados serão efetuados durante o período de 08:00 h até as 18:00 h nos dias úteis; 

 Os chamados poderão ser efetuados durante os sábados, domingos e feriados, caso haja excepcionalmente, expediente em 

setores da empresa; 

  

O FORNECEDOR se obrigará a corrigir eventuais defeitos de fabricação e substituir os equipamentos, se dentro de um período 

de 30 (trinta) dias corridos ocorrerem defeitos sistemáticos repetitivos; 

 

Os equipamentos deverão ser totalmente compatíveis com as aplicações corporativas. Caso apresente incorreções em seu 

funcionamento, os equipamentos deverão ser consertados em no máximo 30 (trinta) dias após a primeira constatação efetiva do 

problema. Se mesmo após esta correção o defeito voltar a se apresentar, os equipamentos deverão ser substituídos por outros 

modelos, mas deve atender à configuração mínima exigida neste Projeto Básico; 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

A CONTRATADA poderá formar equipes e possuir equipamentos para a execução dos serviços que comprovem seu bom 

andamento com presteza nas suas necessidades e/ou substituições. 

 

Equipes de trabalho 

A Contratada deverá formar quantas equipes forem necessárias para implantação e manutenção dos equipamentos. As equipes 

devem contar com substitutos sempre que um ou mais de seus elementos não estiverem em condições de trabalho, sendo que 

toda vez que um dos componentes vier a ser julgado pela fiscalização do CONTRATANTE, incapacitado para execução do 

serviço, seja por condições de apresentação, disciplina ou técnica, deverá o mesmo ser substituído imediatamente. 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

73 

 

Veículo 

Os veículos deverão ter no máximo cinco anos de uso. 

Os veículos deverão possuir todos equipamentos necessário para as operações. 

Os veículos portarão ainda rádio para comunicação com alcance para todo o território sob jurisdição da CONTRATANTE, 

equipamento de sinalização visual giratório amarelo âmbar usado para sinalização de segurança e ferramental necessário para o 

serviço. O veículo também deverá portar cones de sinalização e cavaletes. 

 

A CONTRATADA será responsabilizada pelo mau uso ou uso indevido de veículos ou equipamentos que contenham identificação 

da CONTRATANTE, sendo o mesmo considerado como falta grave, passível das punições previstas no INSTRUMENTO de 

LICITAÇÃO. 

 

A Contratada deverá garantir os serviços de atualizações da solução de software ofertada e todos os serviços necessários para 

aplicá-las, devendo: 

- Fornecer todas as atualizações da solução, mantendo-a em sua versão técnica mais recente. 

- Fornecer todas as adequações necessárias em virtude de alterações de leis municipais, estaduais ou federais que impossibilitem 

o perfeito funcionamento ou exijam intervenções técnicas. 

- Disponibilizar equipe técnica especializada para execução dos seguintes serviços de instalação e reconfiguração parcial ou total 

da solução proposta por motivo falha no funcionamento de componentes atualizados. 

- Instalação e suporte do banco de dados utilizado pela solução por motivo de falha no funcionamento de componentes 

atualizados. 

- Instalação e suporte dos componentes necessários ao funcionamento, tais como por exemplo: Java, .NET Framework, Service 

Packs, dentre outros, em caso de problemas no funcionamento após atualizações. 

 

Para o perfeito funcionamento da solução ofertada o proponente deverá prestar sempre que necessário, suporte técnico "in-loco" , 

executando no mínimo os seguintes itens: 

- Reinstalação parcial ou total do sistema utilizado por motivo de substituição, falha ou defeito de funcionamento dos componentes 

utilizados causados por elementos terceiros de qualquer natureza. 

- Suporte/instalação do sistema operacional dos microcomputadores utilizados pela solução. 

- Suporte/instalação do banco de dados utilizado pela solução. 

- Suporte/Instalação dos componentes necessários ao funcionamento do sistema como por exemplo: Java, .NET Framework, 

Service Packs, dentre outros. 

- Reconfiguração do sistema em caso de reinstalação. 

- Configuração dos serviços para recebimento das imagens vindas dos pontos de captura. 

