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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 194/2020. 

EDITAL Nº 114/2020 

DATA DA REALIZAÇÃO: 18 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08:00 HORAS 

OBJETO:   Contratação de empresa especializada em implantação e locação de sistema de 
VÍDEOMONITORAMENTO (VMS), com fornecimento de licença de software, solução de 
gerenciamento, todos os equipamentos, insumos necessários para o pleno funcionamento, a 
prestação de serviços de integração ao Sistema DETECTA da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, responsabilidades de implantação, garantia, manutenções preventivas 
e corretivas e suporte técnico, conforme descrito neste Termo de Referência - Anexo I. 

 
INTERESSADA: DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Novo Horizonte, DR. TOSHIO TOYOTA, no uso de suas 

atribuições legais e na qualidade de autoridade competente, torna público que se acha aberta, 

nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 019/2020, objeto do Processo 

Licitatório nº 194/2020, do tipo menor preço, execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço unitário, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal 

nº. 10.520, de 17.07.2002, que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto 5.450/2005, Lei 

Federal nº. 10.097 de 19 de dezembro de 2000, Decreto Federal nº 5.598 de 1º de dezembro de 

2005, Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº 5.894 de 11 de 

julho de 2016, Decreto Municipal nº 6.342/18 de 09 de maio de 2018, Decreto Municipal 6.761 de 

02 de outubro de 2019, Decreto Municipal nº 6.895 de 17 de março de 2020, Decreto Municipal 

nº 6.951 de 04 de maio de 2020, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as 

alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014.e demais 

condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

 

Esta licitação atende à Requisição de Contratação de sistema de videomonitoramento, datado de 

23 de junho de 2020, proveniente da Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação, autora e 

responsável pelo descritivo do item ora licitado, pelo Termo de Referência e Cotação de Preços, 

através do SR. MAURICIO CORREA RODRIGUES – Diretor Municipal de Tecnologia da 

Informação, conforme assinaturas constantes na mencionada Requisição de Aquisição, Termo 

de Referência e Planilha de Preços, integrantes do presente processo licitatório. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO (CADASTRAMENTO, ABERTURA E 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS). 

 

1.2 – A sessão pública de processamento do Pregão será realizada exclusivamente por meio 

eletrônico/Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas 

as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br e será conduzida pelo Pregoeiro com 

o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo licitatório em epígrafe, conforme 

datas e horários definidos abaixo:  

RECEBIMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
 
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 05 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08h00. 
 
ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS: DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08h00. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 10h00. 
 
TEMPO DE DISPUTA: 10 MINUTOS. 
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FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

 e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 Fax: (17) 3543-9015 

 Fone: (17) 3543-9028 
 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou www.novohorizonte.sp.gov.br, “acesso no link - licitações”. 

 

1.2.1 – Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.2.2 –  Os interessados deverão observar as datas e os horários limites previstos no presente 

edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem 

como as condições e prazos de cadastramento, envio e abertura da proposta e início da disputa.  

1.3 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema 

de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

1.3.1 – O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado 

digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras – ICP Brasil. 

1.4 – O Edital completo poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
(www.novohorizonte.sp.gov.br) no link licitações, bem como no endereço eletrônico da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br), sendo que quaisquer esclarecimentos 
a respeito da presente licitação poderão ser registrados e obtidos diretamente na plataforma da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias. 
 
2 – OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa especializada em implantação e locação de sistema de 
VÍDEOMONITORAMENTO (VMS), com fornecimento de licença de software, solução de 
gerenciamento, todos os equipamentos, insumos necessários para o pleno funcionamento, a 
prestação de serviços de integração ao Sistema DETECTA da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, responsabilidades de implantação, garantia, manutenções preventivas 
e corretivas e suporte técnico, conforme descrito neste Termo de Referência - Anexo I. 
 
3 – RESERVA DE RECURSOS 

3.1 – O valor orçado pela Prefeitura de Novo Horizonte encontra-se com vista franqueada aos 

interessados em participarem do certame nos autos do presente processo. 

 

3.2 - As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com dotação(ões) 

orçamentária(s)a ser(em) indicada(s) na AF – Autorização de Fornecimento, na ocasião da 

solicitação de entrega da mercadoria, e onerará futuramente os recursos orçamentários e 

financeiros correspondentes: 

 

Ficha nº 2020/0811 

Unidade 021800 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Funcional 04.126.0003.2136.0000 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 

Cat. Econ. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

Ficha nº 2020/0667 

Unidade 021800 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Funcional 04.126.0003.2136.0000 Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação 

Cat. Econ. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

4 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

http://www.ourinhos.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
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4.1 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no Edital no Sistema da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias e no sítio eletrônico:  www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

4.2 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de login de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 

regulamento do sistema. 

4.3 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo a Bolsa 

Brasileira de Mercadorias ou a Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3.1 – Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso de senha. 

4.4 – O licitante deverá estar credenciado, diretamente ou através da corretora de mercadorias 

associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central 

Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para 

apresentação da proposta e início do pregão. 

4.5 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da licitante, que pagará a 

Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do Sistema Eletrônico, o equivalente aos custos pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela 

entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. 

4.5.1 – A licitante arcará integralmente com todos os custos de participação no presente certame, 

independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.6 – Somente poderão participar deste pregão eletrônico empresas que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital. 

4.7 – Não poderão participar deste Pregão: 

a) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

b) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) empresário impedido e suspenso de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 

87 da lei 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula 

nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

d) empresário impedido de licitar e contratar nos termos do artigo 10º da Lei Federal nº 

9.605/98; 

e) empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei 

Federal nº 8.429/92; 

f) empresário declarado inidôneo pelo Poder Público e não reabilitado; 

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

h) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

h.1) entende-se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei nº 8.666/93 a 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 

dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca 

do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA 

BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

5.1 –  As licitantes interessadas poderão optar pelas seguintes formas de credenciamento para 

participação:  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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a) Utilizar a intermediação de uma corretora vinculada à Bolsa, nomeando através do Termo 

de Credenciamento com firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer 

corretora de mercadorias, de sua livre opção, associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no 

site: www.bbmnetlicitacoes.com.br,  

b) participar diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

5.2 – A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio 

do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas 

no edital. 

5.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição 

de senha privativa; 

5.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

5.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.7 – A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante junto a plataforma bbmnet. 

5.7.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão 

ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

5.7.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-

mail, disponíveis no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

6 – PARTICIPAÇÃO 

6.1 – A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite 

estabelecidos; 

6.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante; 

6.3 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital 

para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 

disputa.  

6.4 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas, a 

adjudicação do objeto e a homologação do processo deve ser acompanhado pelos participantes 

por meio do portal da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que veiculará avisos, convocações, 

desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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7 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

7.1 – A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço exigidos neste Edital, que se refere 

ao Anexo V – Ficha Técnica Descritiva do Objeto, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão pública. 

7.1.1 – Na etapa de apresentação da proposta não haverá ordem de classificação das propostas, 

o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação e julgamento da(s) proposta(s). 

7.2 – O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento 

e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O Licitante será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.3 – A licitante deverá consignar, na forma expressa e em campo próprio do Sistema eletrônico 

as informações abaixo: 

a) Preço Global, expressos em moeda corrente nacional, em algarismo, com até duas casas 

decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 

frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com 

a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária; 

b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico; 

 

c) A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar 

em campo próprio do Sistema a condição da empresa para fazer jus aos benefícios previstos 

na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações. 

c.1) Para efeitos desta licitação, considera-se microempresas e empresas de pequeno porte, 

respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições dos incisos I e II do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido, para nenhum 

efeito legal, a pessoa jurídica incluída nas vedações estabelecidas no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06; 

c.2) A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa ou empresa de pequeno 

porte para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06 

incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no artigo 299 do 

Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

7.4 – A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico, devendo, 

obrigatoriamente, ser também encaminhada a ficha técnica descritiva do objeto, conforme o 

modelo do Anexo V, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema. 

7.4.1 – Condições e prazo de entrega: conforme descrição do Termo de Referência – 

Anexo I.  

7.4.2 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 

deste Pregão Eletrônico; 

7.4.3 – Deverá constar ainda na ficha técnica descritiva, as seguintes informações e 

documentos: 

a) Especificações e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não inserção de 

arquivos ou informações contendo as especificações dos produtos neste campo implicará na 

desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da 

proposta; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000  
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
7.4.4 – Por ocasião da verificação da aceitabilidade da(s) proposta(s) classificada(s) 

provisoriamente em primeiro lugar, o pregoeiro submeterá os documentos apresentados para 

análise da equipe técnica competente designada que realizará a avaliação e subsidiará o 

julgamento. 

7.5 – A inclusão de qualquer documento, diferente do solicitado neste Edital, acarretará na 

desclassificação do licitante. 

7.6 – A declaração falsa relativa à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

Edital.  

7.7 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  

7.8 NA FICHA TÉCNICA É VEDADA IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

7.9 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada.  

7.10 – O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, 

perdurará por mais de um dia.  

7.9.1 – Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às 

licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.  

7.10 – O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I – Termo 

de Referência deste Edital. 

7.11 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste 

edital.  

7.12 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 

apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1 – A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 

da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 

propostas.  

8.1.1 – Ao término do prazo definido para credenciamento e recebimento das propostas, encerra-

se, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

8.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens (chat), em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.3 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema, o Pregoeiro verificará as propostas 

apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital.  

8.4 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
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9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. O licitante somente poderá encaminhar lance por 

meio do sistema eletrônico, que registrará imediatamente o horário e o valor do mesmo. 

9.1.1 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.2 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável 

inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá 

sobre o preço global. 

9.2.1 – Na hipótese da empresa licitante não conseguir ofertar o menor preço, conforme redução 

mínima prevista no item 9.2, a mesma poderá apresentar lances intermediários para deixar 

registrado na ata para fins de classificação e para eventual convocação ocasionada por 

inabilitação das empresas classificadas provisoriamente em melhores colocações ou se ocorrer 

liberação do fornecimento. 

9.2.2 - Considera-se lance intermediário, aqueles superiores ao menor já ofertado, porém 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. 

9.2.3 - Cada licitante poderá encaminhar lances intermediários com valor superior ao menor preço 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado, 

observada a redução mínima entre os lances exigida no item 9.2 deste Edital. 

9.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.  

9.4 – Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo em caso de empate o lance 

recebido e registrado primeiro. 

9.5 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

9.6 – Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível.  

9.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos 

atos realizados; 

9.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e- mail, divulgando 

data e hora da reabertura da sessão; 

9.9 - Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto:  

9.9.1 – A etapa de lances da sessão pública terá a duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esta 

etapa, a duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, por mais 2 

(dois) minutos, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos, o sistema prorrogará automaticamente por mais 2 (dois) minutos, e 

assim sucessivamente, até que não sejam registrados quaisquer lances. Não havendo novos 

lances ofertados nas condições estabelecidas, a duração da prorrogação encerrar-se-á, 

automaticamente, quando finalizado o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, 

do último lance que ensejar prorrogação; 
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9.9.2 - O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o 

término da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) 

e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na 

hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, 

nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará 

automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do 

último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, 

sucessivamente. 

 

9.9.3 -  O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, 

conforme explanado acima. 

9.9.4 - Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de 

negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma 

Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 

9.9.5 - Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do 

desempate em favor da empresa declarada ME/EPP/MEI. 

9.9.5.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

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

à proposta mais bem classificada; 

9.9.5.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.5.1 o 

sistema realizará sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

exercer a preferência a apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

9.9.5.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.9.5.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-

se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quando disposto 

no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência 

na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas 

propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.5.1; 

9.9.6 – Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

9.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

penalidades legais cabíveis. 

9.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 
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9.12 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

9.13 – O pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 

da etapa de lances.  

9.14 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes 

do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.  

9.15 – Para o julgamento da(s) proposta(s) será adotado o critério de menor preço global, 

podendo o pregoeiro encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante 

que tenha apresentado o lance mais vantajoso e decidir sobre sua aceitação, observados os 

prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 

qualidade e demais condições definidas neste edital. 

9.15.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes.  

9.16 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.16.1 – Para os casos em que a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 

estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para 

alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, preço da proposta vencedora e 

posterior averiguação dos documentos de habilitação. 

9.17 – Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas às exigências fixadas neste 

edital, o pregoeiro passará para a etapa habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.18 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de proposta ou lance que atenda o edital. 

9.18.1– No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. 

9.18.1.1 – Na hipótese de suspensão da sessão pública para realização de diligências, para os 

casos mencionados no subitem anterior, a sessão pública somente será reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

9.19 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta ou lance de menor preço. 

9.20 – Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

10 – HABILITAÇÃO  

10.1 – A LICITANTE DEVERÁ ENCAMINHAR, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA 

ELETRÔNICO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTE EDITAL, 

CONCOMITANTEMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA 

DO OBJETO – ANEXO V, ATÉ A DATA E HORÁRIO MARCADOS PARA ABERTURA DA 

SESSÃO PÚBLICA. 

10.2 – Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir os documentos de 

habilitação anteriormente encaminhada.  
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10.3 – Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

10.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

 

Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela Certidão 

Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 

devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a 

composição acionária da empresa. 

 

Para ME/EPP, apresentar junto com o ato constitutivo, um dos seguintes documentos: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área 

que não a comercial; 
c) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições – Simples Nacional. 
 

10.3.2 - PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL: 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão 
Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto 
n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa 
expedida pela Diretoria da Fazenda do Estado em que estiver situada a sede do licitante, 
dos tributos relativos a atividade da empresa, ou declaração de isenção ou de não 
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

e) Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através 
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da 
Lei Federal nº. 12.440/11." 

 

10.3.3 - PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 
90 (noventa) dias da data de sua emissão. 

 

10.3.4 - PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

10.3.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, através de atestado fornecido por pessoas jurídicas do direito público 

ou privado. 

 

10.4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

10.4.1. Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, 

inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 

 

10.4.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do § 2º do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo III. 

           

          10.4.3 Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser 

optante. (Ver modelo Anexo IV, caso seja optante). 

 
10.5 - PARA AS EMPRESAS CADASTRADAS na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), válido na data limite fixada para apresentação 
dos documentos neste Pregão; 

b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Federal – CND (Certidão 
Negativa de Débito) conjunta da Procuradoria e Receita Federal, de acordo com o Decreto 
n°. 5.512 de 15 de agosto de 2005; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através 
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

d) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da 
Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo III). 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação na forma do § 
2.º do artigo 32 da Lei 8.666/03 (Ver modelo conforme Anexo III) 

f) Declaração de que a empresa se enquadra no regime ME/EPP, no caso de ser optante. 
(Ver modelo Anexo IV, caso seja optante). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, nos termos da 
Lei Federal nº. 12.440/11." 

 

10.6. - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou 

publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, 

ficando, porém, a critério do pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, 

caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, ou em fotocópia 

autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial. 

 

10.7. - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 

atendimento. 

 

10.8. - A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação dos mesmos em 

desacordo com o presente edital, implicará na inabilitação da licitante. 

 

10.9. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.10. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

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

estabelecimentos disposto neste item 10 do edital. 

 

10.11. - Poderão ser apresentadas Certidões Positivas com efeitos de negativa, conforme artigo 

206 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1.966). 

 

10.12. - Todas as certidões e documentos deverão ser apresentados na forma da Lei dentro do 

prazo de validade fixado nos documentos oficiais apresentados, ou de 90 (noventa) dias a contar 

da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer prazo de validade. 

 

10.13. - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for homologado o 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 

10.14. - A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à Contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS ESCRITAS 

11.1. Os documentos relativos à habilitação, acompanhados da proposta escrita de preços 

– Ficha Técnica Descritiva do Objeto – Anexo V, dos licitantes, deverão ser encaminhados 

até a abertura da sessão pública, conforme previsto neste edital (Item 10), contados da 

convocação do Pregoeiro, por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, 

“doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 06 (seis) Mb para cada arquivo, 

conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

11.2 – Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances. 

11.3 – Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, será aberto 

o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso. 

11.4 – O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta escrita dentro 

do prazo estabelecido, ou seja, até a abertura da sessão, acarretará na desclassificação e/ou 

inabilitação da licitante, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

11.5 –  Finalizada a sessão pública será concedido prazo para apresentação de documentos 

originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma 

constante do item 11.1, bem como a proposta escrita atualizada, devendo ser relacionados e 

apresentados na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, localizada na Praça Dr. 

Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – CEP: 14.960-000, das 07h30min às 17h00min, em 

até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do 

respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

11.5.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados 

dos originais para que sejam autenticados por servidor da Divisão de Licitações e Contratos desta 

Prefeitura. 

11.5.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo 

de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida 

Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-

se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 

documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

11.6. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e 

veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

11.7 – A critério do Pregoeiro, desde que devidamente justificado, o prazo poderá ser prorrogado. 

11.8 – Objetivando a segurança e a integridade dos documentos apresentados, recomenda-se 

que sejam numerados e rubricados em todas as folhas. 

11.9 – A proposta escrita deverá ser enviada em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 

última assinada pelo representante Legal da Empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem 

cotações alternativas, devidamente datada. 

11.10 – Deverão estar consignados na proposta escrita atualizada, conforme modelo constante 

do Anexo V - A: 

11.10.1 – Dados do licitante; dados bancários para pagamento e dados do representante legal 

da empresa para assinatura da ata de registro de preços; 

11.10.2 – Preços global, expressos em moeda corrente nacional, escritos em algarismo, com 

até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, 

taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.10.3 –Condições e prazo de entrega: Conforme descrição do Termo de Referência – Anexo I. 

11.10.4 – Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 

Pregão Eletrônico; 

11.10.5 – Deverá constar ainda na proposta escrita as seguintes informações e documentos: 

a) Especificação completa do equipamento/material oferecido com informações técnicas que 

possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital; 

11.11 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 

na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 

solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

11.12 – O preço ofertado é fixo e irreajustável durante a vigência do contrato. 

12 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

12.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão, devendo a petição ser feita através do endereço eletrônico 

www.bbmnetlicitacoes.com.br, em campo próprio do sistema. 

12.2 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data 

de recebimento do pedido.  

12.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 

nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas.  

12.4 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado neste Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

12.5 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 

interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento 

das propostas. 

13– RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) 

minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua 

intenção de recurso. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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13.1.1 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema.  

13.2 – Dos atos do Pregoeiro, cabe recurso, devendo haver manifestação da licitante no prazo 

estabelecido, em campo próprio do sistema, com o devido registro dos memoriais  contendo as 

razões da motivação, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir 

do dia em que houver expediente nesta Prefeitura, ficando as demais licitantes, desde logo, 

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

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na Divisão de 

Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro 

– Novo Horizonte – Estado de São Paulo – CEP 14.960-000, no horário das 07:30 às 17:00 horas.  

13.2.1 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 

fundamentado à autoridade competente; 

13.2.2 -  O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

13.2.3 – Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio 

eletrônico e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 

efetuada mediante protocolo, na Divisão de Licitação e Contratos desta Prefeitura, sito à Praça 

Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro – Novo Horizonte – Estado de São Paulo – CEP 

14.960-000, no horário das 07:30 às 17:00 horas, nos dias úteis, observados os prazos 

estabelecidos no subitem 13.2. 

13.2.4 – No decorrer do prazo de recurso será aberta vista dos autos às licitantes que a 

solicitarem, independentemente de requerimento, na Divisão de Licitação e Contratos desta 

Prefeitura, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, de onde os autos do 

processo não poderão ser retirados. 

13.2.5 – Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá 

obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de 

cópias requisitadas. 

13.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o 

objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

13.4 – A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará 

na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora 

e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

13.5 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 

classificados e desclassificados. 

13.6 – A adjudicação será feita pelo menor valor global. 

 

14 – DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor terá o prazo de 

05 (cinco) dias úteis para a assinatura do contrato. Para a formalização do contrato deverá 

apresentar declaração da empresa onde conste o nome completo, cargo, estado civil, número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e número da Cédula de Identidade e endereço de 

residência da pessoa que irá assinar pela proponente vencedora no certame. 

14.2. A recusa injustificada do convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste edital. 

14.3. É facultado à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o 

instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes 
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remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no edital. 

15 – DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO 

PROCESSO 

15.1 – Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública 

do pregão com vistas à celebração da contratação, através da própria plataforma eletrônica 

bbmnet, quando a adjudicatária: 

15.1.1 – Se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

ou não atender a todas as condições para a celebração da contratação; 

15.1.2 – No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s) 

vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, deixar(em) de apresentar a documentação de regularidade fiscal e/ou trabalhista para 

fins de assinatura do contrato. 

15.2 – A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. 

15.3 – A divulgação do aviso ocorrerá diretamente pela Plataforma Eletrônica BBMNET, por 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Novo Horizonte, ofício encaminhado aos 

interessados e divulgação no endereço eletrônico www.novohorizonte.sp.gov.br.  

15.4 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à fase de 

negociação. 

 

16 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

16.1 – O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos, local e atender as condições 

estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital. 

17 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

17.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da 

contratada, bem como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável 

pela fiscalização do recebimento do objeto deste Edital. 

17.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 

contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 

destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 

17.1.2 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

17.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 

outros necessários à contratação contenham incorreções. 

17.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e 

encerramento em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

17.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 

solicitada à contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 

deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.ourinhos.sp.gov.br/
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17.3.1 – Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

17.4 – A contratada terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) 

valor(es) da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a 

do efetivo pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela Prefeitura 

Municipal, com base na variação do IPCA-E do IBGE. 

17.5 – A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pode deduzir, do montante a pagar, os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste edital. 

 

18 – MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 

termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta. A recusa 

se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 

assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte 

que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da 

Lei Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar 

a regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 

18.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos produtos/serviços, 

calculada sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de 

atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, 

sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da 

CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência, até o limite de 30 dias. 
 

18.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência 

de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 18.2., sem 

prejuízo do processo de advertência. 
 

18.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 

etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 

impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 

4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 

cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente 

sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma 

lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, do art. 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 

18.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por 

seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, 

da Lei 8.666/93.  
 

18.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 

no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, 

será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de 

Novo Horizonte revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 

licitação. O Município de Novo Horizonte poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 

19.2 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato 

ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
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19.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

19.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

 

19.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta; 

 

19.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

 

19.7 - Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 

entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 

realizada; 

 

19.8 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

 

19.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

19.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no site: www.novohorizonte.sp.gov.br; 

 

19.11 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente; 

 

19.12 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o de Novo Horizonte-SP, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro; 

 

19.13 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário das 07h30m 

às 12h00 e das 13h30m às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão de 

Licitações e Contratos, no andar térreo do Paço Municipal, ou pelo telefone: (17) 3543-9015, para 

melhores esclarecimentos. 

