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TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

O presente termo de referência refere-se à contratação de empresa para fornecimento de so-

lução de Vídeo Monitoramento IP, composta de equipamentos do tipo câmeras IP de alta 

definição, servidor, softwares e acessórios para o monitoramento em tempo real, incluindo 

serviços de instalação, transferência de tecnologia, suporte, assistência técnica, manutenção 

e garantia para atendimento das necessidades da Universidade Federal de Rondônia. 

 

O ANEXO V apresenta os itens a serem adquiridos e seus quantitativos por campus da uni-

versidade, bem como o total.  

 

O ANEXO VI apresenta o detalhamento da especificação técnica dos respectivos itens. 

2. JUSTIFICAVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

A aquisição baseia-se em resolver as necessidades identificadas no Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação 2015/2016 de forma a equipar a universidade com recursos 

de monitoramento eletrônico. 

 

O monitoramento eletrônico vem auxiliando a anos as empresas e pessoas a garantirem 

uma condição mais segura. Utilizado largamente no passado através de sistemas 

eletrônicos analógicos, onde utilizava-se uma infraestrutura dedicada para a operação 

do sistema, hoje o mercado apresenta uma solução com melhor custo benefício usando 

para isso a rede ethernet já existente neste órgão, chamada de rede IP. 

 

A solução baseada em infraestrutura IP trouxe ganhos inimagináveis ao sistema de 

monitoramento eletrônico. Além da flexibilidade na criação de pontos de vigilância, 

pode-se caracterizar-se facilmente pela facilidade de criação de pontos e manutenção 

do serviço, utilização em grandes quantidades e a facilidade de um sistema escalável 

sem deixar de aproveitar o legado já existente. 

 

2.2. RESULTADOS ESPERADOS E BENEFÍCIOS 

 
Com a contratação prevista pretende-se alcançar os seguintes benefícios: 

 

 Garantir a segurança física e patrimonial de bens e servidores deste órgão; 

 Reforçar a segurança humana com auxílio de equipamentos eletrônicos; 
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 Garantia de um sistema que opere 24 horas por dia, 7 dia por semana, capaz de 

trazer informações pertinentes a violações da política de segurança e ocorrên-

cias; 

 Garantir o armazenamento das informações por um período mínimo de 30 dias; 

 Facilitar o acesso a informação através de busca inteligente de imagens, pessoas 

e objetos; 

 Suprir as necessidades de flexibilização de instalação e integração com a rede 

IP já existente neste órgão; 

 Prover a atualização tecnológica; 

 Permitir o acesso remoto para busca de informações por parte das pessoas pre-

viamente autorizadas; 

 Permitir o futuro crescimento e centralização de vídeo monitoramento de todas 

as unidades deste órgão; 

 Auxiliar o efetivo de segurança orgânica na prevenção e detecção de problemas 

de segurança; 

 Evitar o acontecimento de aglomerações com intuitos degradativos e identificar 

atividades não compatíveis com o intuito desta instituição; 

 

2.3. TECNOLOGIA PARA APOIAR A CONTRATAÇÃO PROPOSTA 
 

A solução proposta proporcionará um aumento na produtividade da área de TI e 

segurança, acelerando o desempenho organizacional e obtendo retorno sobre o 

investimento mais rapidamente e ainda os seguintes benefícios: 

 

 Garantia de 3 anos para todos os equipamentos; 

 Suporte técnico telefônico, website e email durante a vigência da garantia; 

 Integração com equipamentos existentes; 

 Treinamento da equipe técnica; e 

 Gerenciamento dos serviços e equipamentos. 

 

2.4. IMPACTO DA CONTRATAÇÃO 

 

 Dar continuidade à utilização dos recursos de informação e informática para 

realização dos serviços. 

 Manter e atualizar os equipamentos e sistemas que compõem a infraestrutura 

de suporte técnico e operacional para execução das atividades. 

 Manter alta disponibilidade de seus serviços. 

 Prover melhor acesso aos usuários e à sociedade aos serviços. 