- Instalação e configuração dos servidores de processamento de imagens pertencentes à solução. 
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Para os conjuntos de campo a Contratada também deverá garantir e fornecer às suas exclusivas expensas, sem direito a 

qualquer reembolso: 

- De todos os equipamentos necessários para o atingimento do objeto deste, tais como computadores, notebooks, telefones 

celulares, rádios, ferramentais comuns, especializados ou adaptados, veículos comuns, especializados ou adaptados, escadas, 

equipamentos de proteção Individual (EPIs), escadas ou bases elevatórias, cones e avisos de segurança entre outros.  

- Disponibilidade de veículo(s) preparado(s) e devidamente equipado(s) para as manutenções em alturas igual ou menor àquelas 

onde serão instaladas as câmeras para atender a solução ofertada. 

- Qualificação técnica dos profissionais envolvidos.  

 

A Contratada deverá garantir suporte técnico qualificado, preventivo e corretivo, para os equipamentos, módulos e sistemas dos 

Pontos de Coleta de imagens, descritos a seguir:  

- Verificação, identificação de problema e intervenção técnica nas câmeras, lentes, caixas de proteção e alimentação elétrica.  

- Verificação, identificação de problema e intervenção técnica nos equipamentos de captura e envio das imagens. 

- Verificação, identificação de problema e intervenção técnica nos iluminadores e seus respectivos sistemas de acionamento. 

- Verificação, identificação de problema e intervenção técnica nos detectores de presença veicular. 

- Verificação, identificação de problema e intervenção técnica nos cabos e conectores.  

- Reinstalação e ajustes das câmeras, lentes, caixas de proteção e alimentação elétrica.  

- Reinstalação e ajustes dos iluminadores e seus respectivos sistemas de acionamento.  

- Reinstalação e ajustes dos detectores de presença veicular. 

- Reinstalação e ajustes dos equipamentos de captura e envio das imagens.  

- Reposicionamento de câmeras, independentemente do motivo. 

- Reposicionamento de iluminador infravermelho, independentemente do motivo.  

- Configuração e ajuste das câmeras e lentes para os períodos diurnos e noturnos.  

- Ajustes de posicionamento e foco das câmeras.  

- Ajustes de posicionamento dos iluminadores ou flashs utilizados. 

- Atualização dos softwares controladores de forma a compatibilizar o PCL (ponto de coleta) em caso de upgrade do software de 

análise proposto ou existente.  

- Fornecimento e substituição imediata de quaisquer componentes danificados ou defeituosos; 

- Suporte Técnico Especializado e atualizações na CAM; 

- Suporte Técnico Especializado nas PCLs; 

- Suporte Técnico Especializado. 

 

A proponente deverá disponibilizar sistema de abertura e controle de chamados dispondo de atendimento telefônico para suporte 

técnico em até 2h (duas horas).  

Intervenção técnica remota em até 2h (duas horas). 
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Intervenção física corretiva cotidiana até o final do próximo dia útil. 

Intervenção física emergencial em até 2h (duas horas) 

 

OBS: A Contratada deverá garantir o suporte técnico operacional na ferramenta auxiliando o usuário na utilização das soluções 

propostas, prevendo no mínimo: 

- Realização de pesquisas de maior complexidade. 

- Elucidações de quaisquer dúvidas durante a utilização das ferramentas de análise. 

- Prover a compreensão do funcionamento da solução, de modo a esclarecer eventuais dúvidas sobre ações realizadas pela 

solução. 

- Identificação de problemas no funcionamento dos módulos da solução. 

- Importação de dados existentes em outras bases de dados solicitados pela Contratante. 

 

Atribuições da Contratante: 

 

- Todos os custos necessários para absorver o aumento de carga de processamento e de armazenamento ocasionados por este 

serviço tais como unidades de armazenamento de dados, servidores, núcleos de processamento etc... 