 

19.14 - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a 

qualquer indenização. 

 

Novo Horizonte, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

DR. TOSHIO TOYOTA 

Prefeito Municipal 

  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em implantação e locação de sistema de 

vídeomonitoramento (VMS), com fornecimento de licença de software, solução de gerenciamento, 

todos os equipamentos, insumos necessários para o pleno funcionamento, a prestação de serviços 

de integração ao Sistema DETECTA da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 

responsabilidades de implantação, garantia, manutenções preventivas e corretivas e suporte 

técnico, conforme descrito neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O recrudescimento de roubos, furtos e a insegurança pública é uma das maiores 

preocupações da população, onde nas últimas décadas, passou a ser considerado tanto como 

problema fundamental como principal desafio ao estado de direito no Brasil. Esses acontecimentos 

ganharam enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos 

debates tanto de especialistas como do público em geral. 

Tal fato, a questão de segurança pública tem sido explorada e debatida pelas entidades 

governamentais e não governamentais no sentido de buscar uma solução que resolva esta questão, 

a qual, sem dúvida alguma, está entre as primeiras necessidades de qualquer ser humano.  

Nesse contexto, o projeto de videomonitoramento vem ao encontro dos anseios da 

população novorizontina no ponto em que o incremento da tecnologia tende a otimizar o trabalho 

das forças de segurança pública, gerando contenção e prevenção da violência assim como propor 

maior segurança aos munícipes. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1. Câmeras LPR (Leitura de Placa Veicular) 

 

10 (dez) câmeras com recurso de leitura de placa veicular de velocidade mínima de 

90Km/h. 

 

3.1.1. Características Gerais: 

 

3.1.2. Tipo: Box com Caixa de Proteção e Suporte de Fixação em Poste 

3.1.3. Resolução: 2MP 

3.1.4. Codec de compressão H.265, H.264; MJPEG; 

3.1.5. Memória flash de no mínimo 128MB; 

3.1.6. Memória RAM de no mínimo 1GB. 

 

3.1.7. Características especificas: 

 

3.1.8. Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD de 1/2” ou maior e com 

escaneamento progressivo. 

3.1.9. Filtro de bloqueio de iluminação Infravermelho (IR) removível automaticamente. 
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3.1.10. Lente varifocal de 12 a 40mm ou relação focal de lentes que englobe este range. 

3.1.11. Resolução mínima em 1920x1080 pixels a 60 fps em todos os fluxos. 

3.1.12. Sensibilidade à iluminação igual ou inferior a 0,08 lux em modo colorido. 

3.1.13. Deverá possuir iluminador externo Infravermelho capaz de iluminar toda uma 

faixa de passagem de veículos, sendo que este poderá estar a distancias superiores 

a 60Mts. 

3.1.14. O iluminador deverá possuir certificações IP68 e IK10. 

3.1.15. Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contraluz de fundo. 

3.1.16. Wide Dynamic Range de no minimo 140dB. 

3.1.17. Tempo de obturador ajustável entre 1/16000s a 1/60s. 

3.1.18. Funcionalidade de PTZ digital com posições pré-definidas (presets). 

3.1.19. Recurso para ajuste de limite de largura de banda e qualidade. 

3.1.20. Saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45. 

3.1.21. Protocolos suportados Protocolos suportados: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, 

UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, 

CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS. 

3.1.22. Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af e fonte de alimentação 

24VAC. 

3.1.23. Botão físico no hardware da câmera. Este botão deverá ser interno ao 

equipamento, porém acessível de forma que não ocorra violação passível de 

invalidação de garantia. 

3.1.24. Deverá possuir software de prevenção contra-ataques cibernéticos integrado no 

próprio dispositivo. Caso o equipamento ofertado não possua tal funcionalidade, 

deverá ser previsto um dispositivo externo que cumpra com o requerimento. 

3.1.25. Deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras 

de privacidade e filtro de luz alta na própria câmera. 

3.1.26. A solução composta de Câmera, Iluminador e Caixa de Proteção deverá ser 

capaz de ler placas de veículos a velocidade até 90Km/H. 

3.1.27. Deverá ser capaz de possuir listas de placas de veículos, e possibilitar o cadastro 

de no mínimo 2000 placas. 

3.1.28. Deve ser fornecida com capacidade embarcada para espelhamento de imagem. 

3.1.29. Deve ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação 

da câmera e detecção de áudio. 

3.1.30. Deverá possuir duas entradas e duas saídas digitais. 

3.1.31. Deverá possuir saída de vídeo tipo BNC. 

3.1.32. Deverá possuir interface RS485. 

3.1.33. Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de 

texto na imagem. 

3.1.34. Arquitetura aberta para integração com outros sistemas e ser compatível com 

ONVIF perfil S/G. 

3.1.35. Capacidade de armazenamento local através de MicroSD/SDHC/SDXC. 

3.1.36. Capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através 

da câmera. 

3.1.37. Deve permitir o acesso simultâneo de no mínimo 10 usuários. 

3.1.38. Caixa de proteção com nível IK10 de resistência à impacto e proteção IP68; 

3.1.39. Adicionalmente a caixa de proteção deverá ser fornecida suporte de instalação 

para poste; 

3.1.40. Tecnologia de redução de ruído 3D; 

3.1.41. Mínimo 4 fluxos de configuração de vídeo capazes de ter a resolução máxima em 

todos; 

3.1.42. Possuir gatilhos em caso de detecção de movimento, disparo manual, ativação de 

dispositivo de entrada, disparo programado, inicialização do sistema, notificação de 

disco/cartão cheio, violação da câmera; 

3.1.43. Permitir geração de alarmes por notificação de evento usando saída digital, 

HTTP, SMTP, FTP, servidor NAS e SD Card, upload de arquivos via HTTP, SMTP, 

FTP, NAS server e SD Card. 

3.1.44. Certificados de segurança CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL. 

3.1.45. Garantia durante todo o período de vigência do contrato. 
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3.1.46. A licitante deverá apresentar os manuais e/ou datasheets das câmeras, e indicar 

em sua proposta comercial a página do manual e/ou datasheet do produto, que se 

encontre comprove o atendimento das especificações técnicas de cada item exigido 

no Termo de Referência, sob pena de desclassificação no caso de não 

apresentação dos manuais e/ou datasheet e indicação dos itens em sua proposta 

comercial. 

 

3.2. Câmeras Bullet Lente Fixa 2MP 

 

28 (vinte e oito) câmeras bullet lente fixa 2MP. 

 

3.2.1. Características Gerais: 

 

3.2.2. Tipo: Bullet 

3.2.3. Resolução: 2MP. 

3.2.4. Codec de compressão H.265,H.264; MJPEG. 

3.2.5. Memória flash de no mínimo 128MB. 

3.2.6. Memória RAM de no mínimo 512MB. 

 

3.2.7. Características especificas:  

 

3.2.8. Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD de 1/2.9” ou maior e 

com escaneamento progressivo. 

3.2.9. Filtro de bloqueio de iluminação infravermelho (IR) removível automaticamente. 

3.2.10. Lente fixa de 3.6mm com correção de IR e proporcionar ângulo de visualização 

superior a 81° Horizontal. 

3.2.11. Resolução mínima em 1920 x 1080 pixels a 30 fps em todo os fluxos de vídeo. 

3.2.12. Sensibilidade à iluminação igual ou inferior a 0,07 lux em modo colorido em F2.0 

e 0Lux com IR ativado. 

3.2.13. Possuir Infravermelho Integrado com capacidade de no mínimo 30mts. 

3.2.14. Implementar os formatos de compressão H.265, H.264 e MJPEG. 

3.2.15. Possibilitar compensação automática para tomada de imagem contraluz de fundo. 

3.2.16. Wide Dynamic Range de no minimo 120 dB. 

3.2.17. Tempo de obturador ajustável entre 1/32000s a 1/5s. 

3.2.18. Funcionalidade de PTZ digital com posições pré-definidas (presets). 

3.2.19. Recurso para ajuste de limite de largura de banda e taxa de frames. 

3.2.20. Saída UTP para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-TX conector RJ-45. 

3.2.21. Protocolos suportados Protocolos suportados: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, 

UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, 

CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS. 

3.2.22. Botão físico no hardware da câmera. Este botão deverá ser interno ao 

equipamento, porém acessível de forma que não ocorra violação passível de 

invalidação de garantia. 

3.2.23. Deverá possuir software de prevenção contra-ataques cibernéticos integrado no 

próprio dispositivo. Caso o equipamento ofertado não possua tal funcionalidade, 

deverá ser previsto um dispositivo externo que cumpra com o requerimento. 

3.2.24. As câmeras deverão possuir a capacidade de fazer a marcação dos pacotes de 

forma diferenciada para vídeo, dados de configuração, entre outros. 

3.2.25. Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af. 

3.2.26. Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da 

câmera, com disponibilização das versões de firmware no website do fabricante. 

3.2.27. A senha do administrador não poderá ser recuperável via internet ou download de 

aplicação. 

3.2.28. Deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de máscaras 

de privacidade na própria câmera. 

3.2.29. Deve ser fornecida com capacidade embarcada para espelhamento de imagem. 
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3.2.30. Deve ser fornecida com capacidade instalada para alarmar em caso de violação 

da câmera e detector de áudio. 

3.2.31. Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de 

texto na imagem. 

3.2.32. Arquitetura aberta para integração com outros sistemas e ser compatível com 

ONVIF. 

3.2.33. Capacidade de armazenamento local através de MicroSD/SDHC/SDXC; 

3.2.34. Capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através 

da câmera. 

3.2.35. Deverá ter condições de instalação em ambiente externo com proteção do Tipo 

IP66 e IK10. 

3.2.36. Deve permitir o acesso simultâneo de no mínimo 10 usuários em unicast e acesso 

ilimitado em multicast. 

3.2.37. Tecnologia de redução de ruído 3D. 

3.2.38. Função de estabilização digital de imagem. 

3.2.39. Mínimo 3 fluxos de configuração de vídeo. 

3.2.40. Possuir gatilhos em caso de detecção de movimento, disparo manual, disparo 

programado, inicialização do sistema, notificação de disco/cartão cheio, violação da 

câmera, detecção de áudio. 

3.2.41. Permitir geração de alarmes por notificação de evento usando saída digital, 

HTTP, SMTP, FTP, servidor NAS e SD Card, upload de arquivos via HTTP, SMTP, 

FTP, NAS server e SD Card. 

3.2.42. Certificados de segurança CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL. 

3.2.43. Garantia durante todo o período de vigência do contrato. 

3.2.44. A licitante deverá apresentar os manuais e/ou datasheets das câmeras, e indicar 

em sua proposta comercial a página do manual e/ou datasheet do produto, que se 

encontre comprove o atendimento das especificações técnicas de cada item exigido 

no Termo de Referência, sob pena de desclassificação no caso de não 

apresentação dos manuais e/ou datasheet e indicação dos itens em sua proposta 

comercial. 

 

3.3. Switch POE 8 Portas POE + 2 Portas Uplink 

 

13 (treze) Switch POE 8 Portas POE + 2 Portas Uplink 

 

3.3.1. Características Gerais 

 

3.3.2. Deverá possuir 8 Portas POE 10/100Mbps. 

3.3.3. Portas POE conforme padrão IEEE802.3af e IEEE802.3at.  

3.3.4. As portas POE deverão ter protetores de surto integrado de no minimo 4KV. 

3.3.5. Na entrada de alimentação AC deverá possuir protetor de surto de no minimo 4KV. 

3.3.6. Deverá possuir 2 portas Ethernet 10/100Base T para uplink. 

3.3.7. Deverá possuir capacidade de comutação de no mínimo 2Gbps. 

3.3.8. Possuir tabela MAC para no mínimo 2.000 dispositivos. 

3.3.9. Deverá suportar auto negociação de portas do Tipo Auto-MDI/MID-X. 

3.3.10. Suportar Temperatura de operação de 0˚C a 50˚C. 

3.3.11. Deverá possuir certificações CE, FCC, VCCI, C-Tick Class A. 

3.3.12. Deverá suportar em ao menos duas das portas POE distancias de cabos de no 

mínimo 200Mts a velocidade mínima de 10Mbps. 

3.3.13. Garantia durante todo o período de vigência do contrato. 

3.3.14. A licitante deverá apresentar os manuais e/ou datasheets do equipamento, e 

indicar em sua proposta comercial a página do manual e/ou datasheet do produto, 

que se encontre comprove o atendimento das especificações técnicas de cada item 

exigido no Termo de Referência, sob pena de desclassificação no caso de não 

apresentação dos manuais e/ou datasheet e indicação dos itens em sua proposta 

comercial. 
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3.4. Software de Monitoramento 

 

3.4.1. Descrição geral do software de gerenciamento, monitoramento e gravação: 

 

3.4.1.1. Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV 

baseado em redes TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens 

de câmeras IP ou analógicas conectadas por servidores de vídeo ou 

codificadores, bem como gravar as imagens para posterior pesquisa e 

recuperação seletiva. O software deverá possuir interface gráfica amigável 

baseada em Windows e exibição de tela, funções, cardápio, janelas de auxílio, 

estar todo em português Brasil, assim como todos os seus manuais. 

3.4.1.2. A solução de gerenciamento de Imagens deverá ser uma solução de nível 

corporativo, baseada em software, altamente escalável e capaz de gerenciar o 

número de câmeras previsto neste termo de referência, aplicando-se o 

conceito de “federalização”, ou “arquitetura federalizada”, o qual deverá 

possuir integração com sistema de vigilância e monitoramento da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo instalado no COPOM da Capital e com 

Sistema Detecta, devendo para tanto serem previstas, fornecidas e ativadas 

as licenças necessárias para que a Prefeitura Municipal e a Policia Militar de 

Novo Horizonte, possam compartilhar as imagens das câmeras. 

3.4.1.3. A “federação” possibilitará que Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(PMESP) pelo Centro de Operações da cidade de São Paulo, realize via rede 

de dados corporativa, o monitoramento, comando das câmeras PTZ´s, acesso 

as gravações e alarmes do sistema de monitoramento da cidade de Novo 

Horizonte, sem a necessidade de instalação e abertura de outros softwares 

simultâneos além dos atuais utilizados pela PMESP. 

3.4.1.4. Da mesma forma, a Unidade da Polícia Militar na cidade de Novo 

Horizonte, também deverá realizar, via rede de dados corporativa, o 

monitoramento, comando das câmeras PTZ´s, acesso as gravações e alarmes 

do sistema de monitoramento, por meio do software a ser fornecido nesta 

Solução, sem a necessidade de instalação e abertura de outros softwares 

simultâneos. 

3.4.1.5. O software responsável pelo gerenciamento das imagens de vídeo do 

Órgão, denominado VMS, deverá estar homologado e integrado por um link 

de comunicação de dados à infraestrutura e software “federador” da 

PRODESP, possibilitando o acesso às gravações e/ou imagens em tempo 

real, quando necessário. 

 

3.4.2. Arquitetura do Software: 

 

3.4.3. Trabalhar com câmeras IP e câmeras analógicas simultaneamente desde que 

estejam conectadas à rede TCP/IP diretamente ou através de um Vídeo Server 

(Servidor de Vídeo TCP/IP). 

3.4.4. O Sistema deverá ser baseado na arquitetura cliente/servidor que permite que o 

servidor realize as gravações e gerenciamento das câmeras e os clientes (Não 

deverá haver limite de clientes) monitore as câmeras. As funções de gravação e 

monitoramento poderão eventualmente estar no mesmo equipamento PC/servidor. 

3.4.5. Permitir operações simultâneas como gravação, reprodução de vídeo, configuração 

do sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens, 

monitoramento do servidor e diversas outras tarefas, sendo que a execução de uma 

tarefa não poderá afetar na execução da outra. 

3.4.6. Suportar gravação e monitoramento de imagens em Motion-JPEG, MPEG-4, H.263, 

H.264 e H.265. 

3.4.7. Possibilitar a decodificação de vídeo (H.264 e H.265) via QuickSync através da 

placa de vídeo de processadores Intel.  
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3.4.8. Possuir sistema de Multi-Streaming, permitindo que a gravação seja realizada em 

uma determinada configuração de vídeo e o monitoramento seja feito com outra 

configuração, através de Perfis de Vídeo. (Ex: Gravação em 4CIF com 7FPS e 

Monitoramento em 1CIF com 15FPS). 

3.4.9. Estar preparado para trabalhar com dois ou mais processadores, dividindo as 

tarefas do software em ambos processadores a fim de aumentar o desempenho do 

sistema. 

3.4.10. Permitir utilizar qualquer resolução de imagem (Mesmo acima de 1280x1024). 

Importante ressaltar que resolução de imagem aqui informada refere-se à resolução 

da imagem gerada pela câmera e não resolução de vídeo do computador. 

3.4.11. Possuir teclado virtual no Cliente de Monitoramento, facilitando a operação do 

sistema quando um teclado físico não estiver presente. 

3.4.12. Possuir recurso de Filtro de IP, liberando acesso ao servidor apenas aos IPs 

autorizados. 

3.4.13. Possibilitar a autenticação dos usuários do sistema por biometria, evitando-se, 

desta maneira, acessos internos e externos indevidos. 

3.4.14. Possuir compatibilidade com Caracteres Unicode. 

3.4.15. Trabalhar com sistema de licenciamento por câmeras, permitindo a expansão do 

sistema com licenças adicionais. 

3.4.16. Permitir que, nas atualizações de upgrades, os clientes de monitoramento sejam 

atualizados automaticamente quando o servidor for atualizado, sem a necessidade 

de reinstalação dos clientes, tornando esses, totalmente compatíveis com o 

servidor. 

3.4.17. Possuir arquitetura de servidores Mestre e Escravo, permitindo que o sistema 

compartilhe uma mesma base de usuários com todos os servidores, facilitando a 

administração do sistema, quando o mestre cair os escravos assumem as 

configurações do mestre, podendo escolher os itens a serem sincronizados. 

3.4.18. Suportar no mínimo 10 fabricantes de câmeras IP incluindo a ofertada para este 

processo. 

3.4.19. Suportar vídeos e áudio de câmeras ONVIF. 

3.4.20. O software deverá ter suporte a protocolos TCP-IP e UDP (Unicast e Multicast). 

3.4.21. O software deverá permitir a distribuição de vídeos através de um sistema de 

multicast por demanda. 

3.4.22. Possuir suporte a Multicast com SRTP. 

3.4.23. O sistema deverá permitir que e-mails enviados por SMTP possam utilizar-se de 

servidores com autenticação SSL. 

3.4.24. Possuir um gerenciador de serviços automático onde são apresentados os status    

de cada serviço disponível no sistema. 

3.4.25. Suportar áudio bidirecional e unidirecional sincronizado com vídeo, ao vivo, 

gravado e setorizado. 

3.4.26. O sistema deverá permitir suporte completo para dewarping de lentes 

panomórficas 360 graus com controles de visualização em quad, áreas virtuais e 

PTZ virtual, tanto nas imagens ao vivo como nas imagens gravadas. 

3.4.27. Possuir um servidor RTSP de mídia integrado que poderá ser utilizado para 

fornecer mídia para qualquer player que suporte o protocolo RTSP, além de poder 

ser utilizado também para enviar mídia para servidores de broadcast como Wowza. 

3.4.28. Permitir que o servidor RTSP de mídia possa ser integrado com sistemas de 

terceiros. 

3.4.29. O Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de vídeo: H.264, H.265, 

MPEG4 e Motion JPEG. 

3.4.30. O Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de áudio: PCM, G.711, 

G.726 e AAC. 

3.4.31. O Servidor RTSP deverá suportar envio de mídia em TCP e por UDP. 

3.4.32. Possuir módulo de gerenciamento de banco de dados onde o administrador 

poderá efetuar um backup do banco de dados do sistema, restaurar esse banco e 

reparar um arquivo corrompido. 
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3.4.33. O software deverá ter um sistema seguro de acesso através de usuário e senha, 

acesso ao AD (Active Directory Windows), restringindo por data e hora e o 

computador que poderá ser acessado e confirmação por biometria. 

3.4.34. Permitir o bloqueio e a expiração de contas de usuários importados do Active 

Directory. 

3.4.35. Estar integrado nativamente com DVR’s dos seguintes fabricantes: Intelbras, 

Samsung. LG, Dahua, Dynacolor, HDL, Hikivision, Pelco, Bosch, LuxVision e 

Venetian. 

3.4.36. Permitir capturar câmeras analógicas de DVR´s integrados ao sistema e visualizá-

las nos mesmos mosaicos utilizados pelas câmeras IP’s, em conjunto ou separadas. 

3.4.37. Possuir matriz que permite criar e salvar diferentes mosaicos personalizados para 

visualização no cliente de monitoramento. Estes mosaicos são diferentes dos pré-

definidos que acompanham os sistemas de CFTV. 

3.4.38. Possuir a facilidade de bookmark para marcação rápida de eventos. 

3.4.39. Possibilitar, dentro do bookmark, a escolha de títulos, cores, data inicial, data final 

e observações dos eventos. 

3.4.40. Permitir a pesquisa e reprodução do vídeo, através do bookmark, que são 

apresentados na linha do tempo. 

3.4.41. Permitir a criação automática de bookmark quando houver uma detecção de 

movimento. 

3.4.42. Permitir a criação automática de um bookmark, sempre que um evento ocorrer. 

3.4.43. Possibilitar a gravação de borda (Edge recording). 

3.4.44. Ser compatível com protocolos ONVIF V1.02 ou superior e ONVIF Profile S, G e 

T. 

3.4.45. Deve estar integrado nativamente com os softwares CMS de fabricantes de vídeo 

wall, tais como Barco e Mauell. 

3.4.46. Senhas de acesso a dispositivos de alarmes e de computadores cliente de 

monitoramento devem ser armazenadas com criptografia. 

3.4.47. Suportar o protocolo SNMP para envio de TRAPs para notificar a ocorrência de 

algum evento do sistema.  

3.4.48. Suportar IPv4 e IPv6. 

3.4.49. Permitir cadastrar automaticamente dispositivos multicanal como DVR’s, NVR’s e 

câmeras com múltiplas lentes. 

3.4.50. Possibilitar, ao cadastrar uma nova câmera, acionar, dentro do próprio cadastro, o 

preview imediato das imagens para garantia do funcionamento do dispositivo. 