 

2.5. CONTEXTO GERAL 
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A Tecnologia da Informação (TI) tornou-se um componente estratégico para 

organizações que precisam ser flexíveis e otimizadas para suportar a necessidade de 

respostas rápidas a um mercado globalizado. A promoção da TI a um lugar estratégico 

para os negócios causou um aumento da criticidade e complexidade do seu ambiente, 

gerando uma necessidade de estruturação de sua gestão para melhor aproveitá-la, 

considerando o seu alinhamento às estratégias organizacionais, que é o foco da 

Governança de TI. 

 

A Governança de TI é definida como a capacidade organizacional exercida pela alta 

administração, gerentes executivos e gerentes de TI, para controlar a formulação e 

implementação de diversas estratégias, dentre elas a de TI e busca garantir a fusão entre 

os negócios da instituição e a TI de forma a promover melhores práticas para o 

gerenciamento dos processos, buscando aplicar o conhecimento às atividades a fim de 

atender aos requisitos solicitados. 

 

Estas práticas com reconhecimento mundial que buscam identificar o relacionamento 

das diversas atividades necessárias para entrega e suporte dos serviços de TI envolvem 

infraestrutura, aplicações e redes, de forma a estabelecer um método gerencial efetivo 

e integrado das diferentes visões desses recursos, alinhando os serviços de TI às 

necessidades dos clientes e/ou usuários. 

 

 

2.6. Padronização 

 
A existência de soluções não integradas acarreta em incremento nos custos 

operacionais com estoque de sobressalentes, treinamentos e adaptações. O mercado 

deixa claro a função de cada fabricante dentro da cadeia de CCTV-IP, e os 

fabricantes, que possuem cada um seu próprio nicho (uns são focados em câmeras, 

outros são especialistas em software VMS, etc), homologam a solução de outros 

fabricantes para operação com seus produtos. Expomos abaixo alguns itens que nos 

levaram a padronização e agrupamento em lote: 

 

Financeira: São necessários diversos treinamentos para operação dos 

equipamentos, que apesar de similares, cada fabricante trabalha com sintaxes 

distintas em seus equipamentos e softwares, sendo necessários treinamentos para 

cada fabricante de câmera. 

 

Técnica: Considerando-se que não seja possível a transferência de configurações 

para equipamentos de marcas distintas, sem a necessidade de alteração nas sintaxes 

dos comandos, o que impossibilita a substituição imediata, ocasionando maiores 

períodos de indisponibilidade em casos de falha. 

 

Dificulta ainda o estabelecimento de processos de gerência da solução, 

inviabilizando a especialização[1] da equipe para operação dos equipamentos e suas 
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funcionalidades, visto que serão necessários diversos treinamentos para fabricantes 

distintos, com equipamentos e funcionalidades distintas que nem sempre irão 

garantir sua interoperabilidade. 

 

Humana: Atualmente a equipe responsável pela administração da infraestrutura 

lógica deste órgão conta com apenas 03 servidores, de forma que, ainda que fossem 

especializados separadamente estaríamos limitados a dois fabricantes, e mesmo 

assim não estaríamos garantindo a impessoalidade da equipe, sendo necessária a 

intervenção de um técnico específico de acordo com o fabricante do equipamento. 

Ficando ainda limitada a ação sempre que este mesmo técnico esteja ausente em 

razão dos afastamentos legais. 

 

Por tal motivo esta unidade está propondo que a aquisição da solução de 

monitoramento busque a maior padronização possível dos equipamentos, 

respeitando as limitações e nicho de atuação dos fabricantes; 

 

Deve-se ainda considerar que a padronização é legalmente prevista e recomendada, 

conforme Lei nº 8.666/93. 

 

Art. 11.  As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos 

padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não 

atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do 

empreendimento. 

 

Art. 15º. As compras, sempre que possível, deverão: 

 

I. atender ao princípio da padronização[2], que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 

condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 

 

Como se não bastasse, a padronização também é indicada pelos especialistas. O 

Professor Diógenes Gasparini, jurista que melhor tratou desse princípio, de forma 

lapidar assevera que: 

 

“Deve a entidade compradora, em todos os negócios para a aquisição de bens, 

observar as regras básicas que levem à adoção de um estande, de um padrão que, 

vantajosamente, possa satisfazer às necessidades das atividades que estão a seu 

cargo. As compras, portanto, não devem ser simplesmente realizadas, mas 

pensadas, decididas antes de sua efetivação, segundo esse princípio e as finalidades 

do interesse público que se quer alcançar.”[3] 

 

A mesma lição é ensinada pelo mestre JACOBY[4] para quem a padronização, 

quando justificada tecnicamente, é um dever da Administração. 