- Fiscalizar a qualidade e a organização das implantações e dos serviços notificando a Contratada, quando da necessidade de 

correções; 

- Disponibilizar Agentes para segurança do trânsito quando necessário; 

- Disponibilizar Agentes da Guarda Civil Municipal para a segurança dos técnicos quando solicitado.  
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Planilha de Quantitativos de Serviços e Equipamentos 
 

Item Descrição Quantidade Observação 

8 Segurança interna e controle de acesso 
Materiais e 
Serviços  

10 Centro de Controle e Manutenção 1  

11.1 Reforma e adequação do prédio para o COI 
Materiais e 
Serviços  

12 Infraestrutura em campo 
Materiais e 
Serviços  

13 Meios de Transmissão Rede de Fibras Ópticas 
Materiais e 
Serviços  

14 Certificação da Rede Interna e Externa Serviços  

15 Rede Elétrica interna no COI 
Materiais e 

Serviço  

16 Recuperação de pavimento e outros 
Materiais e 
Serviços  

17 Documentos, Autorizações e Projeto Executivo 
Serviços e 

documentos  

18 
20.1 
20.2 Treinamentos para SAAIPV e SMPM 

Materiais e 
Serviço  

19 Manutenção, Atendimento e Suporte Técnico 
Materiais e 
Serviços  

20 Padrão de Funcionamento do SMPM Serviços  

20.2 Servidor para o SAAIPV 1  

20.2 Software para o SAAIPV 1  

20.2 Estação para SAAIPV 1  

20.3.1 Caixa de Proteção para câmera SAAIPV 35  

20.3.2 Caixa de Proteção para Iluminador Infravermelho SAAIPV  35  

20.3.2.1 Iluminador Infravermelho para SAAIPV 35  

20.3.3 Câmera Digital para o SAAIPV 35  

20.3.4 Poste Metálico Galvanizado para o SAAIPV 35  

20.3.5 

Dispositivo de Captura para 2 faixas com todos os itens 
necessários para operacionalização incluindo, Caixa de 

Proteção, CPU e nobreak de no mínimo 1.2 Kva 10  

20.3.6 

Dispositivo de Captura para 4 faixas com todos os itens 
necessários para operacionalização incluindo Caixa de Proteção, 

CPU e nobreak de no mínimo 1.2 Kva 4  

20.4 Módulo de Atendimento e Despachos 10  

21 Conjunto de Gerenciamento da Rede 1  

23.1 Software de Gravação 1  

23.2 Servidor de Gerenciamento SMPM 2  
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23.3 Servidor de Monitoramento e Gravação 2  

24.1 Poste de Metal com Braço Lançado 18  

24.1 Poste de Metal sem Braço Lançado 3  

24.2 Poste de Concreto 4  

24.3 Suporte para as câmeras 72  

25.1 Câmera Móvel 25  

25.2 Câmera Fixa 12  

26 Shelter 28  

31 
Infraestrutura e instalações elétricas e logicas da Sala de 

Monitoramento, Data Center e Sala de Reuniões 
Materiais e 
Serviços  

31 Internet 100Mega Serviço  

31 Forro completo com iluminação de Led 
Materiais e 
Serviços  

31 Piso Elevado 
Materiais e 
Serviços  

31 Pintura interna e externa no prédio do COI 
Materiais e 
Serviços  

1 
VideoWall com suporte, 12 telas de 55 polegadas, Placas ACM 

Bonder 1  

1.1 Smart TV de 55 polegadas 1  

2 
Software e Recursos para a Operação do Sistema de 

Visualização 1  

2.1 Software de Captura para as Estações de Trabalho/Operação 11  

2.2 Software de Gerenciamento de Layouts 3  

2.3 Tablets 1  

3 Controlador com joystick 10  

4 Switch Gerenciável 24 portas 04  

5 Estações de Monitoramento 11  

5.1 Monitores 21 polegadas 21  

6 Sistema WiFi 1  

7 
Servidores Gerenciadores e Softwares de Gerenciamento de 

Layouts 

Cj de acordo 
com a 

solução  

8.1 Nobreak interno para o COI 10.000VA 2  

8.2 Nobreak para as câmeras de Segurança 1.200VA 30  

9 Racks 19” 44U 2  

9.1 Patch Painel RJ45 CATe 24 portas 4  

10 Console Técnico 8  

10.1 Suporte Biarticulado Duplo 8  

10.2 Gaveteiro 5  

11 Poltrona tipo presidente 21  

12 Mesa de reuniões 8 lugares 1  

13 Mesa de escritório 2  

14 Mesa Composição L 1  

14.1 Saia Metálica para mesa composição L 2  

15 Sofá 4 lugares 1  
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16 Mesa de centro 1  

17 Ar Condicionado 24.000 BTUs 3  

 Mão de Obra Serviço  

 
Miscelâneas como conectores, parafusos, fontes e demais itens 

necessários para a solução e Mão de Obra  
Materiais e 
Serviços  

 
 