3.4.51. Operar com servidores e estações de monitoramento em 32bit e 64 bits.  

3.4.52. Permitir o cadastramento de comandos auxiliares de câmeras que possuam essa 

função, para facilitar o acesso a algumas funções específicas dessas câmeras.  

3.4.53. Permitir a exclusão simultânea de múltiplos objetos selecionados em uma lista de 

objetos do sistema, como câmeras, usuários, dispositivos de I/o, mapas e outros.  

3.4.54. No cadastro de equipamentos, permitir o cadastramento do nome do fabricante e 

modelo do dispositivo para facilitar a pesquisa dos mesmos, tendo a possibilidade 

de informar apenas parte do nome.  

3.4.55. Criptografia de comunicação entre servidor e clientes com SSL / TLS. 

3.4.56. Criptografia de comunicação entre câmeras e servidor com SSL / TLS para 

câmeras suportadas. 

3.4.57. Mascaramento de privacidade com direitos de usuário (para GDPR) e algoritmo 

de desfocagem aprimorado em tempo real. 

3.4.58. Permitir seleção entre TCP e UDP para drivers RTSP. 

3.4.59. Deve possuir I/Os (inputs e outputs) virtuais para câmeras e dispositivos de E/S 

(entrada e saída) com a finalidade de combinar I/Os físicos com eventos do sistema. 

3.4.60. Deve possui dashboard com a finalidade de evidenciar as informações de 

consumo das câmeras cadastradas no sistema. 

 

3.4.61.  Gravação: 

 

3.4.62. Suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 FPS por 

câmera. 
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3.4.63. Suportar gravação de N câmeras por servidor, sendo que o limite máximo de 

câmeras deve ser de acordo com a capacidade de disco e de processamento do 

servidor. O Software não deverá ter limite de câmeras por Servidor. 

3.4.64. Suportar gravação por detecção de movimento e Eventos (Sendo estes, Eventos 

Manuais ou Alarmes Externos). 

3.4.65. O sensor de movimento para gravação deverá permitir que sejam selecionadas 

ilimitadas áreas sensíveis ou não, ao movimento. 

3.4.66. Permitir gravação de Banco de Dados redundante, permitindo que o segundo 

Servidor assuma os controles no caso de queda do primeiro, sem intervenção 

humana. (Failover). 

3.4.67. Permitir a configuração de Failover 1 para 1, 1 para N e N para N. 

3.4.68. Permitir a configuração de Failback, onde quando o servidor principal retornar 

suas operações, automaticamente as operações do sistema voltam a ser 

processadas pelo servidor principal sem intervenção humana. 

3.4.69. Suportar agendamento de gravação por hora e dia da semana, sendo que o 

agendamento deve permitir a que o administrador especifique para cada faixa de 

hora o modo de gravação das imagens (Sempre Gravar, Por Movimento, Por 

Evento, Por Movimento e Evento) de cada câmera. 

3.4.70. Possuir recurso para aumentar a taxa de quadros da gravação se reconhecer 

movimento nas imagens. (Ex: Gravação padrão em 4FPS, se reconhecer 

movimento, gravar em 15FPS e quando parar o movimento, voltar a gravação para 

4FPS). 

3.4.71. Possuir sistema de certificado digital que cria uma assinatura digital para cada 

foto gravada, garantindo a autenticidade da imagem. 

3.4.72. Possuir sistema de gravação que não tenha limite de gravação diário, ou seja, 

deve suportar mais de 600.000 imagens por dia, por câmera sem a necessidade de 

mover as gravações para outro disco ou outra pasta de gravação. 

3.4.73. Permitir a visualização simultânea das gravações de mais de uma câmera, 

através de mosaicos, permitindo assim a reprodução de várias câmeras ao mesmo 

tempo, durante um mesmo período de tempo, facilitando a consulta e análise das 

imagens gravadas. 

3.4.74. Trabalhar com gravação no formado JPEG, MPEG-4, H.263, H.264 e H.265 

3.4.75. Possuir controle de buffer para pré e pós-alarme. 

3.4.76. Possuir sistema de arquivamento de imagens e áudio. 

3.4.77. O Sistema deverá, todos os dias a Meia Noite, copiar todas as gravações do dia 

anterior em um esquema de pastas no formato X:\ANOMESDIA\Camera (Ex: 

d:\20050410\Cam1   d:\20050410\Cam2). Seguindo este formato, todas as 

gravações de todas as câmeras do dia, devem estar na pasta raiz do dia, que 

poderá ser arquivada em fita através de um software qualquer de backup. O sistema 

não poderá apagar as gravações da mídia rápida (oficial) após realizar a sua cópia 

para a pasta temporária de armazenamento. 

3.4.78. Permite configurar um agendamento para quando o arquivamento deve ser 

executado. 

3.4.79. Possuir sistema avançado para gerenciamento de disco, onde o sistema deve 

alocar automaticamente a quantidade de espaço em disco necessário para a 

gravação de cada câmera, baseando-se em uma especificação de número de dias 

ou horas que o usuário deseja manter as gravações. O sistema de gerenciamento 

de disco também deve oferecer um sistema de cotas de disco, sendo que o 

administrador poderá limitar uma quantidade de disco que deseja utilizar, 

compartilhando essa cota com todas as câmeras. 

3.4.80. Permitir que o usuário possa configurar um diretório para o backup das 

configurações do sistema e a quantidade de dias que deseja manter os arquivos de 

backup. 

3.4.81. Permitir a reprodução das imagens que foram armazenadas através do processo 

de backup com o próprio reprodutor de imagens do sistema. 

3.4.82. Permitir a gravação automática de imagens em SD-Card quando uma falha na 

rede ocorrer. 
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3.4.83. Permitir que imagens gravadas em SD-Card, possam ser baixadas 

automaticamente na ocorrência de qualquer evento programado ou não e com 

opção de resoluções diferenciadas, podendo ser via rede ou wi-fi. 

3.4.84. Permitir que toda vez que uma gravação em borda for transferida para o servidor 

principal, seja criado um bookmark automático para uma identificação clara na linha 

do tempo, diferenciando assim as gravações originais das gravações baixadas dos 

Sd-Cards. 

3.4.85. Possibilitar o log de atividades da gravação de borda (Edge Recording). 

3.4.86. Permitir a impressão de uma ou de várias imagens recuperadas ou mesmo 

relatórios e que estes, opcionalmente, possuam um código de originalidade 

impresso com código de barras para comparações futuras.  Estas imagens e ou 

relatórios impressos deverão ser armazenadas no servidor de imagens com 

possibilidades de consultas e novas impressões através desses códigos. Este 

código deverá ser único e gerado automaticamente pelo sistema. 

3.4.87. Permitir a criação de um servidor de mídia com a finalidade de disponibilizar 

imagens para a internet sem que os acessos sejam feitos no servidor principal. 

Essas imagens devem ser disponibilizadas via Relay para evitar duplicidade de 

conexão com as câmeras. 

3.4.88. Permite capturar tela, teclado e mouse proveniente de qualquer computador 

Windows existente na rede e gravar suas telas no mesmo storage de CFTV para 

posterior pesquisa. 

3.4.89. Permite a gravação das telas de computadores em Mjpeg, Mpeg4 ou H.264. 

3.4.90. Permite escolher quantos frames por segundo deseja-se gravar as telas dos 

computadores. 

3.4.91. Permite zoom digital e PTZ virtual sobre as imagens capturadas ao vivo e 

gravadas, dos computadores da rede. 

3.4.92. Permite a operação remota dos computadores capturados na rede. 

3.4.93. Permitir a gravação de áudio nos formatos: PCM, G.711, G.726 e AAC. 

3.4.94. Permitir a gravação de imagens geradas por lentes panomórficas 360 graus. 

3.4.95. Permitir a gravação de metadados com informação de detecção de movimento ou 

gravação de evento para possibilitar a fácil identificação, na linha de tempo, de 

movimento ou evento gravado através de uma linha especial com cores 

identificando o movimento ou evento. 

3.4.96. Permitir a gravação de áudio apenas quando houver movimento em câmeras que 

estejam cadastradas gravações por movimento, para manter a sincronia das trilhas 

de áudio e vídeo. 

3.4.97. Permite gravação com criptografia AES 128/256. 

3.4.98. Possuir proteção contra exclusão de gravação. 

3.4.99. Suportar gerenciamento de gravação de objetos desativados. 

 

 

3.4.100. Monitoramento ao Vivo: 

 

3.4.101. Suportar monitoramento ao vivo de ilimitadas câmeras por cliente com 

diversos estilos de tela, oferecendo no mínimo sete formatos padrões de tela. 

3.4.102. Suportar a criação de novos formatos de tela para monitoramento. 

3.4.103. Permitir o funcionamento via Matriz Virtual completa, através de uma lista 

de monitores definidos para este fim, podendo o operador escolher o monitor 

desejado e enviar sequência ilimitada de imagens, mapas e mosaicos, juntamente 

com todas suas configurações como: (Perfil de mídia, posição de zoom, posição da 

lente 360, filtro de imagens e detecção de movimento), operados por joystick, 

teclado e mouse. 

3.4.104. Permitir o controle de Matriz Virtual através de SDK/API para criação de 

macros e scripts em outras linguagens. 

3.4.105. Possibilitar que o operador, ao enviar um objeto para a Matriz Virtual, 

possa escolher a posição do objeto, em um quadrante do mosaico atual desejado 

em exibição no monitor de destino. 
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3.4.106. Possuir sistema de sequenciamento de câmeras, onde o sistema troca 

automaticamente um grupo de câmeras em tela por um outro grupo de câmeras ou 

câmera em um tempo específico para cada grupo ou câmera, permitindo também a 

troca manual no sequenciamento através de botões de avançar e voltar. 

3.4.107. Possuir mosaico automatizado de modo que o sistema deverá ajustar o 

formato de visualização da tela automaticamente, dependendo do número de 

câmeras em tela. 

3.4.108. Permitir que os usuários criem mosaicos públicos que poderão ser 

compartilhados com todos os usuários do sistema. 

3.4.109. Permitir que os mosaicos de monitoramento sejam atualizados 

dinamicamente em tempo real quando criados, atualizados ou apagados em todos 

os clientes de monitoramento, sem a necessidade de reconexão com o servidor. 

3.4.110. Permitir que o usuário faça um filtro dos objetos da lista de objetos 

constantes na tela do cliente de monitoramento. O filtro é aplicado a todos os 

objetos da lista, procurando por nome e descrição do objeto. 

3.4.111. Permitir aumentar a taxa de quadros de uma determinada câmera no 

monitoramento, quando selecionada (Ex: Monitoramento normal em 4FPS, se o 

usuário selecionar a câmera, aumentar para 30FPS, quando o usuário desfazer a 

seleção da câmera, suas taxas de quadros devem retornar para 4FPS). 

3.4.112. Possuir sistema de perfil de usuários, de forma que de qualquer lugar que 

o usuário se conectar ele tenha o seu perfil de posicionamento das câmeras. 

3.4.113. Possuir detecção de movimento em tempo real no monitoramento ao vivo, 

independente da câmera possuir ou não essa função. Esta função deverá fazer com 

que o movimento seja marcado com uma cor específica (Padrão Verde) na tela. 

3.4.114. Permitir que o usuário que esteja visualizando remotamente as imagens 

tenha a possibilidade de realizar uma gravação local de emergência, gravando 

assim as imagens que estão sendo monitoradas, em seu disco local. 

3.4.115. Suportar gravação local em formato nativo e MP4. 

3.4.116. No monitoramento ao vivo, o sistema deve permitir que seja feito zoom 

(Digital) de diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital 

realizado. 

3.4.117. Possuir sistema de zoom com tratamento bilinear para evitar que a 

imagem fique quadriculada. 

3.4.118. Possibilitar a visualização de câmeras de vários servidores (Pode ser 

vários locais diferentes) em uma mesma tela. 

3.4.119. Possibilitar a criação de diversos mosaicos de monitoramento cada qual 

com configuração independente de posicionamento de câmeras. 

3.4.120. Suportar dois ou mais monitores de vídeo por estação cliente para o 

monitoramento ao vivo. 

3.4.121. Possuir duplo clique em uma câmera para selecioná-la e maximizá-la 

(Tela Cheia no Cliente de Monitoramento). 

3.4.122. Possibilitar a opção de remover câmera da tela, através do seu menu 

popup. 

3.4.123. Possibilitar informações das câmeras como resolução da imagem, 

Frames por segundo "FPS", Taxa de Transferência e Decoder. 

3.4.124. Deve ser identificado automaticamente na tela do cliente de 

monitoramento, o status de funcionamento das câmeras através de diferentes 

ícones da lista de objetos, ex: câmera gravando por movimento, por evento, por 

evento e movimento, parada, em funcionamento, etc. 

3.4.125. Possuir recurso de privacidade das câmeras. Com este recurso de modo 

de privacidade, o administrador poderá determinar uma lista de usuários que irão 

perder o acesso à câmera quando o operador ativar o modo de privacidade pelo 

cliente de monitoramento. Este recurso é muito útil quando as câmeras de uma 

instalação estiverem disponíveis externamente, com isto, o operador poderá 

bloquear temporariamente o acesso externo à câmera no momento que desejar, 

impedindo a visualização ao vivo e ao vídeo gravado. 
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3.4.126. Permitir limitar o acesso simultâneo de câmeras. Com esta opção, o 

administrador poderá limitar a quantidade de câmeras simultâneas que um usuário 

ou grupo de usuários poderá visualizar simultaneamente por estação de trabalho. 

3.4.127. Permitir que o usuário, no cliente de monitoramento, configure o modo de 

exibição dos nomes e dos objetos nas listas de objetos do sistema. O usuário 

poderá escolher entre exibir apenas o nome dos objetos, apenas a descrição ou 

ambos no formato "Nome (Descrição)". 

3.4.128. Permitir o monitoramento do áudio ao vivo e setorizado, onde o operador 

poderá escolher a câmera desejada ou um grupo de câmeras que receberão ao 

mesmo tempo o áudio desejado, utilizando-se de microfones e alto-falantes. 

3.4.129. Permitir que o áudio seja transmitido de forma ininterrupta sem a 

necessidade de ficar apertando e segurando qualquer botão. 

3.4.130. Permitir o monitoramento das imagens geradas pelas lentes panomórficas 

de 360 graus ao vivo ou gravadas com controles em quad, áreas virtuais e PTZ 

virtual. 

3.4.131. Possuir Mapa Sinótico para monitoramento ao vivo com os seguintes 

recursos: 

3.4.132. Exibir informações sobre os dispositivos, tais como câmeras, sensores e 

relês, informando através de indicadores visuais o status do dispositivo. 

3.4.133. Permitir criar um único mapa com diversos objetos de múltiplos 

servidores. 

3.4.134. Permitir abrir as câmeras clicando diretamente no seu ícone do mapa. 

3.4.135. Permitir abrir outro mapa através de um link, tornando-o assim um mapa 

de níveis. 

3.4.136. Permitir acionamento de comando através dos indicadores visuais (tal 

como abrir porta, ligar luz, disparar sirene) 

3.4.137. Permitir que ao passar o mouse sobre uma câmera no mapa sinótico, 

possa se ter um preview das imagens ao vivo junto com as informações das 

câmeras. 

3.4.138. Possuir campo de visão de acordo com a posicionamento das câmeras no 

mapa. 

3.4.139. Permitir feedback em tempo real de posição de câmera PTZ no mapa. 

3.4.140. Permitir imagens JPEG, WMF, BMP, GIF e PNG. 

3.4.141. Permitir importar imagens estáticas de mapas do Google Maps e 

adicionar sensores tais como câmeras, sensores e relês, informando através de 

indicadores visuais o status do dispositivo. 

3.4.142. Permitir posicionar as câmeras em mapas do Google Maps e ajustar 

automaticamente suas coordenadas (latitude e longitude), 

3.4.143. Permitir a visualização em tempo real do status dos eventos de alarmes 

associados ao mapa, provocando a animação do ícone para alertar o operador. 

3.4.144. Permitir que o sistema informa automaticamente se a câmera está ou não 

em operação.  

3.4.145. Mostrar a posição da câmera PTZ ao vivo em mapas sinóticos com 

suporte para o campo de visão. 

3.4.146. Representação do campo de visão para câmeras fixas em mapas 

sinóticos 

3.4.147. Navegação por links de objetos (Navegue por objetos usando links de 

sobreposição em câmeras ao vivo e em reprodução). 

3.4.148. Links de objetos também permitem que gatilhos de alarme sejam 

colocados nas imagens da câmera para facilitar o disparo de um alarme. 

3.4.149. Objeto web client incorporado para permitir a exibição e navegação em 

páginas da Web dentro do Surveillance Client. 

3.4.150. Permitir também a integração com qualquer sistema de terceiros baseado 

na web. 

3.4.151. Permitir arrastar e soltar câmeras e visualizações da lista principal (do 

cliente de vigilância) para o media player. 

3.4.152. Permitir ao operador seguir carros, objetos e pessoas a partir da câmera 

que identificou o objeto, tendo em cada imagem a possibilidade de um identificador 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000  
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
que ao ser clicado, já direciona para a próxima câmera que o objeto irá passar, 

possibilitando assim, seguir o objeto de forma online em todas as câmeras 

instaladas (Follow-me).  

3.4.153. Possuir browser web embutido no monitoramento. 

3.4.154. Permitir importar e exportar configurações do cliente de monitoramento. 

 

 

 

 

 

3.4.155. Controle de Pan / Tilt / Zoom: 

 

3.4.156. Possuir controle para câmeras PTZ e mais de 64 presets por câmera (O 

número de Presets depende da câmera). 

3.4.157. Possuir interface de joystick para controle das câmeras PTZ, sendo que 

deverá aceitar controles de joystick de mercado com entrada USB e não 

proprietários. 

3.4.158. Possuir joystick visual, onde o usuário clica na imagem e arrasta o mouse 

para a direção que ele deseja que a câmera se mova. Também deve suportar o 

zoom através da roda do mouse. 

3.4.159. Possuir joystick visual com controle de zoom através de botões. 

3.4.160. Possuir bloqueio de PTZ por prioridade, ou seja, permitir a configuração 

de uma pessoa responsável pelo monitoramento, que quando necessitar utilizar o 

recurso de PTZ terá prioridade no manuseio, quando qualquer outra pessoa estiver 

manuseando a câmera, a sua movimentação é pausada para que o responsável 

com maior prioridade obtenha o controle no momento. 

3.4.161. Possuir sistema de Vigilância PTZ, onde o sistema irá seguir uma lista de 

presets para o posicionamento da câmera, alternando entre os presets no tempo 

específico para cada preset. O sistema de Vigilância PTZ também deverá permitir 

criar diversos esquemas de vigilância, com o devido agendamento dos esquemas 

baseando-se em dia e hora do dia. 

3.4.162. O Sistema de PTZ deverá permitir controle sobre Foco, Íris, Auto-Foco e 

Auto-Íris além de também permitir controle do PTZ Absoluto e Relativo das câmeras 

com estas funcionalidades. 

3.4.163. Possuir suporte nativo para o protocolo de câmeras analógicas. 

3.4.164. Possuir PTZ Virtual para câmeras fixas e móveis. 

3.4.165. Permitir que a vigilância PTZ possa ser configurada para executar 

automaticamente através de agendamento ou manualmente pelo cliente de 

monitoramento e mesa operadora homologada, permitindo que o operador ative, 

desative e troque a vigilância. 

3.4.166. Permitir que no esquema de vigilância PTZ possa ser aplicado um 

número, além do nome. O número será utilizado para chamar o esquema através de 

uma mesa controladora homologada. 

3.4.167. Possibilitar que o operador identifique qual a pessoa que se utilizou do 

bloqueio de PTZ. 

3.4.168. Permitir o agendamento de uso de PTZ. 

3.4.169. Permitir especificar direitos de controle de PTZ individualmente para cada 

usuário e desta maneira cada câmera poderá ter direitos de controle de PTZ para 

diferentes usuários e grupos de usuários. 

3.4.170. Permitir informar o registro do último usuário que movimentou uma 

câmera pelo PTZ. 

3.4.171. Possibilitar adicionar múltiplos presets simultaneamente a um perfil de 

vigilância PTZ. 

3.4.172. Permitir a criação de um agendamento que determine quando 

determinados usuários poderão usar os controles PTZ de uma determinada câmera. 

 

 

3.4.173. Reprodução, pesquisa e exportação de vídeo: 
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3.4.174. Permitir um usuário selecionar um monitor padrão para abrir o Reprodutor 

de Mídia. (Multi Monitor) 

3.4.175. O sistema de reprodução de imagens deve ser baseado por recuperação 

utilizando uma faixa de data e hora, especificados pelo usuário. 

3.4.176. Permitir a reprodução sincronizada de diversas câmeras simultâneas. 

3.4.177. Permitir, em um único cliente de monitoramento, a reprodução de vídeos 

de ilimitadas câmeras ao mesmo tempo. 

3.4.178. Permitir exportação de vídeo sincronizada de diversas câmeras 

simultâneas 

3.4.179. Permitir o processo de exportação e reprodução de vídeo 

simultaneamente 

3.4.180. Possuir linha de tempo das imagens gravadas que deve mostrar os 

pontos onde existem gravação e/ou movimento, bem como permitir a seleção do 

horário corrente através da linha de tempo 

3.4.181. Possuir sistema de desentrelaçamento de imagens para a reprodução de 

vídeo 

3.4.182. Na reprodução de vídeo, o sistema deve permitir que seja feito zoom 

(Digital) de diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital 

realizado, cada qual com independência de controle sobre a imagem principal, 

podendo ser impresso ou salvo em arquivos JPG). 

3.4.183. Possibilitar Pesquisa por Movimento nas imagens gravadas, recuperando 

um vídeo com movimento apenas nas áreas selecionadas da imagem. 

3.4.184. Possibilita a abertura do Media Player modo não modal, o que permite 

que o usuário continue trabalhando com o cliente enquanto o player está aberto. 

3.4.185. Exportar para meio removível o vídeo gravado nos formatos AVI e CD de 

Ocorrência, que no segundo caso, deverá acompanhar um reprodutor de vídeo 

nativo do sistema, possibilitando anexar o nome e a descrição da câmera. 

3.4.186. O sistema deverá, na exportação e pesquisa de movimento em vídeos 

gravados, exibir o tempo restante para o término da operação. 

3.4.187. Possibilitar imprimir uma determinada foto da reprodução de vídeo com 

um descritivo, data e hora do ocorrido. 