 

Pois bem, a padronização desses equipamentos garantirá melhores condições de 

manutenção dos serviços em que serão empregados e facilitará a gestão e a 
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fiscalização, unificando contratos de assistência técnica e garantia, já que assim 

como observado no atestado emitido pela ABINEE – Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica, presente nos autos à fl. 42, alguns fabricantes 

restringem tais serviços aos seus representantes, devidamente credenciados, o que 

impossibilitaria um contrato único para fabricantes distintos. 

 

Por fim, a fim de garantirmos um bom juízo de economicidade ante as preocupações 

amplamente expostas pelo TCU - Tribunal de Contas da União, e publicadas 

recentemente no Guia de Boas Práticas em Contratações de Soluções de Tecnologia 

da Informação[5], deste mesmo órgão de controle, foram adotadas as 

recomendações contidas no guia, e durante as pesquisas de preço contemplamos 

modelos de outra marca que atendem aos requisitos, mas não garantem a 

padronização do parque. 

 

A equipe de planejamento da contratação deve levantar preços, não só do produto 

definido, como de outros do mercado que atendam aos requisitos, para elaborar 

juízo adequado de economicidade. [6] 

 

Concluímos assim, que é razoável a aplicação do princípio da padronização. 

 

2.7. DO AGRUPAMENTO EM LOTE 

 

Ressaltamos quanto à necessidade do agrupamento em lote de todos os 

equipamentos visa atender ao princípio da padronização e garantir a fiel execução, 

já que em um certame com vários adjudicados não é possível sincronizarmos as 

execuções, evitando assim que um fornecedor venha a prejudicar a execução de 

outro. 

 

Como exemplo mais crítico desta execução, caso o fornecedor do Item 01 tenha 

problemas na entrega do objeto o mesmo irá prejudicar a execução de todos os 

demais já que mesmo instalados os demais itens, estes não serão utilizados de 

acordo com as suas capacidades até que o Item 01 seja entregue, prejudicando 

diretamente no desempenho destes itens. 

 

[1] Especializar: Adotar uma especialidade, dedicando-se a ela. (Dic. Aurélio 

Eletrônico 4ª  Ed.) 

[2]“Redução dos objetos do mesmo gênero a um só tipo, unificado e simplificado, 

segundo um padrão ou modelo preestabelecido”.  Novo Dicionário Eletrônico 

Aurélio, Ed. 4, Positivo Informática LTDA, 2009. 

[3] Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo, 4. Ed.rev. e ampl. São Paulo, 

Saraiva, 1995, p. 287. 

[4] Fernandes, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão. 1. Ed. 

São Paulo: Fórum, 2003, p. 66 

[5]vhttp://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2508033.PDF (acessado em 

25/10/2012) 

[6] Ibid. p. 307. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2508033.PDF
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3. DESCRIÇÃO BENS E/OU SERVIÇOS 

3.1. Os produtos e serviços serão contratados em função da necessidade das Unidades 

Funcionais da Universidade Federal do Rondônia identificadas no Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação 2015/2016 de forma a equipar a universidade com recur-

sos de vigilância eletrônica, observadas as peculiaridades e as condições dos locais 

de prestação dos serviços. 

3.2. A solução deverá ser constituída dos itens relacionados no Anexo VI. 

3.3. Os itens serão licitados em grupo (lote), de forma a garantir o fornecimento dos equi-

pamentos e a execução dos serviços por uma única empresa, objetivando a total com-

patibilidade entre os produtos e serviços que compõem a Solução. 

3.4. Os valores expressos no Item 20 – ESTIMATIVA DE PREÇO foram obtidos medi-

ante pesquisa de mercado e representam os custos unitários máximos que a UNIR se 

dispõe a desembolsar para cada item. 

3.5. Dos equipamentos e seus quantitativos  
3.5.1. O levantamento dos quantitativos dos itens previstos a serem adquiridos foi 

realizado através da apresentação da proposta, formalizada por documento de 

oficialização de demanda elaborado por cada direção de campus da universi-

dade.  