 
 

 
Anexo II - A 

Planilha de Coordenadas e Endereços das Câmeras de Segurança 

Nº CAM 
TIPO 
CAM 

ENDEREÇO BAIRRO POSTE COORDENADAS 

CAM 01 DOMO 
Em cima do Edificio San Raphael na Rua Irmã 

Alwin, 160 
Morro dos 
Ingleses 

suporte -22.576020, -44.965917 

CAM 02 DOMO 
Em cima do Edificio San Raphael na Rua Irmã 

Alwin, 160 
Morro dos 
Ingleses 

suporte -22.576020, -44.965917 

CAM 03 DOMO 
Em cima do Edificio Mallori, na Rua Capitão 

Neco, 631, voltada para a Rua Francisco 
Novaes 

Centro suporte -22.574836, -44.963132 

CAM 04 DOMO 
Rua Major Homogenes x Rua Dr Celestino 
junto a praça da Igreja Paroquial Imaculada 

Conceição 
Centro 

Metal com 
braço 

lançado 

-22.576452, -44.962289 

CAM 05 DOMO Avenida Major Novaes x Rua Dr Celestino Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

 -22.575930, -44.962038 

CAM 06 DOMO Rua Capitão Neco x Rua Dr Celestino Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.574878, -44.961609 

CAM 07 FIXA 
Avenida Dr Theodoro Quantim Barbosa x 

Avenida Duque de Caxias na Praça da Biblia 
Vila Suely Metal -22.567212, -44.958370 

CAM 08 FIXA 
Avenida Dr Theodoro Quantim Barbosa x 

Avenida Duque de Caxias na Praça da Biblia 
Vila Suely   -22.567212, -44.958370 

CAM 09 FIXA 
Avenida Dr Theodoro Quantim Barbosa x 

Avenida Duque de Caxias na Praça da Biblia 
Vila Suely   -22.567212, -44.958370 

CAM 10 DOMO 
Rua Prefeito Fernando Pimentel x Rua Dario 

Antunes de Oliveira 
Lagoa Dourada 

Metal com 
braço 

lançado 

-22.561491, -44.964524 

CAM 11 DOMO 
Avenida Dr Theodoro Quantim Barbosa x Rua 

Ciro Gomes de Moraes 
Retiro da 

Mantiqueira 

Metal com 
braço 

lançado 

 -22.564732, -44.958628 
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CAM 12 DOMO 
Avenida Minas Gerais x Rodovia Julio Fortes 

na Rotatória 
Vila Dr João 

Batista 
Concreto -22.565833, -44.951258 

CAM 13 DOMO 
Rua Eng Antonio Penido, 706, em frente a 

Casa do Oleo 
Centro 

Metal com 
braço 

lançado 

 -22.576965, -44.957588 

CAM 14 DOMO 
Rua Capitão Neco x Avenida Deputado 

Nesrala Rubez proximo a Praça Eng Flavio 
Lucio Siqueira 

Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.575782, -44.958844 

CAM 15 FIXA Praça Flavio Lucio Siqueira (Praça 9 de Julho) Centro Metal -22.576244, -44.958641 

CAM 16 FIXA Praça Flavio Lucio Siqueira (Praça 9 de Julho) Centro   -22.576244, -44.958641 

CAM 17 FIXA Praça Flavio Lucio Siqueira (Praça 9 de Julho) Centro   -22.576244, -44.958641 

CAM 18 DOMO 
Avenida Deputado Nesrala Rubez x Rua Othon 

Barcelos 
Centro 

Metal com 
braço 

lançado 

-22.582730, -44.961472 

CAM 19 DOMO 
Avenida Deputado Nesrala Rubez x Rua Dr 

Carlos Varela 
Centro 

Metal com 
braço 

lançado 

-22.578989, -44.959263 

CAM 20 DOMO Rua Othon Barcelos x Avenida Luiz Bitencourt Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.584065, -44.957432 

CAM 21 DOMO Avenida Luiz Bitencourt x Praça Célia Faleiros Itaguaçaba 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.580826, -44.953383 

CAM 22 DOMO Avenida Major Novaes x Rua José de Castro Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.576536, -44.960115 