3.4.188. Vídeos exportados em AVI e imagens em JPEG deverão conter marca 

d’água com nome da câmera, data e hora, 

3.4.189. Possibilitar a reprodução instantânea de vídeos a partir de eventos. 

3.4.190. O software deverá ter a capacidade de limitar, dentro das políticas de 

usuário e grupos de usuários, a reprodução e exportação de vídeos, impedindo que 

uma reprodução ou exportação por mais de X minutos (configurável) possa ser feita. 

3.4.191. Permitir adicionar marca d’água por usuário para identificação de 

propriedade de imagem. Com este recurso, o administrador poderá adicionar uma 

marca d´água por usuário que será adicionada nas imagens ao vivo e reprodução 

de vídeo. Esta marca d´água tem o objetivo de identificar o proprietário das imagens 

quando as imagens do sistema forem fornecidas para usuários externos. 

3.4.192. Permitir adicionar marca d´água de texto em imagens exportadas. Esta 

opção permite que o operador adicione um texto nas imagens exportadas como 

prova de propriedade e origem das imagens. 

3.4.193. Permitir que na pesquisa de eventos pelo cliente de monitoramento, as 

reproduções de vídeo das câmeras ligadas ao evento possam reproduzir o vídeo 

das câmeras associadas com aquele evento, emitidos através do popup de alarmes. 

3.4.194. O software deverá permitir na reprodução, acelerar o vídeo em: 2x, 4x, 8x, 

16x, 32x, 64x, 128x, 256x e 512x. 

3.4.195. O software deverá permitir que a reprodução de vídeo seja realizada com 

recursos de multi-thread, aumentando significativamente a performance para 

reprodução de câmeras simultâneas, especialmente em megapixel. 

3.4.196. O reprodutor de vídeo deverá redimensionar as imagens de acordo com a 

configuração do cliente de monitoramento, tais como centralizar, redimensionar para 

ocupar todo o espaço e redimensionar mantendo a proporção original da imagem. 
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3.4.197. Permitir a reprodução de áudio e vídeo sincronizado no formato 

proprietário e em AVI. Exportação em MP4 compatível com WhatsApp.  

3.4.198. Permitir exportação de áudio em MP4. 

3.4.199. Possibilitar a reprodução das imagens gravadas através de lentes 

panomórficas de 360 graus, fornecendo alguns controles como visualização em 

quad, visualização de áreas virtuais e PTZ virtual. 

3.4.200. Permitir que o usuário possa escolha o intervalo que deseja pular (X 

minutos) para frente ou para traz no vídeo gravado, facilitando assim a análise do 

vídeo gravado. 

3.4.201. Permitir o redimensionamento de vídeo na exportação em AVI para 

garantir melhor compatibilidade com os codecs existentes. 

3.4.202. Permitir avançar e retroceder o vídeo frame a frame. 

3.4.203. Permite avançar e retroceder o vídeo ao próximo bookmark. 

3.4.204. Permite pesquisas pelo código de originalidade, de uma imagem gerada 

em um relatório. 

3.4.205. A exportação de mídia deverá ser auditada, permitindo futura pesquisa no 

banco de auditoria tais como: período exportado, diretório onde o arquivo foi 

exportado, tamanho total da exportação, etc. 

3.4.206. Na exportação de vídeo, possibilitar que nome da empresa e dados do 

operador sejam preenchidos automaticamente pelo sistema, gravando-os na mídia 

exportada. 

3.4.207. Permitir o playback de eventos no exato momento em que ele aconteceu 

e disponibilizar as imagens até uma hora antes do ocorrido. 

3.4.208. Possibilitar a pesquisa de movimento acelerada através de frames 

chaves. 

3.4.209. Exportação de vídeo deverá ser feito com senha de proteção e 

criptografia para evitar acessos indevidos. 

3.4.210. No reprodutor de Mídia permitir a pesquisa por miniaturas exibindo uma 

miniatura de diferentes horários da gravação, permitindo a localização rápida de 

uma cena desejada. 

3.4.211. Possibilidade de gerar miniaturas baseadas em fatia de tempo onde o 

sistema irá exibir as miniaturas com intervalo de tempo fixo ou por bookmark onde o 

sistema irá exibir uma miniatura para cada bookmark da câmera. O sistema ainda 

deverá permitir a escolha personalizada do intervalo de tempo e o tamanho / 

quantidade de miniaturas em tela. Ao clicar em uma miniatura o vídeo deverá ser 

sincronizado com o horário da miniatura para rápida visualização do evento. 

3.4.212. O sistema deverá permitir a pesquisa por miniaturas em vídeo exportados 

no formato nativo.  

3.4.213. Permitir a pesquisa por nome de objeto para a devida reprodução.  

3.4.214. Permitir exportar para meio removível o vídeo gravado nos formatos AVI, 

ASF, H.264, JPEG, PNG, PDF, BITMAP, WMF, GIF, TIFF, MJPEG, MPEG1, 

MPEG2, MP4.  

3.4.215. Deve permitir exportar snapshot em JPEG, PNG, Bitmap, WMF e GIF de 

vídeos ao vivo e gravados. 

3.4.216. Permitir a utilização dos codecs XviD MPEG-4 e X264 para exportação 

em AVI. 

3.4.217. Permitir, na reprodução do vídeo, atualizar instantaneamente as imagens 

na linha do tempo e poder usar o mouse para arrastar e soltar com a finalidade de 

acelerar o vídeo. 

3.4.218. Permitir reprodução de borda (Reprodução direta de dispositivos como 

câmeras com cartão SD ou DVRs / NVRs) para dispositivos suportados. 

3.4.219. Permitir a reprodução de imagens das câmeras associadas com as 

configurações de analíticos e LPR. 

3.4.220. Permitir ao operador na reprodução de vídeo, ao ser detectado um evento 

envolvendo pessoas, automóveis ou outros objetos, que a partir dessa imagem   ter 

a possibilidade, através de um identificador (ícone) que ao ser clicado, já direciona 

automaticamente para a próxima câmera que o objeto passou, possibilitando assim, 

seguir o objeto em todas as câmeras instaladas (Follow-me). Permitir ainda que 
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toda essa sequência já possa ser salva em pen-drive, discos, arquivos ou outra 

mídia, com todas as proteções de criptografia e senhas.  

3.4.221. Permitir exportação de sequencias gravadas com a finalidade de 

rastreamento de suspeito. 

3.4.222. Permitir opções de configuração de redimensionamento e decoder para a 

reprodução de vídeo no player exportado em formato nativo. 

 

 

3.4.223. Alertas e Eventos: 

 

3.4.224. O sistema deverá ter um completo gerenciamento de alarmes e eventos, 

sendo que ele deve reconhecer alarme de qualquer dispositivo com contato seco 

que esteja ligado nas câmeras ou servidores de vídeo. Este gerenciamento de 

alarmes deve contemplar as seguintes funcionalidades: 

3.4.225. Na ocorrência de um alarme externo (Qualquer sensor de alarme 

conectado nas câmeras ou servidores de vídeo) o sistema deverá tomar ações pró-

ativas para alertar os operadores, sendo que o sistema deve fornecer a 

possibilidade de: Enviar um E-mail e/ou SMS para um grupo de pessoas alertando 

sobre o ocorrido, abrir em telas do tipo Popup imagens de câmeras, mapas , 

analíticos , LPR, Emitir sons de alarme, Enviar Mensagens Instantâneas ao 

operador através de telas do tipo Popup, Posicionar câmeras com Movimento (PTZ) 

em Presets definidos e Acionar saídas de alarmes das câmeras onde nestas saídas 

podem estar conectadas sirenes. Todas estas ações de alarme devem ser 

configuradas independentemente para cada câmera e todas devem ter um 

agendamento de operação, sendo que apenas serão chamadas se o agendamento 

permitir. 

3.4.226. O Sistema deverá tomar ações pró-ativas na detecção de movimento das 

câmeras em horários pré-definidos, ou seja, se em determinado horário que não 

pode haver movimento em determinada câmera o sistema reconhecer um 

movimento, então este deverá ter a possibilidade de tomar todas as ações de 

alarme descritas anteriormente (Enviar E-Mail / SMS, Abrir imagens das câmeras 

em Popups, Emitir Sons de Alarme, Enviar Mensagens Instantâneas ao operador, 

Posicionar câmeras PTZ em determinados pontos pré-definidos e Acionar saídas de 

alarme das câmeras e/ou servidores de vídeo). 

3.4.227. O Sistema também deverá ter a possibilidade de tomar estas mesmas 

ações proativa, caso a câmera ou servidor de vídeo venha a ficar fora de 

funcionamento e / ou ocorrer algum erro na gravação das imagens. 

3.4.228. O Sistema deverá fornecer ações de alarme manual, onde o operador 

poderá através de um clique em uma lista de ações, disparar as ações de forma 

proativa. 

3.4.229. O Sistema deverá fornecer um agendamento de reconhecimento de 

alarmes externos por câmera, ou seja, ter a possibilidade de reconhecer os alarmes 

apenas em horários específicos. 

3.4.230. O Sistema deverá ter a capacidade de gravar as imagens na ocorrência 

de um evento e também fornecer um agendamento de transmissão de imagens 

onde forneça a possibilidade de transmitir as imagens apenas na ocorrência de um 

alarme. 

3.4.231. O Sistema deve permitir que o acionamento do alarme de uma câmera 

possa iniciar a gravação e/ou transmissão de imagens de quaisquer outras 

câmeras. 

3.4.232. O Sistema deverá ter diversos sons de alarme (Mínimo de 15) para que 

os operadores possam diferenciar cada alarme através de um som diferente. 

3.4.233. O Sistema deverá ter eventos de alarme direcionados apenas para 

Usuários ou Grupos de Usuários específicos. 

3.4.234. O Sistema deverá permitir o agendamento de um ou mais eventos para 

que eles ocorram em qualquer dia do mês e ano desejado. 

3.4.235. O software deverá permitir o recebimento de notificação de detecção de 

movimento de câmeras através de chamadas HTTP. Com isso, a detecção de 
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movimento poderá ser processada diretamente pelas câmeras, diminuindo o uso de 

processador do servidor. 

3.4.236. O software deverá permitir utilizar um perfil de vídeo alternativo para 

detecção de movimento no servidor. Com este recurso, a utilização de processador 

para detecção de movimento no servidor cairá drasticamente, aumentando 

significativamente a quantidade de câmeras que um servidor poderá processar. 

3.4.237. Permitir pesquisar no banco de dados de eventos, através do tipo de 

evento, filtro por datas, objetos e outros, as ocorrências internas e externas ao 

software, relacionadas aos alarmes do sistema. 

3.4.238. Permitir que no sistema de análise de imagens, os objetos que estiverem 

alarmados por alguma regra de analítico tenham o seu contorno alterado para uma 

determinada cor, por exemplo vermelho. O usuário ainda deverá ter a opção de 

apenas exibir os objetos alarmados. 

3.4.239. Na ocorrência de qualquer evento, o sistema deverá permitir anexar 

qualquer imagem de qualquer câmera para que esta possa ser enviada via email. 

3.4.240. Deverá ter integração dom pelo menos 3 (três) fabricantes de módulos de 

I/O ethernet com contato seco para possibilitar o tratamento de eventos como: abrir 

e fechar portas, portões, ligar e desligar motores, acender e apagar luzes, tocar 

sirenes, etc... 

3.4.241. Permitir o agendamento personalizados de dias (Feriados, fins de 

semana, datas importantes). 

3.4.242. Permitir a configuração de agendamentos independentes para cada 

evento de entrada de alarme (câmeras e dispositivos de I/O). 

3.4.243. Permitir que no próprio POP-UP de alarmes e eventos, possa ser 

reproduzido o vídeo do acontecido imediatamente, com a informação do servidor 

que gerou tal alarme. 

3.4.244. Permitir evento de detecção de áudio caso o nível esteja acima ou abaixo 

de um limite especificado por um tempo determinado. 

3.4.245. Permitir gerar evento de falha de comunicação se o dispositivo 

permanecer fora de funcionamento por mais de X segundos. O sistema ainda deve 

permitir a opção de continuar gerando o evento a cada X segundos enquanto o 

dispositivo estiver off-line. 

3.4.246. Possuir controle de falha e restauração de gravação, permitindo a criação 

de eventos de notificação. 

3.4.247. Permitir o fechamento automático do pop-up de alarmes em um tempo 

determinado pelo administrador do sistema. 

3.4.248. Permitir o cancelamento automático do fechamento da tela de pop-up no 

caso de movimentação pelo operador. 

3.4.249. Permitir limitar a quantidade de janelas de pop-ups abertas 

simultaneamente e quando o limite for atingido a janela mais antiga será fechada 

automaticamente. 

3.4.250. Permitir criar uma fila de pop-up de alarmes que podem ser definidos em 

um único monitor ou em vários monitores, podendo ser arrastados de uma tela para 

outra. 

3.4.251. Permitir que ao arrastar um pop-up de uma tela para outra esse seja 

retirado da fila de alarmes e não seja excluído automaticamente, possibilitando 

assim seu tratamento diferenciado. 

3.4.252. Permitir estipular um valor máximo de pop-ups por monitor. 

3.4.253. Possuir botão de reprodução rápida nos pop-ups para agilizar os eventos 

de câmeras, LPR e analíticos. 

3.4.254. O pop-up de alarme deverá fornecer o horário local do servidor e do 

cliente de monitoramento. 

3.4.255. Os pop-ups de alarmes deverão ter a opção de não serem abertos 

novamente no caso de ocorrer o mesmo evento. 

3.4.256. Possuir evento de restauração de conexão de câmeras e dispositivos de 

I/Os. 

3.4.257. Permitir que registre o tempo total que o equipamento ficou fora de 

funcionamento e que esses registros possam ser pesquisados na lista de eventos. 
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3.4.258. Permitir que sejam extraídos relatórios das falhas dos equipamentos. 

3.4.259. Permitir extração de múltiplos relatórios com configuração de filtros 

individuais. 

3.4.260. Possuir relatórios de bookmarks. 

3.4.261. Permite que usuário autorizado receba todos os controles para operação 

do sistema. 

3.4.262. Permitir personalizar as janelas de alarme e organiza-las em um monitor 

no Cliente de Monitoramento. 

3.4.263. Permitir eventos de timer e possibilitar cancelá-lo antes que o evento 

ocorra. 

3.4.264. Permitir enviar um email na ocorrência de qualquer evento anexando um 

arquivo script que ao executá-lo irá abrir o cliente de monitoramento e reproduzir 

automaticamente o vídeo das câmeras selecionadas.  

3.4.265. Possibilitar enviar e-mails com alertas de eventos de analíticos, anexando 

a foto com os metadados do objeto do ambiente invadido. 

3.4.266. Suporte para eventos específicos de dispositivos como o pressionamento 

do botão Intercomm, perda de vídeo dos DVRs e falha no disco rígido. 

3.4.267. Possuir suporte ao recebimento de eventos de câmeras. 

3.4.268. Possuir envio de imagem estática para popups. 

3.4.269. Permitir envio de áudio para as câmeras. 

3.4.270. Suportar evento de disparo de requisição HTTP e HTTPS. 

3.4.271. Suportar envio de link de reprodução em mobile, através de email de 

alerta. 

3.4.272. Permitir criação de sons de alerta personalizados. 

3.4.273. Suporte ao uso de valores dinâmicos de variáveis nas ações de eventos. 

3.4.274. Possuir localização do evento em Google Maps na pesquisa. 

 

3.4.275. Gerenciamento: 

 

3.4.276. Possuir recurso para envio automático por e-mail de relatórios do 

servidor, contendo informações como status das gravações e últimos acessos ao 

servidor. 

3.4.277. O sistema deve possuir ferramenta de configurações globais de câmeras, 

onde o administrador pode aplicar a mesma configuração para um grupo de 

câmeras ao mesmo tempo, facilitando assim a sua administração. 

3.4.278. Possuir controle de usuário e senha com direitos diferenciados para cada 

usuário. 

3.4.279. Possuir integração com o Active directory da Microsoft, facilitando assim, 

a integração com usuários cadastrados no sistema. 

3.4.280. Possuir grupo de usuários que permite a aplicação das mesmas 

configurações de permissão para todos os usuários pertencentes ao grupo. Um 

usuário poderá fazer parte de mais de um grupo, recebendo as permissões 

referentes a todos os grupos de que fizer parte. 

3.4.281. Possuir filtro de registros para permitir filtrar os objetos por nome ou 

descrição. 

3.4.282. Possuir calculadora de disco para calcular o espaço em disco necessário 

para gravação baseando-se em dados como Resolução, Quadros por Segundo, 

Tempo Desejado para Armazenar e Estimativa de Detecção de Movimento. 

3.4.283. Trabalhar com conceito de grupos de alerta onde na ocorrência de um 

determinado evento, apenas o grupo configurado para receber o alerta deve ser 

notificado. 

3.4.284. Possuir log de eventos do sistema que deverá registrar todas as 

atividades dos usuários bem como as atividades do próprio sistema. 

3.4.285. Possuir servidor web embutido no sistema para monitoramento ao vivo e 

reprodução de vídeo remoto. 

3.4.286. Possuir suporte a HTTPS e SSL. 

3.4.287. Fornecer ferramenta de monitoramento de desempenho do servidor 

através de gráficos históricos com informações como: Consumo de processador, 
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Consumo de memória, Usuários conectados, Tráfego de Entrada em KB/s e Tráfego 

de Saída em KB/s. 

3.4.288. Permitir que as modificações em objetos do sistema como câmera, mapa, 

configurações de analítico, configurações de LPR e estilos de tela sejam refletidos 

automaticamente no cliente de monitoramento, sem a necessidade de atualizar o 

cliente, assim quando uma câmera é adicionada ou alterada, o cliente de 

monitoramento já recebe as alterações automaticamente. 

3.4.289. Possibilitar que, as fontes dos títulos das câmeras na tela de 

monitoramento, possam ser alteradas em seu formato tamanho, modelo e cores. 

3.4.290. Permitir configurar diretório padrão para exportação de mídia e fotos de 

tela do cliente de monitoramento. Através desta configuração, as exportações de 

mídia ou fotos de tela irão utilizar, por padrão, o caminho definido nas configurações 

do cliente de monitoramento. 

3.4.291. Os clientes de administração e monitoramento devem localizar 

automaticamente todos os servidores de gravação de vídeo disponíveis na rede 

local. 

3.4.292. O software deverá permitir a busca automática de câmeras na rede 

através de   protocolo UPnP. 

3.4.293. Permitir a localização automática de câmeras que utilizam protocolo 

ONVIF. 

3.4.294. O software deverá possuir um sistema auditoria detalhada de ações de 

usuários e conexões ao servidor que permitirá pesquisar as atividades dos usuários 

no sistema. 

3.4.295. O software deverá possibilitar a exportação de registros de auditoria e os 

registros de pesquisas de eventos para um arquivo .CSV. 

3.4.296. O sistema deverá fornecer o tempo de desconexão de cada câmera. 

3.4.297. O sistema deverá garantir que o acesso aos logs de eventos seja feito 

somente pelo administrador do sistema ou por usuário por ele autorizado. 

3.4.298. O software deverá possuir limite de acesso simultâneos de um mesmo 

usuário. Este recurso deverá limitar a quantidade de login simultâneos que um 

determinado usuário ou grupo de usuário pode realizar no sistema. 

3.4.299. Possibilitar a exportação de relatórios e gráficos do sistema nos formatos 

PDF, CSV, TXT, RTF, XLS e HTML. 

3.4.300. Possibilitar a troca do logotipo dos relatórios para logotipos próprios dos 

usuários. 

3.4.301. No cadastro de câmeras, possibilitar que o usuário possa escolher as 

colunas desejadas para melhor identificação, tais como: nome, descrição, firmware, 

porta, endereço, usuário, se está ativa ou não, etc. 

3.4.302. Permitir a importação de qualquer objeto de outros servidores com a 

finalidade de agilizar a configuração de um novo servidor. Permitir a importação de 

câmeras, dispositivos de alarmes, usuários, configurações de analíticos e LPR. 

3.4.303. Permitir que todas as telas de cadastros de objetos do cliente de 

administração do sistema, possam ser exportadas em tela e com isso possa o 

administrador gerar relatórios com as informações desejadas. 

3.4.304. Permitir pesquisas por data e hora inicial e final, palavra exata ou parte da 

palavra no sistema de auditoria. 

3.4.305. Permitir que ao clicar duas vezes sobre um registro de auditoria, este 

possa ser expandido mostrando todos os seus detalhes. 

3.4.306. Permitir auditoria multi-servidor. 

3.4.307. Permitir enviar via e-mail, relatórios sobre o funcionamento do servidor. 

3.4.308. Permitir bloquear acesso ao sistema após x tentativas de senha inválida. 

3.4.309. Permitir bloquear totalmente o acesso do operador para qualquer 

operação a não ser visualização ao vivo. 

3.4.310. A Estação de monitoramento deverá em todo o tempo, fornecer o nome 

do operador a ela conectado. 

3.4.311. Permitir a configuração de buffer de áudio com a finalidade de oferecer 

uma reprodução contínua e limpa. 
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3.4.312. O sistema deve oferecer a opção de corte de imagens (CROP) com a 

finalidade de selecionar uma área da imagem que deseja manter visível para os 

usuários. 

3.4.313. Possuir um sumário com gráficos de uso de disco ligados ao servidor de 

gravação. 

3.4.314. Permitir a impressão de uma imagem feita em zoom digital das câmeras 

de monitoramento. 

3.4.315. Permitir configurar buffer de vídeo para câmeras fixas e PTZ com a 

finalidade de aumentar a fluidez na visualização da imagem. 

3.4.316. Possuir snapshot rápido através de atalhos utilizando as teclas do teclado 

de monitoramento. 

3.4.317. Permitir em um mosaico exposto na tela de monitoramento com diversas 

câmeras, que ao clicar em uma dessas câmeras e ampliá-la em tela cheia, que o 

sistema desative as imagens que ficaram por traz a fim de economizar banda e 

processamento. 

3.4.318. Permitir a execução em sistemas com resolução de fonte maior que 

96DPI. 

3.4.319. Ao enviar um objeto para a Matriz Virtual o sistema deverá exibir o nome 

dos objetos que estão sendo exibidos atualmente no monitor selecionado da matriz. 

3.4.320. Deve permitir ativar e desativar mapas. 

3.4.321. Permitir a alteração dos dados de conexão (Endereço, Autenticação e 

Timeout) de múltiplas câmeras simultaneamente. 

3.4.322. Permitir alteração do diretório de gravação de múltiplas câmeras. 

3.4.323. Permitir configurações em massa para a múltiplas câmeras 

3.4.324. Possibilitar extrair relatório periódico de funcionamento do servidor com a 

quantidade de dias gravados e estimativa de gravação de cada câmera do sistema. 