3.6. Dos lotes e padronização  

3.6.1. A existência de soluções não integradas acarreta em incremento nos custos 

operacionais com estoque de sobressalentes, treinamentos e adaptações. Dessa 

forma, para evitar diversos treinamentos para operação de equipamentos distin-

tos, que apesar de similares, cada fabricante trabalha com sintaxes distintas em 

seus equipamentos e softwares, sendo necessários treinamentos para cada fabri-

cante de câmera e, considerando que não seja possível a transferência de confi-

gurações para equipamentos de marcas distintas, sem a necessidade de alteração 

nas sintaxes dos comandos, o que impossibilita a substituição imediata, ocasio-

nando maiores períodos de indisponibilidade em casos de falha.  

3.6.2. Em virtude de se tratar de uma solução de monitoramento em que, para ga-

rantir o pleno funcionamento e também permitir a redução de custos através da 
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aquisição em escala e evitando as questões citadas anteriormente, todos os itens 

formam um lote e devem ser de um mesmo fornecedor.   

  

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O detalhamento das especificações dos itens deste TR figura como Anexo VI –

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO DE TI. 

5. PROPOSTA  

5.1. Apresentação das propostas deve estar conforme definido no Edital. 

5.2. O critério de julgamento das propostas é o de menor preço por grupo. 

5.3. A proponente deverá apresentar proposta compreendendo o valor total do conjunto 

de itens de um determinado tipo presentes neste edital; 

5.4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá atender aos seguintes requisitos: 

5.4.1. Informar a MARCA E MODELO do produto ofertado. 

5.4.2. Conter a INDICAÇÃO DO LINK PARA A PÁGINA WEB do fabricante, ou 

outra, onde estejam descritas as especificações técnicas do(s) produto(s) 

ofertado(s). 

5.4.3. Na falta da facilidade supramencionada, os licitantes deverão apresentar o 

CATÁLOGO, MANUAL ou PROSPECTO do(s) produto(s) ofertado(s), onde 

constem as respectivas especificações técnicas, em português ou traduzido. 

5.4.4. Ser acompanhada da DECLARAÇÃO DE GARANTIA dos produtos 

ofertados. 

5.4.4.1. A declaração de garantia deverá informar, no mínimo: 

5.4.4.1.1. Identificação do item ofertado 

5.4.4.1.2. O prazo de garantia ofertado 

5.4.4.1.3. Os dados de contato para acionamento da Garantia  

5. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

6.1. Caso a equipe técnica de avaliação das propostas julgue que o Link para a página 

WEB, Catálogo ou Prospecto disponibilizado pela licitante não contenham 

informações suficientes para sanar dúvidas relativas à configuração ou desempenho 

do equipamento ofertado em atendimento das especificações técnicas dos itens 
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descritos no presente Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá solicitar 

amostra do equipamento ofertado, sem ônus ao processo, para comprovação técnica 

de funcionalidades. 

6.2. Em consonância com itens 1.1.1 e 1.1.2, TC-006.806/2006-4, Acórdão nº 838/2006-

TCU-2ª Câmara, a amostra apresentada deverá ser da mesma marca e modelo do 

equipamento ofertado no certame. 

6.3. As amostras deverão ser apresentadas na Diretoria de Tecnologia de Informação – 

DTI, localizada no campus José Ribeiro Filho, BR 364 km 9,5, sentido Rio Branco, 

na Cidade de Porto Velho – RO, dentro do prazo máximo de 10 (Dez) dias úteis, 

contados a partir do dia subsequente ao da convocação feita pelo(a) Pregoeiro(a) 

através do sistema Comprasnet. 

6.4. O teste da amostra envolverá a configuração e comprovação de aspectos que não 

estejam perfeitamente esclarecidos. 

6.5. O descumprimento dos prazos e forma de apresentação das amostras configurará 

motivo suficiente para a recusa da Proposta e sujeitará a Licitante às sanções 

previstas neste Termo de Referência 

 

7. VISITA TÉCNICA   

7.1. É facultado às empresas licitantes realizar visita técnica, junto às dependências da 

CONTRATANTE, para obtenção de informações necessárias ao oferecimento de 

sua proposta, tomando ciência das características e condições especiais para a reali-

zação dos serviços.  