CAM 23 DOMO 
Avenida Capitão Avelino Bastos x Rua Capitão 

Novaes 
Vila Ana Rosa 

Novaes 

Metal com 
braço 

lançado 

 -22.575118, -44.960662 

CAM 24 DOMO Avenida Jorge Tibiriça x Rua João Novaes Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.580106, -44.959703 

CAM 25 FIXA Praça Antero Neves Centro Metal -22.575637, -44.962537 

CAM 26 FIXA Praça Antero Neves Centro   -22.575637, -44.962537 

CAM 27 FIXA Praça Antero Neves Centro   -22.575637, -44.962537 

CAM 28 DOMO Praça João XXIII no Santo Cruzeiro Jardim América Concreto -22.587927, -44.963685 
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CAM 29 DOMO Rua Major Homogenes x Rua Jorge Tibiriça Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.577742, -44.958797 

CAM 30 DOMO Rua Dr Celestino proximo a EE Orvaldo Cruz Centro 
Metal com 

braço 
lançado 

-22.57361, -44.96122 

CAM 31 FIXA Prédio do COI, na Rua Capitão Neco, nº 
118 

Centro 
suporte -22.575724, -44.958208 

CAM 32 FIXA Prédio do COI, na Rua Capitão Neco, nº 
119 

Centro 
suporte -22.575724, -44.958208 

CAM 33 FIXA Prédio do COI, na Rua Capitão Neco, nº 
120 

Centro 
suporte -22.575724, -44.958208 

CAM 34 DOMO Rua Eng Antonio Penido x Rua Santa Cruz Centro 

Metal com 
braço 

lançado 
-22.582159 -44.959685 

CAM 35 DOMO Rua Eng Antonio Penido x Rua João Novaes Centro 

Metal com 
braço 

lançado 
-22.580346, -44.958921 

CAM 36 DOMO Estação Ferroviária CENTRO CONCRETO -22.577154,-44.956880 

CAM 37 DOMO 

Rodovia Deputado Nesrala Rubez 
Vila Nova 

Cruzeiro / Vila 
Comerciários CONCRETO -22.557245, -44.933611 

 
 

Planilha de Coordenadas e Endereços das Câmeras do SAAIPV 

IDENT 
SAAIPV 

ENDEREÇO BAIRRO 
COORDENADAS 

aproximadas 
NÚMERO DE 

FAIXAS 

NÚMERO 
DE 

POSTES 

PE 01 Rodovia Deputado Nesrala 
Rubez, proximo ao CAIC 

Jardim 
Europa -22.591935 -44.971320 2+2 4 

PE 02 
Estrada Municipal Claudio 

Fortes 
Santa Cecilia -22.573215, -44.990181 1+1 

2 

PE 03 
Entrada da Vila Pontilhão - Rua 
Geraldo Silvestre e Rua Valter 

Pires Lemos 

Vila 
Pontilhão 

-22.578966, -44.989568 2+2 4 

PE 04 
Entrada da Vila Brasil pela Rua 

Palmiro Costa 
Vila Brasil -22.584064, -44.981942 1+1 2 

PE 05 
Entrada da Vila Brasil pela Rua 

Geraldo Fernandes Lima 
Vila Brasil -22.585223, -44.980473 1+1 2 

PE 06 Estrada Manoel de Andrade 
Vilela, 87 

Lagoa 
Dourada -22.565176, -44.975479 1+1 2 
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PE 07 
Avenida Prof. José Santana de 

Castro 
Itagaçaba -22.574984, -44.954196 1+1 2 

PE 08 
Rua José de Paula Ferraz x Ac. 

Amilton Vieira Mendes 
Itagaçaba 

-22.587374, -44.952349 
1+1 2 

PE 09 Rodovia Governador Janio 
Quadros, 108 

Vila Maria -22.566636, -44.931488 
1+1 2 

PE 10 

Avenida Minas Gerais x Avenida 
Reinaldo Elisel x Rodovia Julio 

Fortes 
Vila 

Carnevali -22.565649, -44.951354 1+1+1+1+2+2 8 

PE 11 

Rodovia Estadual Hamilton 
Vieira Mendes x Saída para a 

Estrada Estadual Amilton Vieira 
Mendes   -22.602616, -44.970266 1 1 

PE 12 
Estrada Municipal Governador 

Mario Covas Vila Juvenal -22.598448, -44.978354 2 2 

PE 13 

Rodovia Deputado Nesrala 
Rubez 

Vila Nova 
Cruzeiro / 

Vila 
Comerciários 

-22.557315, -44.933345 

2 2 

     