3.4.325. Permitir pesquisar dispositivos através de filtro de IPs. 

3.4.326. Permitir a alteração das configurações das câmeras suportadas no 

Cliente de administração, com suporte para alterar várias câmeras ao mesmo 

tempo. 

3.4.327. Painel pequeno para o status da câmera, que mostra algumas 

informações valiosas, como a quantidade de câmeras gravadas por disco e a 

largura de banda por disco. 

3.4.328. Possuir senha forte satisfazendo, pelo menos, três das características 

abaixo: 

3.4.329. Pelo menos 1 caractere maiúsculo. 

3.4.330. Pelo menos 1 caractere minúsculo. 

3.4.331. Pelo menos 1 número. 

3.4.332. Pelo menos 1 símbolo. 

3.4.333. Permitir o cadastro centralizado de servidores no cliente de 

monitoramento. 

3.4.334. Possuir autenticação de 2 fatores. 

3.4.335. Permitir forçar o uso de senhas fortes. 

3.4.336. Permitir configuração centralizada e personalizada dos clientes de 

monitoramento e operação por usuário. 

3.4.337. Possuir revisão instantânea da gravação. 

3.4.338. Possuir desconexão automática de usuário por tempo de inatividade. 

3.4.339. Possuir recurso de congelamento de imagem no monitoramento ao vivo. 

3.4.340. Possuir monitoramento de saúde do servidor. 

3.4.341. Permitir duplicação de objetos cadastrados. 

3.4.342. Possuir sumário de ações e eventos. 

3.4.343. Possui recurso de manutenção automática de banco de dados. 

3.4.344. Possuir suporte a serviço P2P homologados. 

3.4.345. Permitir reutilizar credenciais de acesso na administração dos servidores. 

 

 

3.4.346. Acessos ao sistema via navegadores (browser) e dispositivos 

móveis: 
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3.4.347. O sistema deve ser desenhado para possibilitar acesso remoto, 

permitindo o acesso às imagens ao vivo e à reprodução de vídeo remotamente 

através de um servidor WEB integrado ou do cliente do sistema. 

3.4.348. O sistema de monitoramento via web browser deve permitir que o usuário 

visualize as câmeras através de mosaicos, criados previamente. 

3.4.349. Possuir visualização das imagens via celular ou por qualquer dispositivo 

móvel compatível com Android Armset ou superior e IOS. 

3.4.350. Permitir conectar-se com múltiplos servidores. 

3.4.351. Permitir visualização de câmeras individualmente. 

3.4.352. Permitir salvar Screenshot (Foto) da imagem no dispositivo móvel. 

3.4.353. Permitir visualização da imagem em tela cheia e em mosaicos. 

3.4.354. Permitir controle de PTZ. 

3.4.355. Permitir usar Preset. 

3.4.356. Permitir configuração da visualização por Resolução, Qualidade da 

imagem e Frames por Segundo (FPS). 

3.4.357. Possuir status de Banda Consumida em KBytes. 

3.4.358. Permitir ativação de alarmes (Ligar uma lâmpada, acionar uma sirene, 

abrir e fechar um portão e etc). 

3.4.359. Permitir utilizar a câmera de seu celular integrado ao sistema, como se 

fosse uma câmera do sistema, possibilitando transmitir as imagens ao vivo via 3G, 

4G ou wi-fi, diretamente para a central de monitoramento e que essas possam ser 

gravadas automaticamente no sistema de CFTV. 

3.4.360. Ter a possibilidade de gerar um perfil de mídia exclusivo para dispositivos 

móveis, com a finalidade de criar uma configuração diferente, visando uma menor 

utilização de banda de transmissão, para estes dispositivos. 

3.4.361. Permitir operação via matriz virtual possibilitando transmitir a imagem de 

uma câmera dentro de um mosaico diretamente para o vídeo-wall. 

3.4.362. Permite exportar fotos e vídeo gravado para WhatsApp. 

 

3.4.363. Outros Recursos: 

 

3.4.364. Possuir recurso de máscara de privacidade com possibilidades de 

embaçamento (Inibe determinadas áreas da tela para que seja ocultado algum 

detalhe da imagem para o operador) para câmeras fixas. 

3.4.365. Possuir filtros para controle da imagem (Blur, Gaussian Blur, Sharpen, 

Emboss, Flip, Flop, Grayscale e Invert) por câmera (Reprodução de vídeo e 

Monitoramento ao Vivo) com configurações pré-definidas. 

3.4.366. Possuir controle sobre as tonalidades de imagem (Vermelho, Verde, Azul, 

Contraste, Brilho e Nível de cor) por câmera (Reprodução de Vídeo e 

Monitoramento ao Vivo) com configurações pré-definidas. 

3.4.367. Possuir interfaces amigáveis para o operador e o administrador. As 

interfaces de monitoramento e administração devem ser programas diferentes, 

sendo que o sistema de monitoramento deverá ter uma interface voltada ao 

operador, e esta deve ser bem intuitiva e simples para um usuário leigo operar e a 

interface de administração deverá fornecer uma visão completa do sistema, através 

de uma lista do tipo Tree-View muito utilizada por sistemas de administração. 

3.4.368. Deverá permitir a integração com qualquer sistema de mercado, entre 

eles controle de acesso, proteção perimetral, vídeo-porteiro eletrônico, PSIM, e 

outros, através do fornecimento das API’s. 

3.4.369. Deverá ser fornecido sem custos, dentro da versão adquirida, todas as 

atualizações, sejam por correção de eventuais problemas ou novas facilidades 

implementadas. EX: O cliente adquiriu a versão 7.0 e receberá gratuitamente todas 

as alterações dentro dessa versão. 

3.4.370. O sistema ainda deve oferecer os módulos abaixo totalmente integrados 

ao sistema de monitoramento ofertado, cuja aquisição será de forma opcional. 
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3.4.371. Mesa operacional: 

 

3.4.372. Possibilitar a operação de todo o sistema, através de mesa operacional 

USB totalmente compatível com o fabricante do software, sem necessidade de 

aquisição de licenças. Fornecer manuais em português do Brasil. Esta mesa deve 

conter minimamente as seguintes funções: 

 

3.4.373. Funções Gerais: 

 

3.4.374. Atalho de câmera, matriz virtual, retroceder estilo de tela, avançar estilo 

de tela, tela cheia, ocultar barra de ferramentas, atualizar, detecção de movimento, 

alterar mosaico, foto da tela, eventos, mouse virtual, botão esquerdo do mouse, 

botão direito do mouse, teclado virtual, abertura de íris, fechamento de íris, foco 

perto, foco longe, bloqueio ptz, presets, vigilância ptz, ptz virtual, ptz simples, menos 

zoom, mais zoom, reprodutor de mídia, play & pause, visor para identificação da 

câmera, Joystick. 

 

3.4.375. Modo ao vivo: 

 

3.4.376. Navegação por objetos, chamada de câmera por atalho, matriz virtual, 

navegação por estilos de tela, modo tela cheia no objeto, ocultar barra de 

ferramentas, atualizar cliente de monitoramento, detecção de movimento, alterar 

mosaico, foto da tela, disparando eventos, mouse virtual, teclado virtual, ajuste de 

íris, ajuste de foco, ptz, bloqueio ptz, presets, vigilância ptz, ptz virtual, ptz simples. 

 

3.4.377. Modo reprodução: 

 

3.4.378. Iniciar reprodução, seleção de horário, avançar gravação, retroceder 

gravação, iniciar e pausar reprodução. 

3.4.379. O equipamento descrito acima (Mesa Operacional) trata-se apenas de um 

hardware e não deverá existir licença de software para que esta funcione no 

sistema de monitoramento. 

 

3.4.380. Leitor Biométrico USB (biopass): 

 

3.4.381. O software deverá ter suporte a leitor biométrico USB, coma finalidade de 

garantir a segurança de acesso ao sistema de monitoramento através de 

reconhecimento das digitais dos funcionários autorizados envolvidos no processo. 

Desta maneira evita-se que senhas pessoais sejam transferidas a outras pessoas e 

que acessos indesejados possam ser feitos ao sistema. Deve ser totalmente 

compatível com o sistema ofertado. O leitor deve ter a seguinte característica: 

3.4.382. Deve reconhecer digitais humanas 

3.4.383. Captura de 650 DPI 

3.4.384. Sem sensibilidade à eletroestática (ESD) 

3.4.385. Não absorver oleosidades da pele nem nicotina 

3.4.386. Suportar 1.5 milhões de toques 

3.4.387. Permitir a reposição da película 

3.4.388. Ser de tecnologia Bioluminescente (Emissor de Luz) 

3.4.389. Sistema de gerenciamento e arquivamento de imagens de eventos  

3.4.390. Possuir um sistema de gerenciamento e arquivamento de imagens 

exclusivamente dos eventos ocorridos no sistema, permitindo sua classificação, 

organização, documentação e emissão de relatórios e gráficos. Ainda neste sistema 
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permitir a administração da manutenção das câmeras instaladas através de ordens 

de serviços. O sistema deve: 

3.4.391. Permitir agendamento de arquivamento. 

3.4.392. Possibilitar a abertura de boletim de ocorrência quando ocorrer um 

evento. 

3.4.393. Possibilitar a criação de campos personalizados no boletim de ocorrência. 

3.4.394. Permitir a criação de categorias para os eventos. 

3.4.395. Possibilitar a gravação do vídeo do evento de uma ou mais câmeras, 

anexado ao boletim de ocorrência. 

3.4.396. Permitir a classificação de todos os eventos ocorridos. 

3.4.397. Permitir que qualquer documento digitalizado possa ser anexado a este 

boletim para fins de documentação completa do evento. 

3.4.398. Possibilitar a emissão de relatórios e gráficos em PDF dos eventos 

ocorridos. 

3.4.399. Possibilitar a pesquisa de um evento por qualquer campo definido no 

boletim de ocorrência. 

3.4.400. Possibilitar a abertura de ordem de serviço para equipamentos 

relacionados ao monitoramento. 

3.4.401. Gerar relatórios baseados em filtros especificados pelo usuário. 

3.4.402. Suporte a multiusuários com gerenciamento por nível de acesso para 

administradores, técnicos e operadores. 

3.4.403. Permitir que todo o acesso ao sistema seja feito via WEB. 

3.4.404. Não possuir limite para cadastramento de administradores, operadores e 

técnicos. 

3.4.405. Não possuir limite para cadastramento dos eventos ocorridos no sistema. 

3.4.406. Não possuir limite para cadastramento de boletins de ocorrências. 

3.4.407. Ser fornecido como licença única sem a necessidade de aquisição de 

licenças adicionais. 

3.4.408. Ser integrado ao sistema de monitoramento ofertado. 

3.4.409. Estar totalmente na língua portuguesa Brasil, assim como seus manuais. 

 

3.4.410. Sistema de análise Inteligente de imagens: 

 

3.4.411. Os softwares de análise de imagem devem ser “inteligentes” ao ponto de 

reconhecerem a violação de regras criadas no sistema de análise de imagem e 

gerar informações/alarmes para o sistema de monitoramento, possibilitando a 

imediata ação dos operadores envolvidos. O software deve possuir solução 

integrada com o software de monitoramento ofertado com no mínimo as seguintes 

funções: 

3.4.412. Detecção de movimento de objetos no campo de visão. 

3.4.413. Suportar detecção de direção em todos os sentidos; 

3.4.414. Detecção da presença de novo objeto fixo em uma cena; 

3.4.415. Detecção de remoção de um objeto estático de uma cena; 

3.4.416. Detecção de limite de velocidade para veículos; 

3.4.417. Detecção de veículos ou pessoas paradas em lugar proibido; 

3.4.418. Detecção de objeto atravessando uma linha virtual traçada em uma cena; 

3.4.419. Detecção de movimento de objeto na direção diferente da configurada em 

uma cena; 

3.4.420. Detecção de permanência (por tempo) de um objeto ou pessoas a partir 

da configuração de um tempo mínimo pré-estabelecido em uma cena; 

3.4.421. Contagem de objetos, pessoas, carros que entrem em uma zona ou cena 

pré-estabelecida; 

3.4.422. Contagem de veículos por faixa de rolamento; 

3.4.423. Captura de faces de pessoas em uma determinada área; 

3.4.424. Possibilitar criar barreiras virtuais em todos os sentidos; 

3.4.425. Possibilitar criar cercas virtuais; 
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3.4.426. Possuir filtros para pessoas, objetos, bicicletas, animais, barcos, aviões, 

etc.; 

3.4.427. Possibilitar cancelar a trepidação da câmera quando esta estiver instalada 

em automóveis ou locais onde o tráfego provoque a ação; 

3.4.428. Detecção de obstrução da visão da câmera (vandalismos, cobertura da 

câmera); 

3.4.429. Detecção de obstrução da visão da câmera, por distorção do foco da 

mesma ou quando a mesma é modificada da cena pré-configurada originalmente; 

3.4.430. Permitir re-disparo de eventos em um tempo programado, ou seja, 

estabelecer um tempo para reconhecer novamente um mesmo tipo de evento. 

3.4.431. Emitir alarmes com Popups na tela de monitoramento e sonoros para 

todos os casos acima quando o fato ocorrer. 

3.4.432. Permitir criar diversos tipos de relatórios, combinados ou não com os 

diversos eventos aqui solicitados, imprimi-los e gerar diversos tipos de gráficos. 

3.4.433. Permitir agendar a ativação das configurações dos analíticos. 

3.4.434. Permitir apagar registros antigos de analítico e determinar o tempo de 

retenção desses registros no banco de dados. 

3.4.435. Permitir que os analíticos possam ser ativados em câmeras fixas ou 

domes PTZ. 

3.4.436. Permitir o tratamento de qualquer analítico embarcado em câmeras, 

desde que estas câmeras possuam a facilidade de notificação por HTTP. 

3.4.437. Permitir as configurações de analíticos remotamente. 

3.4.438. As regras de analíticos a serem aplicadas serão selecionadas por 

câmera, onde cada uma poderá utilizar um conjunto de regras e realizar a análise 

de conteúdo do vídeo em tempo real. 

3.4.439. Deve permitir a gravação de metadados de analítico automático, onde o 

sistema irá gravar a primeira configuração de analítico que estiver em 

funcionamento associada a câmera. Isto permite a gravação de metadados de 

analítico para câmeras móveis com diferentes configurações de analítico em 

diferentes presets. 

3.4.440. Permitir o uso de regras lógicas com analítico em borda, quando da 

utilização de VCACore. 

3.4.441. Todos os analíticos aqui solicitados devem estar em uma única licença, e 

esta licença deverá ser fornecida por câmera, permitindo assim que o usuário possa 

escolher, na câmera desejada, quantos e quais os analíticos que deseja processar 

ao mesmo tempo. 

3.4.442. Possuir evento de falha e restauração de comunicação de configurações 

de analíticos. 

3.4.443. Possuir opção de deslocamento de metadados de analítico. 

3.4.444. Suporte a renderização de metadados para analítico EDGE. 

3.4.445. Suportar EDGE Analítico com servidores terceiros, homologados. 

3.4.446. Suporte ao filtro de alteração de condição de objeto – edge. 

3.4.447. Suporte a seguir rota – edge. 

3.4.448. Suporte à similaridade – edge. 

3.4.449. Suporte a ocupância – edge. 

3.4.450. Permitir gravação de metadados de reconhecimento facial SAFR. 

3.4.451. Suportar regras de temperatura de analítico. 

3.4.452. Suportar regras de reconhecimento facial de analítico. 

 

3.4.453. Pesquisa de Analíticos: 

 

3.4.454. O sistema deve permitir a pesquisas dos registros por diversos filtros 

como: 

3.4.455. Pesquisa por data completa:  informar dia, mês e ano inicial e dia, mês e 

ano final. 

3.4.456. Pesquisa por data fracionada:  permite pesquisar por dia, mês, ano, 

semana e horas de uma forma fracionada como o exemplo: pesquisar dias 1 e 20, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000  
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
entre os meses de julho e dezembro, entre os anos de 2012 e 2013, que se 

encaixem entre segunda e sexta-feira e nos horários das 06:00:00 até 22:00:00. 

3.4.457. Pesquisa por data fracionada:  permite pesquisar por dia, mês, ano, 

semana e horas de uma forma fracionada como o exemplo: pesquisar dias 1 e 20, 

entre os meses de julho e dezembro, entre os anos de 2012 e 2013, que se 

encaixem entre segunda e sexta-feira e nos horários das 06:00:00 até 22:00:00. 

3.4.458. Pesquisa de evento por câmera:  permite pesquisar pela câmera os 

eventos relacionados. 

3.4.459. Pesquisa por evento:  permite pesquisar qualquer evento relacionado as 

câmeras. 

3.4.460. Pesquisa por zonas:   permite pesquisar qualquer evento relacionado a 

uma zona demarcada. 

3.4.461. Pesquisa por objetos:   permite a pesquisa pela classificação dos objetos. 

3.4.462. Pesquisa mesclando filtros:   permite a pesquisa mesclando todos os 

filtros acima citados. 

3.4.463. Relatórios: permitir a visualização, impressão e exportação de relatórios 

gerados pelas pesquisas. 

 

3.4.464. Gráficos de Analíticos: 

 

3.4.465. O sistema deve permitir gerar gráficos de diversos tipos de analíticos 

conforme abaixo: 

3.4.466. Gráfico de barras, gráfico de linhas, e gráfico de pizza. 

3.4.467. Relatórios: permitir a impressão de todos os gráficos. 

3.4.468. Software de Analítico Especial com Inteligência Artificial, baseado em 

redes neurais e via deep Learning.  

3.4.469. Sistema de analítico especial via deep learning, permitindo que o software 

aprenda algumas características da cena e provoque alarmes no sistema de VMS. 

 

3.4.470. Deverá contemplar ao menos 3 categorias, sendo: 

 

 

3.4.470.1. Categoria de Crimes: 

 

3.4.470.2. Esta categoria o sistema deverá permitir a identificação de armas de fogo 

como revolveres, fuzil, espingarda, metralhadora, capacetes de moto, etc.   

 

3.4.470.3. Categoria de EPI’s: 

 

3.4.470.4. Esta categoria o sistema deverá identificar capacetes de OBRA, proteção 

individual. 

3.4.470.5. Deverá identificar capacetes de obras em várias cores. 

 

3.4.470.6. Categoria análise geral:  

 

3.4.470.7. Esta categoria o sistema deverá identificar diversos equipamentos e 

objetos, tais como: Celulares, pessoas, bicicletas, moto, avião, ônibus, trem. 

Caminhão, barco, laptops, semáforo, pássaros, animais, cadeiras, 

eletrodomésticos, tesouras, mochilas, etc.  

3.4.470.8. Deverá detectar quando existirem mais de x pessoas em um mesmo 

ambiente. 

3.4.470.9. Deverá detectar a existência de uma pessoa sozinha em um ambiente. 

(Ex: sala de monitoramento que deverá ter, pelo menos 2 pessoas).  

3.4.470.10. Deverá detectar quando uma fila de pessoas passar de um número x de 

pessoas.  

3.4.470.11. Deverá permitir a contagem mínima e máxima de objetos em uma 

determinada área. 
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3.4.470.12. Deverá alarmar quando um período pré-estabelecido para o objeto for 

ultrapassado.  

3.4.470.13. Deverá ser fornecido licença por categoria e não por analítico.  

3.4.470.14. Deverá permitir rodar em qualquer câmera IP com resolução acima de 

2Mp.  

3.4.470.15. Deverá permitir alarmar no sistema VMS, qualquer evento que ocorra nas 

categorias descritas. 

3.4.470.16. Deverá alarmar somente quando um objeto específico for identificado.  

3.4.470.17. Deverá permitir alarmar somente quando houver uma combinação de 

eventos.  

3.4.470.18. O sistema deve permitir a pesquisas dos registros por diversos filtros 

como: 

3.4.470.19. Pesquisa por data completa:  informar dia, mês e ano inicial e dia, mês e 

ano final. 

3.4.470.20. Pesquisa de evento por câmera:  permite pesquisar pela câmera os 

eventos relacionados. 

3.4.470.21. Pesquisa por evento:  permite pesquisar qualquer evento relacionado as 

câmeras. 

3.4.470.22. Pesquisa por zonas:   permite pesquisar qualquer evento relacionado a 

uma zona demarcada. (Evento global estará relacionado a uma zona) 

3.4.470.23. Pesquisa por objetos:   permite a pesquisa pela classificação dos objetos. 

3.4.470.24. Pesquisa mesclando filtros:   permite a pesquisa mesclando todos os 

filtros acima citados. 

3.4.470.25. Relatórios: permitir a visualização, impressão e exportação de relatórios 

gerados pelas pesquisas. 

3.4.470.26. Deverá ser totalmente integrado com o sistema de monitoramento 

ofertado.  

 

3.4.471. Sistemas de leitura e reconhecimento de placas de automóveis 

(LPR): 

 

3.4.471.1. O sistema de leitura e reconhecimento de placas de automóveis (LPR) 

deverá ser instalado em Português e estar totalmente integrado com o 

software de monitoramento ofertado, sendo este fornecido através de uma 

licença servidor e licenças por núcleo de processamento, com no mínimo as 

seguintes funções: 

3.4.471.2. Deverá ter seu funcionamento através de laço físico e virtual; 

3.4.471.3. No reconhecimento dos caracteres da placa, deverá apresentar pelo 

menos três níveis de criticidade:  Baixo, Médio e Alto. 

3.4.471.4. Os níveis de criticidade deverão aparecer na tela de monitoramento em 

cores diferentes a fim de alertar os operadores. 

3.4.471.5. As placas reconhecidas deverão ser armazenadas em banco de dados 

fornecido gratuitamente pelo fabricante, juntamente com a foto, data e horário. 

3.4.471.6. Permitir incluir no banco de dados fornecido pelo fabricante qualquer 

informação que possa estar relacionada a uma placa reconhecida, exemplo:  

Carro da diretoria, carro de terceiros, carro de funcionário, carro autorizado a 

entrada, e nome do proprietário etc. 

3.4.471.7. Permitir que o banco de dados fornecido pelo fabricante, possa ser 

integrado com banco de dados externos para identificação de possíveis 

irregularidades como:  carro roubado, carro com IPVA vencido, motorista com 

carteira vencida, etc. 

3.4.471.8. Permitir que o sistema funcione com câmeras IP ou câmeras analógicas 

convertidas com vídeo-servers. 

3.4.471.9. Permitir que o sistema funcione com módulos de I/O ethernet 

possibilitando ativar funções específicas como: abrir e fechar cancelas, 

portões, etc. 
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3.4.471.10. Permitir enviar Pop-Up visual e sonoro na tela de monitoramento quando 

algum evento for detectado, por exemplo:  carro roubado. 