7.2. A visita técnica deverá ser previamente agendada, com no mínimo 24 horas de ante-

cedência.  

7.3. A visita será acompanhada por pessoal técnico da CONTRATANTE, visando me-

lhor apresentar o ambiente funcional, de forma a uniformizar o entendimento quanto 

às condições para a fiel execução dos serviços a serem contratados.  

7.4. O agendamento deverá ser efetuado em dias úteis, no horário compreendido entre 09 

e 12h e 14 e 17h.  

7.5. Os dados de contato para o agendamento das visitas técnicas encontram-se indicados 

no Anexo I.  
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7.6. A visita técnica deverá ser feita em horário de expediente da CONTRATANTE, até 

às 17 horas do dia útil anterior ao previsto para a abertura das propostas.  

7.7. Aos licitantes que usufruírem o direito à visita técnica poderá ser expedido o Termo 

de Vistoria, conforme modelo disponível no Anexo II deste Termo de Referência.  

7.8. A licitante assume total responsabilidade em optar por não realizar a visita técnica 

às Unidades Funcionais da CONTRATANTE.  

7.9. Uma vez que venha a ser contratada, tal decisão não a exime de nenhuma das obri-

gações e disposições contidas neste Termo de Referência, nem poderá utilizar como 

argumento o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para 

se eximir das obrigações assumidas em favor de eventuais pretensões de inclusão de 

serviços, quantitativos de equipamentos ou acréscimo de preços. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA COMPLEMENTAR 
8.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar deverá apresentar a 

seguinte documentação habilitatória complementar: 

8.1.1. No mínimo 01 (um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido 

por pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, onde relacione o forneci-

mento de Solução compatível em características e quantidades, considerando o 

total licitado. 

8.2. O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA acima referido deverá: 

8.2.1. Ser emitido em papel timbrado e conter clara identificação do CNPJ e ende-

reço da Pessoa Jurídica que o emitiu e; 

8.2.2. Conter clara identificação do nome e dados de contato – telefone e email – do 

Representante (pessoa física) que o assinou. 

8.2.3. Ser acompanhado do comprovante de que a Solução atestada foi devidamente 

registrada no CREA, garantindo que a empresa tem experiência em projetos de 

monitoramento IP. 

8.2.4. A apresentação do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica e seu(s) anexo(s) se 

dará conforme convocação do(a) Pregoeiro(a), através de ambiente eletrônico. 

8.2.5. 3 Nos termos do Art. 43, §3.º da Lei 8.666/93, é facultado à Contratante o 

direito de promover diligência destinada a esclarecer ou complementar os dados 

informados nos Atestados de Capacidade Técnica. 
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9. GARANTIA DA SOLUÇÃO  

9.1. Todos os equipamentos devem ter garantia mínima de 03 (três) anos, podendo ser 

exigida maior ou menor conforme especificações de cada item. Para os itens que não 

apresentarem explicitamente o prazo de garantia, será automaticamente de 03 anos.  

9.2. A garantia do produto começará a contar da data do recebimento definitivo do ma-

terial.  

9.3. Será considerada data do recebimento definitivo aquela em que a Nota Fiscal for 

certificada pelo servidor especialmente designado para o ateste.  

9.4. O Aceite Definitivo poderá ser formalizado através do Termo de Recebimento De-

finitivo (modelo no ANEXO III – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO).  

9.5. A garantia prestada pelo fornecedor é independentemente da oferecida pelo fabri-

cante, caso a última seja menor.  

9.6. A garantia prestada pelo fornecedor não cobrirá consequências de mal-uso, operação 

imprópria, negligência, quedas ou eventos similares praticados pela CONTRA-

TANTE.  