35 
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Anexo III-A 

                                        LAYOUT – PROJETO COI CRUZEIRO   



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 

87 

 

 

 

 

 
ANEXO IV-A 

QUADRO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - COI CRUZEIRO SP 

REFORMA QUANT UNI 

Alvenaria a construir 165,00 m² 

dry-wall a construir (data center) 21,85 m² 

Demolição Alvenaria 80,00 m² 

Piso elevado H=30cm 90,00  m² 

Nivelamento e Pintura: Paredes externas/internas COI: salas de reunião, 
gabinete, data center, sala de monitoramento, corredores internos e 
externos, platibandas, cozinha, banheiros e fachada. 

 
 

1000,00 

 
 

m² 

Forro de gesso salão COI 90,00 m² 

Forro de gesso sala de reuniões 45,00 m² 

Laje Pré Moldada 120,00  m² 

Telhado embutido (telhas fibrocimento) 120,00  m² 

Fornecimento e instalação de coletoras, rufos, calhas, tubos de 5” (todos 
de material galvanizados) para a retirada das aguas das chuvas do 
telhado que deverá possuir no mínimo 5 descidas de 5” cada com um total 
de aproximadamente 70 metros no conjunto. 70 m 

Impermeabilização de Laje 120,00  m² 

Calhas galvanizadas de no mínimo 300mmx100mm completas com 
parafusos, junções, curvas e demais acessórios para criar 4 linhas de 
calhas, entre o Data Center e a Central de Monitoramento, todas 
interligadas. 

 
140,00 m 

Duto galvanizado diâmetro 2 Polegadas 30,00 m 

Cabo de bitola de 1,5mm 3500,00 m 

Cabo de bitola de 35mm 150,00 m 

Cabo de rede cat6 1000,00 m 

Patch cord cat6 2m 30,00 pç 

Conectores RJ 45 macho 24,00 pç 

Conectores RJ 45 fêmea 60,00 pç 

Luminárias de LED no mínimo 25w completas de no mínimo 300X300 mm 10,00 cj 

Interruptor para iluminação 4,00 pç 

Tomada para serviço 4,00 pç 

Caixas de piso elevado, em aço e alumínio com tampa, completos com 
acessórios para rede elétrica e dados para no mínimo 4 pontos funcionais 

 
14,00 cj 

Tomadas para a caixa de piso elevado 60,00 pç 

Quadro para disjuntores com medidas mínimas de 
440mmx600mmx120mm em aço carbono com pintura eletrostática 
completa com os barramentos, DPSs, DRs, trilhos para a fixação dos 
disjuntores, calhas para a organização dos fios e demais itens para 
garantir as implantações necessárias conforme exigências do Projeto 
Básico 2,00 pç 
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Disjuntor 16 A  30,00 pç 

Disjuntor 20 A 10,00 pç 

Disjuntor Tripolar 100 A 2,00 pç 

Miscelâneas   cj 

Chaves e demais itens de transferência manual para mudar da rede 
elétrica com nobreak para a rede elétrica sem nobreak e vice-versa, sem 
desligar os equipamentos. Estes conjuntos deverão possuir características 
suficientes para suportar as características da rede implantada para os 
equipamentos instalados. Estes conjuntos deverão garantir o 
funcionamento dos equipamentos mesmo quando o nobreak tiver que ser 
retirado para manutenção sem desligar os equipamentos interligados a 
rede elétrica. 

2,00 
 
 
 

cj 
 
 
 

   MOBILIÁRIO e EQUIPAMENTOS QUANT. UNI 

Porta correr de vidro temperado 2,10x 2,00 / espessura de no mínimo de 
8mm (estacionamento) 1 unid 

Corrimão completo em alumínio para a rampa 2 unid 

porta para dry-wall 0,90m 1 unid 

porta de correr de vidro temperado / espessura de no mínimo 8mm-vão 
0,90m  1 unid 

porta de correr de vidro temperado / espessura de no mínimo 8mm-vão 
0,80m  1 unid 

 

 

 