3.4.471.11. Não existir limitações para gravação dos registros no banco de dados, 

estando essa limitação restrita exclusivamente a capacidade do hardware 

utilizado (discos) e não ao software. 

3.4.471.12. Permitir a leitura de placas de automóveis em qualquer velocidade, 

limitados apenas a utilização de recursos da câmera (shutter), e sem 

necessidade de licenças especiais ou adicionais. 

3.4.471.13. Permitir a distribuição automática da carga de imagens recebidas entre os 

servidores de LPR existentes, com a finalidade de compartilhar as tarefas a 

serem executadas e demais módulos que compõem a solução. 

3.4.471.14. Funcionar como um sistema de Failover, onde na queda de um servidor 

um segundo assumirá automaticamente as funções sem a necessidade de 

intervenção humana. 

3.4.471.15. Permitir que o processo de identificação das placas dos automóveis 

possa ser feito de forma centralizada, dependendo única e exclusivamente do 

meio de comunicação empregado entre as câmeras e os servidores. 

3.4.471.16. Possibilitar a captura de imagens de veículos em aproximação (pela 

frente do veículo) e em afastamento (pela traseira do veículo), a critério do 

usuário. 

3.4.471.17. Permitir, na captura da imagem, selecionar a quantidade de frames por 

segundo desejado. 

3.4.471.18. Permitir captura de imagens em MJPEG, MPEG-4, H.264 ou H.265 para 

reconhecimento das placas. 

3.4.471.19. Permitir importar uma lista de placas a partir de um arquivo texto. 

3.4.471.20. Permitir a exclusão de várias placas simultaneamente. 

3.4.471.21. Permitir apagar registros antigos de LPR e determinar o tempo de 

retenção desses registros no banco de dados 

3.4.471.22. Permitir agendar a ativação das configurações do LPR. 

3.4.471.23. Permitir associar câmeras periféricas ou secundárias ‘a câmera principal 

que faz a leitura do OCR com a finalidade de fotografar as laterais e traseira 

do automóvel 

3.4.471.24. Permite pesquisas pelo código de originalidade, de uma imagem gerada 

em um relatório 

3.4.471.25. Permitir a criação de lista negra e lista autorizada. 

3.4.471.26. Permitir salvar em uma pasta externa ao banco de dados, as imagens de 

placas reconhecidas pelo sistema. 

3.4.471.27. Permitir que as listas de placas possam suportar máscaras com a 

finalidade de geração de eventos, para um conjunto de placas que satisfaçam 

as configurações dessas máscaras. EX: ABC*80, ou ABC* 

3.4.471.28. Permitir redimensionar a imagem de uma placa reconhecida para um 

tamanho específico, antes que essa seja armazenada no banco de dados 

3.4.471.29. Na interface de visualização do sistema de LPR (OCR) o sistema deverá 

exibir:  Barra lateral com as últimas placas reconhecidas, Painel com a 

imagem da placa reconhecida, Painel com a câmera ao vivo e as câmeras 

periféricas associadas, Painel com informações sobre a placa, Painel 

contendo as listas em que a placa foi reconhecida 

3.4.471.30. Permitir que o operador cadastre a placa diretamente pelo cliente de 

monitoramento 

3.4.471.31. Permitir que, ao utilizar sensores físicos (trigger), possam ser registrados 

os automóveis que não possuam placas. 

3.4.471.32. Permitir com o sistema funcione com LPR em borda, câmeras que 

processam o LPR. 

3.4.471.33. Permitir disparar um evento quando uma placa de um veículo não for 

encontrada em uma lista autorizada. 

3.4.471.34. Permitir apagar múltiplas placas simultaneamente. 

3.4.471.35. Permitir identificar carros sem placas utilizando laço virtual. 

3.4.471.36. Permite detectar o país da placa.  
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3.4.471.37. Permite identificar a cor da placa. 

3.4.471.38. Possuir suporte ao reconhecimento do modelo do veículo. 

3.4.471.39. Possui suporte à identificação de: 

3.4.471.40. Tipo do veículo 

3.4.471.41. Cor do veículo 

3.4.471.42. Fabricante do veículo 

3.4.471.43. Velocidade do veículo 

3.4.471.44. Possuir suporte ao Google Maps. 

3.4.471.45. Permitir alteração de placa reconhecida, para fins de correção de 

caracteres reconhecido fora de padrão. 

3.4.471.46. Permitir inserir data de expiração para as placas cadastradas. 

3.4.471.47. Suportar compartilhamento de dados entre mestre/escravo. 

3.4.471.48. Possuir evento de falha e restauração de comunicação para as 

configurações de LPR. 

3.4.471.49. Suportar EDGE LPR com servidores terceiros, homologados. 

 

 

3.4.472. Pesquisa de Placas: 

 

3.4.472.1. Permitir pesquisa simples através dos dados completos da placa. 

3.4.472.2. Permitir pesquisas por data. 

3.4.472.3. Permitir pesquisas por câmera. 

3.4.473. Permitir pesquisas através de filtros avançados com no mínimo as 

seguintes funções: 

 

3.4.473.1. Inicia com: Define com que caractere ou caracteres a placa deve iniciar. 

3.4.473.2. Termina com: Define o caractere ou caracteres finais da placa. 

3.4.473.3. Existe:  Define algum caractere ou combinação de caracteres existentes    

na placa na ordem desejada. 

3.4.473.4. Exato:  Define a placa exata para a busca. 

3.4.473.5. E:  Faz a lógica E com as combinações criando uma condição. 

3.4.473.6. Ou:   Faz a lógica OU com as combinações criando uma condição. 

3.4.473.7. Permitir salvar ou gerar relatórios através das pesquisas com a seguintes 

funcionalidades: 

3.4.473.8. Agrupar por data: Organiza a pesquisa por data 

3.4.473.9. Agrupar por placas: Organiza a pesquisa por grupo de placas. 

3.4.473.10. Agrupar por câmeras: Organiza a pesquisa por grupo de câmeras. 

3.4.473.11. Mostrar imagem: No relatório mostra a imagem das placas capturadas. 

3.4.473.12. Na pesquisa, ao identificar o veículo, permitir: 

3.4.473.13. Reproduzir o vídeo no cliente de monitoramento. 

3.4.473.14. Acionar via software, zoom in e zoom out para melhor identificação da 

placa. 

3.4.473.15. Imprimir a imagem com o código de originalidade para comprovações de 

veracidade. 

3.4.473.16. Gerar documento relativo ao veículo com a imagem frontal e as imagens 

secundárias, se houver, geradas por câmeras associadas a câmera principal 

de OCR e com o código de originalidade impresso, possibilitando pesquisas e 

impressões futuras para comprovação de veracidade. 

3.4.473.17. Na consulta dos registros, possibilitar a geração de gráfico de 

confiabilidade. 

3.4.473.18. Permitir a geração de gráficos de acertos baseados nos gráficos de 

confiabilidade. 

3.4.473.19. Pesquisa por nome do proprietário do veículo, desde que tenha sido 

cadastrado. 

3.4.473.20. Permitir exibir pontos de reconhecimento das placas no mapa Google em 

pesquisa. 

3.4.473.21. Possuir localização de placas reconhecidas em Google Maps na 

pesquisa. 
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3.4.473.22. Possuir campo aberto para registro de placas 

 

3.4.474. Software de Análise Forense – Vídeo Synopsis: 

 

3.4.474.1. O software ofertado deve ser capaz de reduzir o tempo de visualização de 

um determinado vídeo para fins de análise forense (investigativa) – a redução 

pretendida é de horas para minutos de vídeo. Essa redução de tempo deverá 

se dar através da criação de um "resumo” do vídeo, que permita a 

visualização, pelo operador, de vários eventos ocorridos em momentos 

diferentes sendo mostrados simultaneamente. 

3.4.474.2. Através deste processo de criação do resumo do vídeo, o software 

ofertado deverá detectar e capturar no vídeo original qualquer imagem em 

movimento com, pelo menos, 10 (dez) pixels de tamanho, independentemente 

de sua cor ou formato - cada imagem em movimento capturada deverá ser 

indexada e chamada de "evento" para fins desse termo de referência; 

3.4.474.3. O software ofertado deverá ser capaz de indexar as imagens capturadas 

adicionando, às mesmas, uma marcação com pelo menos hora e minuto (no 

formato hh:mm) do acontecimento de cada um dos eventos, de forma tal que 

o usuário veja, em tempo real e durante a visualização do resumo, o momento 

exato do acontecimento de cada evento; 

3.4.474.4. Para elaboração do "resumo” do vídeo, permitir-se-á que o software 

requeira um tempo de processamento prévio, não sendo exigido que o 

supracitado resumo seja "montado" em tempo real e durante a análise; 

3.4.474.5. O software ofertado não poderá, de nenhuma forma, alterar e/ou editar o 

vídeo original para executar qualquer das funcionalidades exigidas nesse 

termo de referência - o resumo criado deverá existir independentemente do 

vídeo original. O vídeo original deve manter-se inalterado para que não se 

perca sua eficiência jurídica; 

3.4.474.6. O software ofertado deverá ser capaz de exportar qualquer trecho do 

vídeo original, escolhido aleatoriamente pelo usuário, pelo menos no formato 

de arquivo AVI com a possibilidade de, na hora da exportação, incluir hora e 

minuto do evento referente ao trecho exportado, bem como a sua marcação 

(bounding box); 

3.4.474.7. O software ofertado deverá ser capaz de exportar imagens congeladas 

retiradas do vídeo original, escolhidas aleatoriamente pelo usuário, pelo 

menos no formato de arquivo nativo e JPEG, com a possibilidade de, na hora 

da exportação, incluir hora e minuto dos eventos exibidos, bem como a 

marcação (bounding box) destes. 

 

 

3.4.475. Funcionalidades Gerais: 

 

3.4.475.1. Filtrar o resumo do vídeo durante sua execução, com resultado imediato e 

sem que seja necessário reindexar o vídeo original, com no mínimo os 

seguintes filtros:  

3.4.475.2. COR: o usuário deve poder escolher uma ou mais cores básicas 

simultaneamente e, a partir do momento da escolha, o software deve apenas 

mostrar, em seu resumo, as imagens em movimento (eventos) que contenham 

traço (s) da (s) cor (es) escolhida (s);  

3.4.475.3. TAMANHO: o usuário deve poder escolher numa escala comparativa se 

deseja ver objetos maiores ou menores e, a partir do momento da escolha, o 

software deve apenas mostrar, em seu resumo, as imagens em movimento 

(eventos) que possuam o tamanho relativo à escolha;  

3.4.475.4. DIREÇÃO: o usuário deve poder escolher numa angulação de 360 graus, 

com intervalos de 01 (um) grau, qual a direção dos objetos em movimento que 

ele deseja observar - a partir desse momento, o software deve apenas 

mostrar, em seu resumo, as imagens em movimento (eventos) que possuam a 

direção relativa à escolha; 
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3.4.475.5. VELOCIDADE: o usuário deve poder escolher numa escala comparativa 

se deseja ver objetos mais rápidos ou mais lentos e, a partir do momento da 

escolha, o software deve apenas mostrar, em seu resumo, as imagens em 

movimento (eventos) que possuam a velocidade relativa à escolha; 

3.4.475.6. SIMILARIDADE: o usuário deve poder escolher durante a visualização do 

resumo, um objeto ou pessoa em movimento e requisitar que outros objetos 

similares sejam mostrados- o software então deve apenas mostrar outros 

objetos ou pessoas em movimento (eventos) que possuam as características 

aproximadas de formato, tamanho e velocidade do evento escolhido; 

3.4.475.7. PARADA: o usuário deve poder requerer que o software mostre apenas 

objetos que estavam em movimento (eventos), pararam por um período de 

pelo menos10 a 60 segundos (período esse que deve poder ser escolhido 

pelo usuário), e voltaram a se movimentar; 

3.4.475.8. TRAÇADO: o software deve permitir ao usuário desenhar um traçado 

(rota, caminho) com o uso do mouse e através de ferramenta do próprio 

software, e, a partir desse traçado, o software passe a mostrar apenas os 

objetos/pessoas em movimento (eventos) que percorreram aquele traçado 

específico (ou parte dele); 

3.4.475.9. FILTROS: Homem, mulher, meninos, meninas, bicicletas, motos, carros, 

van, caminhão, ônibus, trem, avião, barco, pick up, gato, aves, cavalos, 

bolsas, mochilas, guarda-chuvas, roupas superiores com e sem mangas, 

roupas inferiores como calça comprida, shorts curto, cores como marrom, 

vermelho, amarelo, verde, rosa, branco e preto.  

3.4.475.10. O software deverá permitir ao operador escolher se deseja ver os eventos 

no resumo de forma automática ou se deseja que os mesmos sejam 

mostrados em ordem de acontecimentos (cronológica); 

3.4.475.11. Em todos os casos acima, os eventos mostrados deverão conter a 

marcação do horário da sua ocorrência (no formato hh:mm); 

3.4.475.12. Em todos os casos acima, o resultado da escolha dos filtros deve ser 

mostrado imediatamente, sem a necessidade de reprocessamento do vídeo 

original a cada filtro requisitado; 

3.4.475.13. Durante a visualização do resumo, o usuário deverá poder, a qualquer 

momento e clicando sobre a imagem desejada, ver o trecho do vídeo original 

relativo ao ponto escolhido no resumo. O software deverá ser capaz de 

mostrar resumo e vídeo original lado a lado, permitindo ao usuário comparar 

eventos em todos os seus detalhes; 

3.4.475.14. Durante a visualização do resumo, o usuário deverá poder, a qualquer 

momento, habilitar ou desabilitar a visualização da marcação dos eventos com 

a hora e minuto; 

3.4.475.15. Durante a visualização do resumo, o usuário deverá poder, a qualquer 

momento, habilitar ou desabilitar a visualização da marcação dos eventos com 

"bounding boxes" (marcadores) que envolvam o objeto em movimento, 

permitindo assim chamar a atenção do operador para TODOS os eventos 

existentes no resumo; 

3.4.475.16. Durante a visualização do resumo, o usuário deverá poder, a qualquer 

momento, alterar a densidade (quantidade) de eventos na tela, permitindo 

visualizar melhor eventos isolados num resumo com muitos eventos 

simultâneos; 

3.4.475.17. Durante a visualização do resumo ou do vídeo original, o usuário deverá 

poder, a qualquer momento, alterar a velocidade reprodução do vídeo em pelo 

menos 4x, 2x, 0,5x e 0,25x; 

3.4.475.18. Durante a visualização do resumo, o usuário deverá poder, a qualquer 

momento e clicando sobre a imagem desejada, selecionar áreas de interesse 

do vídeo para inclusão ou exclusão: 

3.4.475.19. Na área de INCLUSÃO, o software deverá ressaltar eventos que passem 

por aquela área em algum momento; 

3.4.475.20. Na área de EXCLUSÃO, o software deverá mostrar eventos que não 

passem por aquela área em momento algum; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000  
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
3.4.475.21. A solução deverá possuir versão específica para SERVIDOR e outra 

específica para   CLIENTE; 

3.4.475.22. A solução deve ser escalável em termos de SERVIDORES, CLIENTES e 

BANCO DE DADOS, estando apta a receber incrementos futuros sem que 

haja alteração na sua estrutura existente; 

3.4.475.23. A solução deverá permitir criar grupos de investigação e poder associar 

os resumos a estes grupos; 

3.4.475.24. A solução ofertada deve permitir o gerenciamento das permissões de 

acesso a membros do grupo de investigação; 

3.4.475.25. A solução deverá permitir compartilhar os resumos com um ou mais 

usuários ou grupo (s) de investigação; 

3.4.475.26. Os vídeos originais terão de ser processados pelo servidor e este irá 

gerar um resumo deste vídeo. Todos os vídeos, originais e resumos terão de 

ficar armazenados no servidor, sendo que os vídeos originais não podem 

sofrer nenhum tipo de alteração; 

3.4.475.27. Toda analise forense deverá ser baseada em software sobre as imagens 

gravadas das câmeras eleitas no processo.  

3.4.475.28. Deverá estar completamente integrado ao software de monitoramento 

ofertado neste certame. 

 

3.4.476. Software de Monitoramento de Centrais de Alarmes analógicos: 

 

3.4.476.1. O sistema deverá ser totalmente integrado com o sistema de 

monitoramento de câmeras ofertado neste certame. 

3.4.476.2. Permitir que qualquer alarme ocorrido nas centrais de alarmes analógicas 

possa ser transmitido para o sistema de monitoramento de câmeras abrindo-

se um pop-up na tela do operador, mesmo em vídeo wall, informando o 

ocorrido e sinalizando com som. 

3.4.476.3. Gestão completa dos eventos de alarme via linha telefônica, GPRS ou 

ETHERNET; 

3.4.476.4. O sistema deve permitir a recepção, identificação, impressão e tratamento 

dos eventos gerados pelas centrais de alarme existentes ou futuras 

instalações. 

3.4.476.5. Possuir integração direta sem a necessidade de software de terceiros 

com os módulos GPRS e ETHERNET da central de Alarme ofertada e no 

mínimo de mais 2 (dois) em comercialização no mercado nacional; 

3.4.476.6. Integração com o software de CFTV ofertado nesse certame (apresentar 

de forma automática a gravação e imagem ao vivo da câmera mediante 

disparo do alarme); 

3.4.476.7. Efetuar gravação de imagens mediante disparos do alarme; 

3.4.476.8. A receptora de eventos via linha telefônica ofertada deve estar 

homologada pelo software ofertado; 

3.4.476.9. O sistema deve possuir no mínimo mais 2 (duas) receptoras homologadas 

em comercialização no mercado nacional; 

3.4.476.10. Possuir recursos implementados no software de monitoramento para 

Ativação/Desativação Remota, Anulação Temporária de Zonas, Ajuste de 

Data e Hora, Controle da Saída de Sirene, onde esses devem estar 

homologados com as centrais de alarme ofertada ou em operação; 

3.4.476.11. Área de monitoramento única, com todas as informações pertinentes para 

a equipe de monitoramento; 

3.4.476.12. O sistema deve possuir interface gráfica amigável e intuitiva com fácil 

operação em língua portuguesa do Brasil; 

3.4.476.13. Deverá permitir a utilização de 10 (dez) ou mais estações (computadores) 

trabalhando simultaneamente com o mesmo banco de dados 

3.4.476.14. Possuir módulo de relatórios com mínimo de 50 relatórios já criados; 

3.4.476.15. Possibilidade de relatórios personalizados; 
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3.4.476.16. Mapas interativos, possibilitando um monitoramento visual dos eventos 

através de integrações das zonas com dispositivos de I/O IP ou I/O de câmera 

homologada. 

3.4.476.17. Possibilidade de envio automático de relatórios. 

3.4.476.18. Tratamento automático de eventos; 

3.4.476.19. Trabalhar em regime CLIENTE/SERVIDOR; 

3.4.476.20. Gestão inteligente dos horários de arme e desarme do painel de Alarme. 

3.4.476.21. Gestão inteligente de rotinas de ronda; 

3.4.476.22. Gestão de painéis particionados; 

3.4.476.23. Controle de falhas e processos operacionais; 

3.4.476.24. O sistema deve operar sobre plataforma Windows 7 ou superior como 

Cliente e em Windows Server 2008 ou superior como Servidor; 

3.4.476.25. O sistema deve permitir o registro pelos operadores das providências 

adotadas para a solução de cada ocorrência gerada; 

3.4.476.26. Permitir a personalização por emissão de alarme sonoro e por cor da 

fonte dos eventos de acordo com o grau de prioridade; 

3.4.476.27. Possibilitar a inclusão, exclusão e alteração de dados cadastrais, por 

parte do operador através de seu nível de acesso; 

3.4.476.28. Para relatórios, possibilitar a visualização em tela de consulta e impressão 

de relatórios operacionais e gerenciais das ocorrências, em padrão comercial 

(PDF), informando a unidade, endereço, data, hora, local, tipo de evento, setor 

que foi violado, operador do turno de trabalho, providências tomadas e 

histórico do atendimento; 

3.4.476.29. Permitir a inclusão de feriados regionais, devendo os nacionais já estarem 

pré configurados;  

3.4.476.30. Emitir alerta ao operador no caso da não desativação da unidade em dias 

úteis; 

3.4.476.31. Emitir alerta ao operador no caso da não ativação da unidade em horário 

programado; 

3.4.476.32. Permitir a realização de backup da base de dados dos eventos de forma 

manual e automática, sendo ela local ou em pasta compartilhada na rede; 

3.4.476.33. Possibilitar o cadastro de senha para os operadores com pelo menos 03 

(três) níveis de acesso; 

3.4.476.34. Possuir bloqueio de id/senha simultâneo para mais de um terminal; 

3.4.476.35. Possibilitar a geração de relatório em formato PDF no qual conste o 

quantitativo de sensores e equipamentos instalados e vinculados ao sistema 

de alarme de cada unidade, inclusive com a identificação da partição; 

3.4.476.36. Receber mensagens da central de transmissão, registrando-as e 

alertando o operador através de aviso visual, nos casos de acionamento de 

alarme gerado pelas ocorrências; 

3.4.476.37. Possuir lista de procedimentos a serem tomados pelo operador de acordo 

com o tipo de ocorrência; 

3.4.476.38. O fornecedor deverá comprovar ser parceiro do fabricante do software, 

através de declaração emitida pelo fabricante, que comprove que a empresa 

está apta a comercializar, instalar e dar suporte aos produtos ofertados. 

Deverá ainda apresentar comprovante emitido pelo fabricante que comprove 

ter em seu quadro de funcionários pelo menos 2 funcionários certificados, este 

certificado deverá estar válido e ser entregue junto com as outras 

documentações exigidas. 

3.4.476.39. Software de Reconhecimento e Armazenamento Facial para 

Gerenciamento de Faces 

3.4.476.40. Sistema de Identificação Pessoal formado por componentes de hardware 

(câmeras de 2mp com lentes varifocais de 1 a 50 mm para ambientes 

externos e até 30 mm para ambientes internos e servidores) e software de 

reconhecimento facial, para identificar pessoas em qualquer ambiente de 

forma passiva, sem necessidade de interação, conforme detalhamento a 

seguir: 
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3.4.477. Software de Reconhecimento Facial: 

 

3.4.477.1. A identificação deve ser instantânea e modular, possibilitando seu uso 

desde pequenos grupos de pessoas, até ambientes com alto fluxo de 

pessoas. 

3.4.477.2. Controle de acesso e gerenciamento de identidade: deve propiciar o 

controle de acesso de diferentes níveis de usuários, permitindo configurar 

diferentes políticas de acesso, programando para cada grupo previamente 

configurado, a escala ou horário de trabalho, bem como, listas “brancas” e 

“negras”. 

3.4.477.3. Segurança e vídeo monitoramento: sua arquitetura deve permitir a 

conexão e integração com diversas plataformas de Monitoramento de 

Câmeras, inclusive a ofertada, possibilitando a emissão de alertas para os 

profissionais de segurança, nos casos de ocorrências de eventos, para uma 

rápida atuação. 

3.4.477.4. Deverá possuir conjunto de API´s e/ou SDK, documentada sem restrição 

de uso para desenvolvimento e operação, para permitir a integração com os 

sistemas de interesse. 

3.4.477.5. Deve permitir a integração com outros sistemas via Web Service; 

3.4.477.6. Deve poder ser facilmente integrado com os principais bancos de dados 

existentes e com diversos protocolos; 

3.4.477.7. O banco de dados das faces poderá ser local ou remoto e o sistema 

poderá importar fotos já existentes e processá-las, O Banco de dados deverá 

permitir um número ilimitado de faces sem custos adicionais; 

3.4.477.8. O sistema deve efetuar o cadastro de imagens em um banco de dados e 

permitir a comparação de novas imagens com imagens cadastradas, 

permitindo o envio de alertas e notificações, via e-mail;  

3.4.477.9. Os dados das características faciais devem ser extraídos e então 

relacionados com os modelos armazenados em um banco de dados. Uma vez 

que o índice de similaridade entre os dados extraídos e os dados do modelo 

exceda o limite definido como padrão (parametrizável), um resultado de 

correspondência deve ser emitido; 

3.4.477.10. O sistema deverá ser acessado via interface Web para execução de todas 

suas funções; 

3.4.477.11. Converter fotos em modelos biométricos; 

3.4.477.12. Deverá possibilitar a customização das áreas de acessos permitidas e 

restritas para cada perfil individualmente (funcionários, internos, visitantes e 

outros) validando em tempo real as permissões; 

3.4.477.13. Deve permitir o cadastramento de horários específicos (turnos) nos quais 

um usuário cadastrado pode acessar uma determinada área; 

3.4.477.14. Deve apresentar mensagens adequadas e customizáveis para cada 

situação: 

3.4.477.15. Pessoa com acesso liberado ao local; 

3.4.477.16. Pessoa não reconhecida no sistema biométrico; 

3.4.477.17. Pessoa com cadastro fora do prazo de validade; 

3.4.477.18. Pessoa não possui acesso ao local; 

3.4.477.19. Pessoa inativa no sistema. – Controle de acesso. 

3.4.477.20. Deve permitir a utilização de faces (fotos) já cadastradas e também a 

captura manual das mesmas com associação em tempo real às demais 

informações da pessoa, quando necessário; 

3.4.477.21. Deve manter a base de informações íntegra e atualizada com fotos e 

dados dos usuários, não permitindo modificações ou acessos sem 

autorização; 

3.4.477.22. Deve possibilitar a criação de operadores distintos para utilização do 

sistema com possibilidade de determinação de atividades a serem executadas 

(níveis de acesso); 

3.4.477.23. Deve registrar todas as modificações feitas pelos operadores, tais como 

criações e alterações efetuadas; 
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3.4.477.24. Deve possuir recursos para possibilitar a segregação dos operadores. 

Deve ser configurado de modo que operadores do módulo de estação de 

segurança possuam acesso apenas à validação biométrica, enquanto que 

operadores do cadastramento não possam atuar na identificação, se 

desejado. 

3.4.477.25. Possuir uma precisão mínima de 95% para o reconhecimento facial. 

3.4.477.26. Possuir um período entre o acionamento da câmera para a foto e a 

resposta no painel de monitoramento do operador em até 3 segundos. 

3.4.477.27. Deve permitir o armazenamento do histórico dos cadastros e 

identificações por período determinado pelo cliente. 

3.4.477.28. Deve permitir o acionamento de dispositivos externos a partir das 

identificações, como liberação de uma catraca ou disparo de um alarme. 

3.4.477.29. Deve permitir a elaboração de relatórios, que poderão ser apresentados 

em tela, impressos ou exportados para arquivo nas extensões “.csv”, “.pdf” e 

“.xls”, sendo ao menos os seguintes: 

3.4.477.30. Lista de pessoas que tiveram acesso negado ao local; 

3.4.477.31. Lista de pessoas que mais tiveram negado acesso ao local; 

3.4.477.32. Lista de pessoas que estavam com seu cadastro vencido; 

3.4.477.33. Lista de pessoas cadastradas na biometria; 

3.4.477.34. Lista de pessoas que passaram pelo local em um determinado período; 

3.4.477.35. Lista das pessoas capturadas pelas câmeras que ainda não estão 

cadastradas na biometria (imagem e identificador único). 

3.4.477.36. Deve possibilitar a configuração de uma data de vencimento para os 

cadastros na biometria, obrigando as pessoas a renovarem periodicamente 

seus cadastros. 

3.4.477.37. Deverá possibilitar que várias imagens distintas do mesmo funcionário 

sejam associadas ao seu cadastro aumentando a velocidade e precisão dos 

reconhecimentos; 

3.4.477.38. Quando uma face já estiver cadastrada na biometria, não deverá permitir 

que a mesma face seja cadastrada utilizando outro identificador distinto; 

3.4.477.39. A licença do banco de dados do sistema de reconhecimento facial, caso 

exista, deverá permitir o cadastramento de um número ilimitado de faces, sem 

custos adicionais.  

3.4.477.40. O sistema deve permitir ainda: 

3.4.477.41. Manter as informações de todas as pessoas que estiveram ou estão na 

localidade; 

3.4.477.42. Cadastrar novas pessoas que nunca estiveram no local; 

3.4.477.43. Prover interfaces para consulta às bases de dados de terceiros. 

3.4.477.44. Permitir criar e manter as pessoas que operam o sistema; 

3.4.477.45. Possibilitar a administração de operadores e funcionários com suas 

permissões e áreas de acesso permitidas; 

3.4.477.46. Permitir a criação de alertas para disparo quando da identificação de 

determinado indivíduo (funcionários, clientes, seguranças e outros); 

3.4.477.47. Possibilitar o cadastramento e atualização das informações sobre cada 

indivíduo, incluindo as áreas onde o mesmo possui acesso; 

3.4.477.48. Permitir a extração de relatórios consolidados e detalhados; 

3.4.477.49. Possibilitar a pesquisa e visualização dos indivíduos que foram 

identificados em um determinado período de tempo (funcionários, clientes, 

seguranças e outros). 

3.4.477.50. Permitir o cadastramento e reconhecimento das faces via aplicativo móvel 

IOs acima da versão 12 e Android acima da versão 9. 

3.4.477.51. Permitir o reconhecimento de objetos através do aplicativo móvel IOs 

versão 12 ou superior. 

3.4.477.52. Permitir proteção de acesso via reconhecimento de expressão facial. (Ex: 

Sorriso)  

3.4.477.53. Permitir a pronuncia da pessoa identificada, escrita e falada.  

3.4.477.54. O sistema deve ser totalmente integrado com o software de 

monitoramento ofertado. 
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3.5. Servidor/Storage: 

 

3.5.1. Quantidade 

 

3.5.1.1. Deverá ser fornecido 01 (um) servidor novo, sem uso anterior. 

3.5.1.2. Tipo Storage Server, SERVIDOR de RACK ou TORRE. 

3.5.1.3. Deverá ter dois volumes sendo o primeiro para sistema operacional com 

240GB livres em Raid1 e o segundo para gravação de imagens com 40TB 

livres em Raid 5 e capacidade de expansão futura de 80TB livres em Raid 5. 

 

 

3.5.2. Gabinete 

 

3.5.2.1. Gabinete do tipo rack 4U. 

3.5.2.2. O servidor deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para 

instalação em rack. 

3.5.2.3. Deverá possuir 3 (três) ventiladores de exaustão interna do gabinete. Tais 

fans solicitados são distintos de eventuais fans de fonte de alimentação. 

3.5.2.4. Deverá possuir no mínimo 8 baias de 3 ½ com suporte para discos 

SATA/SAS. 

3.5.2.5. 01 (um) Botão Power On/Off. 

3.5.2.6. 01 (um) Botão Reset. 

3.5.2.7. Sistema de Leds informativos para:  

3.5.2.8. Led de Força. 

3.5.2.9. Led de Atividade de Disco Rígido. 

 

3.5.3. Fonte de alimentação da CPU: 

 

3.5.3.1. O servidor deverá ser entregue com fonte instalada. 

3.5.3.2. A Fonte deverá ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 

500 Watts. 

3.5.3.3. Faixa de tensão de entrada de 100 VAC - 127 VAC a 200 VAC - 240 VAC, 

capaz de sustentar a configuração máxima do servidor. 

3.5.3.4. Deverá possuir certificação 80+ nível Gold e constar no site 

http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx 

3.5.3.5. Deverá ser fornecido cabo de alimentação com plug de 3 pinos para a 

fonte de alimentação. 

 

3.5.4. Processador: 

 

3.5.4.1. O servidor deverá ser fornecido com 01 processador instalado, com 06 

núcleos cada, originalmente concebido para servidores. 

3.5.4.2. A frequência de clock base deverá ser no mínimo de 3.5GHz e turbo de 

no mínimo 4.5GHz.  

3.5.4.3. Deverá possuir cache inteligente de no mínimo 12MB. 

3.5.4.4. Velocidade do QPI de no mínimo 8 GT/s. 

3.5.4.5. Deverá possuir no mínimo 6 núcleos e 12 threads. 

3.5.4.6. Deverá possuir arquitetura não maior que 14nm. 

3.5.4.7. Deverá possuir processador gráfico com suporte para saídas DP, HDMI, 

DVI com suporte para 4K. 
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3.5.5. Memória RAM: 

 

3.5.5.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 16 GBytes de memória instalada, por 

servidor, do tipo DDR4, 2400Mhz, ECC. 

3.5.5.2. O servidor deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 

128GBytes. 

3.5.5.3. Deverá suportar no mínimo memórias do tipo DDR4 2666 / 2400 / 2133 

MHz, ECC e Non ECC. 

3.5.5.4. Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) slots de expansão para memória. 

 

3.5.6. BIOS: 

 

3.5.6.1. BIOS com 128MBit, deverá ser do tipo Flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, 

DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0. 

3.5.6.2. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador 

ofertado, para perfeita compatibilidade. 

 

3.5.7. SLOTS PCI: 

 

3.5.7.1. Disponibilizar no mínimo 04 (seis) slots de expansão, sendo pelo menos: 

01 (um) PCI-Express 3.0 X16, 01 (um) PCI-Express 3.0 X8 e 02 (dois) PCI-

Express 3.0 X1. 

 

3.5.8. Conectividade da Placa mãe: 

 

3.5.8.1. 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port. 

3.5.8.2. 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão HDMI ou DP. 

3.5.8.3. 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DVI. 

3.5.8.4. 4 (quatro) portas USB 3.0 ou superior no painel traseiro. 

3.5.8.5. 02 (duas) interfaces RJ-45 LAN, Gigalan, 10/100/1000. 

 

3.5.9. Controladora de discos: 

 

3.5.9.1. Deverá possuir no mínimo 8 conectores Onboard. 

3.5.9.2. 8(oito) portas SATA 3.0 de 6 Gb/s onboard. 

3.5.9.3. A Controladora SATA deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5 e 10. 

3.5.9.4. Deverá possuir no mínimo 2(dois) conectores SAS 

3.5.9.5. Deverá suportar até 8 discos rígidos 3,5”.  

3.5.9.6. Deverá suportar 2 discos SSD NVMe M.2. 

3.5.9.7. A Controladora SATA/SAS deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5 ,6 

,10, 50, 60. 

3.5.9.8. A memória cache da controladora deverá possuir no mínimo 512Mb. 

3.5.9.9. Deverá ser fornecido todos os cabos para conexão de todas as baias de 

discos, não sendo necessário upgrade futuro. 

 

3.5.10. Disco Rígido:  

 

3.5.10.1. Deverá possuir discos rígidos 24 X 7 otimizados para vigilância, novos e 

idênticos. 

3.5.10.2. Disco rígido padrão SATA 6Gb/s com no mínimo 256MB de cache. 

3.5.10.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 10TB cada. 

3.5.10.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm. 

3.5.10.5. Configurados em Raid 5. 

 

3.5.11. Disco estado sólido: 
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3.5.11.1. O equipamento deverá ser entregue com no mínimo 02 (dois) dispositivo 

de armazenamento flash novos e sem uso anterior. 

3.5.11.2. O dispositivo deverá ser compatível com interface NVMe M.2. 

3.5.11.3. Cada dispositivo deverá possuir capacidade mínima de armazenamento 

de 240GB. 

3.5.11.4. Configurados em Raid 1. 

 

 

3.5.12. Drivers: 

 

3.5.12.1. Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de 

rede, controladora de vídeo, unidade de DVD e demais componentes que 

acompanham para apoio as instalações de sistema operacional. 

 

 

 

3.5.13. Acondicionamento: 

 

3.5.13.1. Os servidores e os acessórios devem estar acondicionados em 

embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos 

para suportar o equipamento e as vibrações. 

 

3.5.14. Documentação Técnica: 

 

3.5.14.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência 

contendo todas as informações sobre o produto. 

 

3.5.15. Requisitos de Software e Documentação: 

 

3.5.15.1. Possuir documentação do equipamento que seja de domínio público, de 

fácil acesso, publicado em site oficial do fabricante. 

3.5.15.2. Possuir mídia ótica (original do fabricante) ou acesso ao site do 

fabricante, contendo todos os softwares e drivers necessários para a 

instalação, a configuração do equipamento bem como placas e componentes 

internos. 

 

3.5.16. Sistema Operacional: 

 

3.5.16.1. O equipamento deverá ser fornecido com os SOFTWARES PRÉ-

INSTALADOS E CONFIGURADOS. 

3.5.16.2. Sistema Operacional Genuíno, Windows 10 PRO ou WINDOWS SERVER 

2019, idioma Português (Brasil). 

3.5.16.3. O Sistema operacional deverá ser fornecido pré-instalado e configurado 

com todos os drivers de todos os dispositivos exigidos nesta especificação 

técnica.  

3.5.16.4. Todos os dispositivos deverão estar em pleno funcionamento. 

 

3.5.17. Garantia dos Equipamentos e Softwares: 
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3.5.17.1. Os equipamentos propostos deverão possuir garantia durante todo o 

período de vigência do contrato para: troca de equipamento sem possibilidade 

de reparo, reposição de peças incluindo mão de obra.  

3.5.17.2. Toda manutenção ou reposição, deverá ser prestada no local de 

instalação dos equipamentos. 

3.5.17.3. Este serviço deverá estar disponível durante todo o período de vigência 

do contrato. 

3.5.17.4. Todos as solicitações de garantia serão efetuadas por meio do canal de 

suporte técnico. 

3.5.17.5. A contratada deverá atender aos chamados de suporte técnico verificando 

o tipo de dano causado e quais os reparos necessários para o retorno ao 

pleno funcionamento do equipamento. 

3.5.17.6. Caso seja necessária a remoção de algum componente ou equipamento 

para o laboratório da CONTRATADA, a mesma deverá substituir o item a ser 

reparado com um exemplar similar a fim de manter as condições funcionais da 

solução. 

3.5.17.7. Todas as peças, trocas, mão de obra e demais despesas, deverão estar 

inclusas na garantia e manutenção por toda vigência do contrato. 

3.5.17.8. Todas as peças, trocas de equipamentos, mão de obra e demais 

despesas deverão estar inclusas na manutenção e garantia por toda vigência 

do contrato e a qualquer tipo incidente, depreciação, furtos e vandalismos.  

 

3.6. Estação de Monitoramento: 

 

3.6.1. CPU - Estação de Trabalho e Monitoramento. 

3.6.2. Deve ser fornecida estação de operação e monitoramento de acordo com as 

características mínimas solicitadas abaixo: 

3.6.3. Ser um equipamento gabinete padrão tipo torre; 

3.6.4. Possuir fonte de alimentação com potência suficiente para o funcionamento do 

equipamento e possuir faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com 

chaveamento automático de voltagem, com certificação 80+ nível Bronze e constar 

no site http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx; 

3.6.5. Possuir processador Intel Core i7-8700 (Six Core 3.2GHz, 4.6Ghz Turbo, 12MB, w/ 

HD Graphics 630) ou superior; 

3.6.6. Possuir memória RAM de 8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC 

expansível até 64GB (4X16GB); 

3.6.7. Possuir placa de som; 

3.6.8. Possuir 1 placa de vídeo com 2GB GDDR5, 128bits, com 4 saídas mDP ou DP; 

3.6.9. Ser fornecido com unidade de disco de estado sólido 240GB padrão M.2; 

3.6.10. Ser fornecido com placa de rede on-board Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 

Mbit); 

3.6.11. Possui 4 entradas USB 3.0 e 2 entradas USB 2.0; 

3.6.12. Ser fornecido com teclado e mouse óptico; 

3.6.13. Ser fornecido com sistema operacional Windows 10 64-bits PRO; 

3.6.14. Ser fornecido com cliente de monitoramento do sistema de vídeo monitoramento 

devidamente instalado e operacional. Caso seja necessário o fornecimento do 

sistema operacional da estação este deve ser fornecido pela contratada; 

3.6.15. Incluir na proposta comercial catálogos e manuais técnicos que comprovem as 

características solicitadas nos itens acima. 

 

3.7. Nobreak Senoidal 

 

3.7.1. Deverá suportar eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica e 

manter os equipamentos em condições normais de operação. 

3.7.2. O nobreak deverá ser acondicionado nas caixas de equipamentos acessórios à 

câmera 

3.7.3. Bivolt automática tensão saída 120V. 
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3.7.4. Possuir baterias seladas livres de manutenção. 

3.7.5. Deverá possuir mínimo de 02 baterias, podendo ser interna ou externas com 

capacidade mínima de 9 ampère\hora por bateria. 

3.7.6. Deverá possuir mínimo 06 tomadas para alimentação dos equipamentos e de 

comunicação do link de fibra a ser instalado. 

3.7.7. Potência deve ser no mínimo de 1500VA 

3.7.8. A licitante deverá apresentar os manuais e/ou datasheets do equipamento, e indicar 

em sua proposta comercial a página do manual e/ou datasheet do produto, que se 

encontre comprove o atendimento das especificações técnicas de cada item exigido 

no Termo de Referência, sob pena de desclassificação no caso de não 

apresentação dos manuais e/ou datasheet e indicação dos itens em sua proposta 

comercial. 

 

3.8. Display Videowall: 

 

3.8.1. Display Igual ou Superior 43 polegadas com resolução 1920x1080. 

3.8.2. Borda Fina. 

3.8.3. 02 HDMI IN. 

3.8.4. Bivolt. 

3.8.5. Não serão aceitos Monitor/ Televisões.  

 

 

 

4. ENDEREÇOS DE INSTALAÇÃO 

 

PONTO DENOMINAÇÃO QTD 

CAMERAS/MODELO 

Ponto 01 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'21.96"S 

Longitude: 

49°12'5.98"O 

Avenida Alfredo 

Branco de Queirós 

02 Câmeras LPR 

Ponto 02 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'31.30"S 

Longitude: 

49°12'20.48"O 

Avenida David Jose 

Aschkar 

02 Câmeras LPR 

Ponto 03 Coordenadas 

Latitude: 21°28'6.70"S 

Longitude: 

49°14'21.25"O 

Avenida Cônego 

Alfredo Reith 

02 Câmeras LPR 

Ponto 04 Coordenadas 

Latitude: 

21°27'28.73"S 

Longitude: 

49°13'46.93"O 

Avenida Jornalisa 

Paulo Falzetta 

02 Câmeras LPR 
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Ponto 05 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'40.61"S 

Longitude: 

49°13'48.26"O 

Avenida Guido Dela 

Togna 

02 Câmeras LPR 

Ponto 06 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'23.15"S 

Longitude: 

49°12'1.92"O 

Saída Jardim São José 04 Câmeras Bullet 

Ponto 07 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'55.36"S 

Longitude: 

49°12'53.55"O 

Avenida Elisario 

Sardella 

04 Câmeras Bullet 

Ponto 08 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'20.32"S 

Longitude: 

49°12'3.27"O 

Avenida Alfredo 

Branco de Queirós 

04 Câmeras Bullet 

Ponto 09 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'33.65"S 

Longitude: 

49°12'16.66"O 

Entrada Jardim São 

José 

03 Câmeras Bullet 

Ponto 10 Coordenadas 

Latitude: 

21°27'36.72"S 

Longitude: 

49°12'51.81"O 

Entrada/ Saída 

Residencial Cana do 

Reino 

02 Câmeras Bullet 

Ponto 11 Coordenadas 

Latitude: 

21°27'29.44"S 

Longitude: 

49°13'46.60"O 

Avenida Jornalista 

Paulo Falzetta 

04 Câmeras Bullet 

Ponto 12 Coordenadas 

Latitude: 21°28'6.20"S 

Longitude: 

49°14'22.48"O 

Avenida Cônego 

Alfredo Reith 

01 Câmeras Bullet 
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Ponto 13 Coordenadas 

Latitude: 

21°27'40.42"S 

Longitude: 

49°13'19.13"O 

Vicinal Professor 

Miguel Brabo 

02 Câmeras Bullet 

Ponto 14 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'40.61"S 

Longitude: 

49°13'48.26"O 

Avenida Guido Dela 

Togna 

02 Câmeras Bullet 

Ponto 15 Coordenadas 

Latitude: 

21°28'41.94"S 

Longitude: 

49°13'51.71"O 

Entrada/Saída 

Residencial Alto do 

Taquaral 

02 Câmeras Bullet 

 

 

1. Ponto 01 (Avenida Alfredo Branco de Queirós) 

Serão constituídos por: 02 postes Metálico, rack outdoor, nobreak, um switch e vai ter 02 

Câmeras LPR. 

 

2. Ponto 02 (Avenida David Jose Aschkar) 

Implantação de: 02 postes Metálico, 02 rack outdoor, 02 nobreak, 02 switch, 02 Câmeras 

LPR. 

 

3. Ponto 03 e 12 (Avenida Cônego Alfredo Reith) Vão Compartilhar rack outdoor, nobreak, 

um switch. 

Implantação de: 03 postes Metálico, 01 Câmeras Bullet e 02 Câmera LPR. 

 

4. Ponto 04 e 11 (Avenida Jornalista Paulo Falzetta) Vão Compartilhar rack outdoor, 

nobreak, um switch 

Implantação de: 03 postes Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, 01 switch e vai ter 04 

Câmeras Bullet e 02 Câmeras LPR. 

 

5. Ponto 05 E 14 (Avenida Guido Dela Togna) Vão Compartilhar o mesmo Poste 

Implantação de: 01 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, 01 switch, 02 Câmeras 

LPR e 02 Câmeras Bullet 

 

6. Ponto 06 (Saída Jardim São José) 
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Implantação de: 01 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, 01 switch, 04 

Câmeras Bullet. 

 

7. Ponto 07 (Avenida Elisario Sardella) 

Implantação de: 01 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, 01 switch, 04 Câmeras 

Bullet. 

 

 

8. Ponto 08 (Avenida Alfredo Branco de Queirós) 

Serão constituídos por: 01 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, um switch, 04 

Câmeras Bullet. 

 

9. Ponto 09 (Entrada Jardim São José) 

Implantação de: 01 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, 01 switch 03 Câmeras 

Bullet. 

 

10. Ponto 10 (Residencial Cana do Reino) 

Implantação de: 01 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, um switch e vai ter 02 

Câmeras Bullet. 

 

 

11. Ponto 13 (Vicinal Professor Miguel Brabo) 

Implantação de: 02 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, 01 switch e vai ter 02 

Câmeras Bullet. 

 

12. Ponto 15 (Entrada Residencial Alto Taquaral) 

Implantação de: 01 poste Metálico, 01 rack outdoor, 01 nobreak, 01 switch e vai ter 02 

Câmeras Bullet. 

 

13. Centro de Monitoramento: (Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Praça Dr. Euclydes 

Cardoso Castilho, 185)  

Implantação de: 01 servidor, 01 Estação cliente conectada ao Display que serão utilizados 

para monitoramento. 

 

5. QUADRO QUANTITATIVO 
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DESCRIÇÃO DE MATERIAIS Qtde 

Câmera para Captura de Placas de Velocidades de 90Km/h, Conforme 

Especificação 
10 

Câmera Bullet Lente Fixa 2MP, Conforme Especificação 28 

Switch POE 8 Portas POE + 2 Portas Uplink, Conforme Especificação 13 

Storage Server 01 

Estação Desktop de Monitoramento 01 

Nobreak Senoidal 13 

Videowall 01 

Software de Monitoramento, Licenciamento Para Todas as Câmeras 38 

 

6. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

 

6.1. A contratada deverá disponibilizar plataforma de atendimento CRM para abertura de 

chamados, com número de telefone fixo e e-mail para abertura e registro de chamados 

técnicos. 

6.2. O suporte técnico deverá ser realizado pela Contratada de forma remota ou localmente 

se necessário, após a conclusão dos serviços de instalações, por todo período de 

contrato vigente. 

6.3. Durante o período da garantia, deverão ser efetuadas manutenções preventivas com 

periodicidade mínima trimestral, constando de testes, medições e autodiagnostico, 

aplicadas sem interrupção ou risco de interrupção do acesso às informações. 

6.4. A CONTRATADA deverá fornecer serviços de Manutenção e Suporte Técnico de todos 

os Softwares deste termo de referência. 

6.5. A CONTRATADA deverá garantir sem custos, as atualizações pertinentes a todos os 

softwares e componentes contratados, incluindo toda e qualquer evolução dos mesmos, 

correções, “patches”,“fixes”, “updates”, “service packs”, novas “releases”, “versions”, 

“builds”,“upgrades”, englobando, inclusive, versões não sucessivas, nos casos em que a 

liberação de tais versões ocorra durante o período de manutenção especificado, 

garantindo ainda as integrações e compatibilidades necessárias para o funcionamento 

do Sistema DETECTA WEB. 

6.6. A manutenção contempla a identificação de pontos falhos e eliminação de defeitos de 

códigos, destinados a suportar as integrações desenvolvidas e as aplicações legadas, 

garantindo que a funcionalidade previamente entregue atenda ao que foi solicitado na 

implantação. 

6.7. A CONTRATADA notificará formalmente a Diretoria de Tecnologia da Informação, por 

meio de ofício, toda e qualquer comunicação oficial referente ao fim de vida útil / 

descontinuidade (“End of Life Announcement”) dos produtos objeto dessa contratação. 

6.8. Deverá ser disponibilizado para a Diretoria de Tecnologia da Informação um canal de 

comunicação para registros de aberturas de chamados técnicos e controles de 

atendimento, também deverão aceitar chamados formalizados através de telefone ou e-

mail. 

6.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de suporte telefônico relativo à 

configuração, dúvidas, resolução de problemas, mudanças de topologia e demais ações 

que possam vir a ser executadas com os produtos especificados neste documento. 

6.10. Quando o suporte remoto não for suficiente, a CONTRATADA deverá prestar 

suporte local (on site) nas dependências da Diretoria de Tecnologia da Informação onde 

está implantada a solução. 

6.11. A CONTRATADA deverá garantir a atualização dos softwares e componentes por 

ocasião de mudanças legais, em tempo de cumprir os prazos de entrega fixados pela 
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legislação, sem custos adicionais de licenciamento e manutenção das funcionalidades já 

contratadas. 

6.12. Os serviços de Suporte Técnico Telefônico, Suporte Técnico On Site e os 

Critérios de Acionamento dos serviços do Suporte Técnico estão detalhados abaixo: 

 

O horário de atendimento do suporte técnico deverá ser 24x7x365. 

 

 

PRIORIDADE HORÁRIO 

DE 

SERVIÇO 

Prazo de 

Restabelecimento 

Operacional 

Início do 

Atendimento  

 

Prioridade 1 – 

Urgente 

Esquema 

24x7 

12 horas 2 horas 

Prioridade 2 - 

Média 

Esquema 

24x7 

24 horas 4 horas 

Prioridade 3 - 

Baixa 

Esquema 

8x7 

48 horas 8 horas 

 

Prioridade 1 – Urgente 

 

Condição de perda ou paralisação total do sistema que represente uma situação de 

emergência. Falha grave que acomete o sistema, causando atrasos inaceitáveis ou 

indefinidos para recursos ou funcionalidades. Casos em que sejam atingidos 

recursos vitais do sistema e que comprometam o estabelecimento. Pane completa 

ou casos em que o Centro de Monitoramento ou algum Equipamento Periférico 

apresenta funcionamento anormal e falha repetidamente após tentativas de 

reinicialização. 

 

Prioridade 2 – Média Gravidade 

 

O problema causa a perda de alguma funcionalidade não-vital, sendo que as 

operações podem continuar ainda que de modo restrito. Queda de desempenho do 

sistema ou solução. Perda do controle do sistema. O problema restringe a 

disponibilidade do sistema ou da solução 

 

Prioridade 3 – Baixa Gravidade 

 

Falha de componentes ou módulos isolados que não resultem em restrições 

substanciais. Perda menor de alguma funcionalidade não-vital, constituindo apenas 

uma inconveniência. Falha ou comportamento anormal irrelevante que de modo 

algum impede a operação do sistema. Problema pontual, não afeta seriamente a 

operação do sistema. 

 

 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Serão contemplados todos os serviços de instalação física de todos os componentes 

adquiridos, desde a montagem dos equipamentos quanto à energização dos mesmos. 

7.2. Fornecimento de toda a implementação e configuração dos produtos adquiridos. 

7.3. Os serviços de instalação física e lógica da solução deverão ser realizados in-loco pela 

Contratada. 

7.4. A contratada deverá apresentar todos os catálogos necessários para comprovação de 

atendimento ao solicitado no termo de referência. 
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7.5. A contratante ficará responsável pelas liberações e autorizações da Prefeitura 

para instalação dos pontos de câmeras definidos. 

7.6. A contratante fornecerá os links de dados instalado nos pontos que receberão as 

câmeras, para interligação dos pontos ao centro de monitoramento. 

7.7. A contratante fornecerá a instalação de energia elétrica nos pontos que receberão as 

câmeras, para alimentação dos equipamentos. 

 

7.8. A Instalação completa dos equipamentos compreende:  

7.8.1. Planejamento e “site survey” detalhado, incluindo indicação das atualizações 

necessárias aos ambientes operacionais em produção, para que a solução seja 

suportada.  

 

7.9. Instalação do Equipamento:  

 

7.9.1. Montagem em rack, energização, Instalação dos Softwares envolvidos, ativação de 

licenças, testes e verificação de perfeito funcionamento e operação assistida pelo 

tempo necessário para entrega da solução para produção. 

 

7.10. Obras e Serviços de Infraestrutura: 

 

7.10.1. A infraestrutura indicada abaixo é de reponsabilidade da Contratada: 

 

7.10.1.1. Fornecimento físico dos materiais constantes em sua proposta técnico-

comercial; 

7.10.1.2. Instalação e configuração de todos os itens fornecidos; 

7.10.1.3. Fixação e instalação da Rack outdoor para poste; 

7.10.1.4. Indicação exata para implantação dos postes em cada ponto a ser fixado 

as câmeras citadas. 

7.10.1.5. Programação do sistema de captação e armazenamento de imagens; 

7.10.1.6. Elaborar croqui de projeto arquitetônico de cada ponto a ser fixado os 

postes, incluindo descrição detalhada de cada equipamento a ser alojado na 

rack externa oudoor. 

 

7.10.2. A infraestrutura indicada abaixo compete à Contratante: 

 

7.10.2.1. O fornecimento de ponto de energia elétrica para os pontos de instalação 

das câmeras; 

7.10.2.2. Emissão da autorização para instalação do conjunto de monitoramento 

(postes, câmeras e shelter) em via pública; 

7.10.2.3. Disponibilização de ponto de dados através do lançamento, fusão e 

conexão em conversor optico x ethernet para cada rack central de instaladas 

nos postes. 

 

8. PRAZO DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 

 

8.1. Em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data agendada pela Diretoria de 

Tecnologia da Informação. 

8.2. A CONTRATADA deverá prover serviços de planejamento, instalação, integração, 

manutenção e suporte técnico dos softwares e da Solução implantada em conformidade 

com o escopo de atividades detalhadas neste termo de referência. 

8.3. A equipe técnica da CONTRATADA que irá executar os serviços de implantação deverá 

trabalhar sob orientação e supervisão direta do profissional Gerente de Projeto, 

responsável pela coordenação das atividades de implantação. 

 

9. ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA: 

 

9.1. A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma visita técnica aos 

locais onde serão executados os serviços. Esta visita deverá ser realizada até 02 (dois) 
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dias úteis anteriores à data da sessão do certame licitatório prevista neste edital, durante 

o horário comercial de 09 às 15h. O agendamento da visita técnica deverá ser feito por 

meio da Diretoria de Tecnologia da Informação, pelos funcionários Mauricio C. Rodrigues 

ou José Luis H. Martins, pelo e-mail ti@novohorizonte.sp.gov.br ou pelo telefone (17) 

3543-9021.  

 

9.2. A visita técnica representará a oportunidade para as licitantes interessadas conhecerem 

as características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam 

interferir na execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e 

solicitações técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas 

comerciais. Assim sendo, caso a licitante que venha a ser contratada, não tenha 

realizado a visita, não poderá deixar realizar o serviço nos termos e condições 

pactuadas, sob a alegação de não ter tido ciência de tais condições. 

 

9.3. Caso a licitante realize a vistoria, a declaração será expedida pela Diretoria de 

Tecnologia da Informação, sendo esta assinada por representante legal da licitante que 

vistoriou as instalações, comprovando estar ciente das informações técnicas e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação 

 

9.4. A vistoria deverá ser realizada por representante legal admitida a delegação por 

procuração. 

 

Novo Horizonte, 22 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

ASSINADO 
______________________________________ 

MAURICIO CORREA RODRIGUES 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

ASSINADO 
___________________________________ 

JOSE LUIS HESPANHOL MARTINS 
COORDENADOR CHEFE DA UNIDADE 

GESTORA DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS 
E SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000  
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Item  Quant. Descrição Marca Modelo 

1 10 Câmeras LPR     

2 28 Câmeras Bullet Fixa 2M     

3 13 Switch     

4 13 Nobreaks     

5 1 Storage Server     

6 1 
Estação Cliente 
Monitoramento 

    

7 1 Display Video Wall     

8 10 
Licenças para Gravação 
em Borda 

    

9 28 Licença Câmeras Bullet      

10 10 Licença LPR      

 

Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos operacionais das atividades e 

os tributos eventualmente incidentes, bem como todas as despesas diretas e indiretas. 

Local  __ de _________ de _____ 

_____________________________________________ 

Assinatura e Identificação do Funcionário 

Carimbo com Identificação da Empresa 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

PREÇO 

MENSAL 

UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 

ANUAL 

12 MESES 

R$ 

Serviço especializado em 

implantação de sistema de 

vídeomonitoramento (VMS), com 

fornecimento de licença de software, 

solução de gerenciamento, todos os 

equipamentos, insumos necessários 

para o pleno funcionamento, a 

prestação de serviços de integração 

ao Sistema Detecta WEB, baseada 

na Tecnologia DAS – Domain 

Awareness Solution do fabricante 

Microsoft e com serviços e 

responsabilidades de implantação, 

garantia, manutenções preventivas e 

corretivas e suporte técnico, 

conforme descrito neste Termo de 

Referência. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE PLENO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2020 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei, que atendeu 

plenamente os requisitos de habilitação expressos no Edital de Licitação Pública – Modalidade 

Pregão Eletrônico n° ___/2020, a realizar-se no dia __ de ____ de 2020, às __:00 horas. 

__________ , ___ de __________ de 2020. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÕES 

Referência: Licitação Pública – Pregão Eletrônico n° ___/2020 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da lei: 

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil; 

b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus 

empregados; 

c) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 

d) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

e)  Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do 

objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

contrato; 

 

f)  Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao edital e anexos do PREGÃO Nº __/____ - FORMA ELETRÔNICA 

realizado pela Prefeitura do município de Novo Horizonte. 

 

g) A Empresa ___________ CNPJ nº ________, que não foi considerada INIDÔNEA e não 

está impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, 

estadual e municipal. 

 

h) Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora 

declarada será imediatamente comunicada, por escrito o Município de Novo Horizonte. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

__________ , ___ de __________ de 2020. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, 

com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no 

CPF n° __________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no ato convocatório, que é considerada (____) microempresa ou (____) empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como 

não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 

07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal e 

trabalhista nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no 

procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº ___/2020, realizado pela Prefeitura Municipal 

de Novo Horizonte. 

OBS.: Assinalar com um “x” a condição da empresa. 

__________ , ___ de __________ de 2020. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

(a ser enviada por meio eletrônico) 

 

Número do edital: 

Órgão comprador: 

Marca do produto: 

Especificação do produto: 

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

 

Preço inicial para o item (em R$): 

 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

 

Informações adicionais* 

Declaramos que estamos enquadradas no regime das Microempresas/Empresas de 

Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 

*[Somente na hipótese de o licitante ser microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP).] 

 

Data: 

 

 

Observações 

 

1. POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO 

LICITANTE. 

 

2. As microempresas e as empresas de pequeno porte, se desejarem fazer uso dos 

benefícios da Lei Complementar 123/06, deverão informar sua condição de ME ou EPP 

no campo “informações adicionais” da ficha técnica, sem, contudo, identificar-se, sob pena 

de desclassificação. 

 

3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não proceda da forma 

estabelecida no item anterior, interpretar-se-á como renuncia tácita aos benefícios da Lei 

Complementar 123/2006. 
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ANEXO V – A 

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 

(SOMENTE P/ O VENCEDOR) 

 

 

Ao 

Município de Novo Horizonte-SP. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO Nº ___/____ – FORMA ELETRÔNICA - Carta-Proposta de Fornecimento. 

 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos abaixo discriminados, 

conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE E CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO E TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA 

 

 

2 - CONDIÇÕES GERAIS 

 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 

 

OBJETO: especificação, procedência e/ou distribuidor. 

 

PREÇO: valor unitário com duas casas decimais (0,00) (readequado ao lance 

vencedor), expressos em algarismos e por extenso. 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

 

Prazo de entrega/inicio: até 45 (quarenta e cinco) dias após emissão da AF – 

Autorização de Fornecimento. 

 

3 - O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, frete, etc.), 

cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. 

 

LOCAL E DATA 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: _______________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob n° 

______________, com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à 

Rua _______________, n° ___, Bairro __________. 

OUTORGADO: _______________ (nome completo), __________ (nacionalidade), 

__________ (estado civil), __________ (profissão), residente e domiciliado(a) à __________, 

n° ___, Bairro __________, na cidade de __________, Estado de __________, portador(a) da 

Carteira de Identidade RG n° __________ e inscrito no CPF n° __________. 

PODERES: Representar o outorgante perante a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, durante 

o transcorrer dos trabalhos do Processo Licitatório nº ___/2020, Pregão Eletrônico nº ___/2020, 

podendo formular lances, negociar preços, assinar todos os documentos e deliberar sobre todos 

os assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para receber, interpor 

recursos e desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc. 

__________ , ___ de __________ de 2020. 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVO HORIZONTE E A EMPRESA ___________________________________. 
 
 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVO HORIZONTE–SP, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, 
centro, na cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.152.139/0001-99, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada por seu ______________ , nome, RG nº. ___________ e CPF/MF nº. 
____________ e, de outro, a firma _________________, com sede na Rua 
___________________ , inscrita no CNPJ/MF sob nº. _____________, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome, 
função, RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta do 
Processo n° ___/____, relativo ao PREGÃO ELETRONICO nº. ___/____, têm entre si 
justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
O objeto deste contrato é a contratação de __________________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, 

bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº 
___/____ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, constantes do 
Processo n.º ___/____, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação do contratado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão 

atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente: 
 
.................... 

 
CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO 
 
O contrato, objeto deste processo terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 

de sua assinatura, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da administração, atendendo necessidade 
das partes envolvidas (art. 57, II, LF 8.666/93).  

 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE 

pagará à contratada o preço certo, irreajustável e total de R$ _______________. 
§1º o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do 

objeto do presente contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, certidão negativa de 
débitos junto ao INSS e regularidade junto ao FGTS, que será emitida, contendo na 
mesma os seguintes dizeres: 

 
a) Pregão nº. ___/____ 
b) Processo nº. ___/____ 
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§ 2º Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) 

e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) 
correspondentes(s) regularização(ões).  

§3º No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o 

que dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o 

índice do IPCA-IBGE “pro-rata-die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
O objeto desta licitação será fornecido à Prefeitura Municipal de Novo 

Horizonte – SP, dentro dos prazos e condições constantes do Anexo I do Edital de 
licitação nº..... 

 
CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que 

venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para 
terceiros, devendo entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos 
pactuados, em estrita obediência à legislação vigente. 

 
§1º. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e 

indiretos relativos à entrega dos serviço deste contrato, inclusive despesas com materiais, 
transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e 
encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença. 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

 
A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os 

recursos orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões 
estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s). 

 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS 

E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS:  
§1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso injustificado no início da 
execução, na execução das etapas ou na entrega do objeto da prestação de acordo com 
o contrato, calculada sobre o preço total correspondente a cada etapa, nos primeiros 05 
(cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no 
caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral 
do contrato por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência. 
 
§.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em 
decorrência de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no 
subitem 9.1., sem prejuízo do processo de advertência. 
 
§.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada 
proporcionalmente à etapa não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente 
sanção de impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas 
na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por 
cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for 
aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração 
de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com 
fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de 
indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
§.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, 
por seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos 
no artigo 88, da Lei 8.666/93.  
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§.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 

implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de 

inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos 

termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 

Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter 
créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se 
ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO: 
 
Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões 
oriundas deste contrato. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na 
presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de 
direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa 
Oficial. 

 
 
 
 

...................... , .........de..................de ____ 
 
 

_________________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 

____________________________________ 
P/ CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
RG: 
CPF: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CONTRATADO: 

CONTRATO Nº  

OBJETO:  

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. ESTAMOS CIENTES DE QUE: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 

01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. DAMO-NOS POR NOTIFICADOS PARA: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
       CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                           Emancipado em 28/10/1917 

                           DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 
14960-000 - e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 

Contrato nº _______ Processo Licitatório nº _________ 

Modalidade: ___________________ 

Objeto: 
 

Contratado: 

CNPJ:     I.E.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email:          Site: 

Responsável: 

CPF:      R.G.: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 

 

 

Pela presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do 

contrato nº _______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, 

que tem como objeto ___________________________, do decreto municipal nº 6.342/18, e das 

normas e obrigações legalmente impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, 

que rege os processos licitatórios e contratos. 

Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da 

empresa, especialmente quanto ao endereço eletrônico (email), pelo qual deverá ocorrer todas 

notificações, citações e intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual 

processo de responsabilização e aplicação de penalidade. 

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do 

Município de Novo Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre 

outros de interesse das partes. 

Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 

 

 

____________,__/__/_____ 

Local e data 

 

_________________________________ 

Contratado 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/2020 

OBJETO:   Contratação de empresa especializada em implantação e locação de sistema de 

VÍDEOMONITORAMENTO (VMS), com fornecimento de licença de software, solução de 

gerenciamento, todos os equipamentos, insumos necessários para o pleno funcionamento, a 

prestação de serviços de integração ao Sistema DETECTA da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de São Paulo, responsabilidades de implantação, garantia, manutenções preventivas e 

corretivas e suporte técnico, conforme descrito neste Termo de Referência - Anexo I. 

 

 
Denominação: _____________________________________________________________ 
 
 
CNPJ -  nº.: 
__________________________________________________________________ 
 
 
E-MAIL: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Endereço: 
_________________________________________________________________ 
 
 
Cidade: _______________________ Estado: ____________________________________ 
 
 
DDD:___________ Telefone: __________________ Fax: ___________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________, ___, de ___________________, de ____ 
 

Nome: _________________________________________ 
 
 

_________________________ 
                                                                 Assinatura 

 

 

SENHOR, LICITANTE, 

 

VISANDO À COMUNICAÇÃO FUTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E SUA EMPRESA, 

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E 

REMETÊ-LO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES ATRAVÉS DO FAX: 17 – 3543-9015. 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME ESTA MUNICIPALIDADE DA RESPONSABILIDADE DA 

COMUNICAÇÃO POR MEIO DE FAX DE EVENTUAIS ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÕES 

OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO QUAISQUER 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS, NÃO CABENDO POSTERIORMENTE QUALQUER 

RECLAMAÇÃO. 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/