9.7. A garantia deverá compreender defeitos decorrentes de projeto, fabricação, constru-

ção, montagem ou acondicionamento, pelo período mínimo especificado em cada 

item, a contar da data do recebimento definitivo dos produtos;  

9.8. A garantia deve incluir atualização de software (firmware) sem custos adicionais, 

resolução de problemas de software e hardware com substituição de peças. A despesa 

com o envio da peça defeituosa, bem como seu retorno, é de responsabilidade de 

contratada;  

9.9. Os serviços de garantia aos produtos são de inteira responsabilidade da empresa con-

tratada neste certame, cabendo a contratante dirigir-se à mesma, através dos meios 

disponíveis, para requerer estes serviços;   

9.10. A empresa Contratada deve indicar, em momento posterior à homologação do Cer-

tame e mediante convocação da Contratante, os procedimentos para abertura de su-

porte técnico.  

9.11. Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos deverão ser ori-

ginais do fabricante e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos 

existentes no equipamento; 
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10. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – SLA 

10.1. A empresa contratada deverá disponibilizar um portal web (24x7) com sistema de 

help-desk para abertura de chamados de suporte técnico. 

10.1.1. Mediante login e senha de acesso ao sistema, os membros da equipe técnica 

da contratante poderão abrir, gerenciar status e conferir todo o histórico de cha-

mados de suporte técnico. 

10.1.2. Todo o chamado aberto deverá ter sua resolução técnica registrada no sistema 

web de help-desk. 

10.2. A empresa deverá fornecer um número gratuito de telefone (0800) para abertura de 

chamados de suporte técnico no caso de indisponibilidade de conexão de rede Inter-

net, por parte da contratante e/ou contratada. 

10.3. O prazo de atendimento é de, no máximo, 2 (dois) dias úteis. 

10.4. Se for necessária visita ao local (Campus) a mesma deverá ser agendada com 24 

horas de antecedência; 

10.5. Todo o serviço de manutenção na solução de CFTV-IP é de responsabilidade da 

Empresa Contratada, ficando impedido o envolvimento de servidores da CONTRA-

TANTE para auxiliar na resolução de quaisquer problemas. 

10.6. A resolução de quaisquer problemas (defeitos de equipamentos, software, instalação 

cabeada e afins) não deverá ultrapassar 30 (trinta) dias corridos. 

10.7. O prazo para a correção dos defeitos, vícios ou qualquer outro fator coberto pela 

Garantia, durante a sua vigência, é o especificado na deste Termo de Referência que 

trata da “GARANTIA DA SOLUÇÃO”. 

11. CONDIÇÕES GERAIS  
 

11.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS 

11.1.1. A solução deverá ser constituída dos equipamentos relacionados nos itens 

deste grupo (lote), garantindo a entrega e execução dos serviços por uma única 

empresa e a total compatibilidade entre eles; 

11.1.2. A escolha do agrupamento de alguns itens em grupos visa a plena qualificação 

da empresa fornecedora que prestará os serviços de instalação e configuração, 

bem como prestará os serviços de suporte durante a vigência do contratado de 
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garantia dos equipamentos, a total compatibilidade entre os equipamentos soli-

citados, a redução de custos operacionais e de infraestrutura física, a capacidade 

técnica de manter a solução em operação, os recursos humanos disponíveis para 

prestarem o devido apoio, treinamento e curva de aprendizagem e o custo total 

de propriedade; 

 

11.2. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 

11.2.1. Os produtos fornecidos deverão estar cobertos por garantia, compreendendo 

os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção ou montagem, pelo 

período mínimo especificado individualmente em cada item, a contar da data de 

emissão da nota fiscal; 

11.2.2. Durante o período de garantia do hardware, deve ser possível realizar a atua-

lização de software (firmware) dos equipamentos para resolução de problemas 

de software (correção de bugs); 

11.2.3. A garantia deve incluir envio de peças/equipamentos de reposição nos locais 

de presença da contratante; 

11.2.4. Os chamados serão abertos diretamente com a empresa contratada através de 

atendimento telefônico com chamada local nas cidades de presença na contra-

tante ou dispor de chamada telefônica gratuita (0800), website e email. O su-

porte da contratada deverá operar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O 

atendimento inicial deverá ocorrer em até 4 horas úteis; 

11.2.5. A empresa contratada deverá disponibilizar um portal web 24x7 com sistema 

de help-desk para abertura de chamados de suporte técnico. Mediante login e 

senha de acesso ao sistema, os membros da equipe técnica da contratante pode-

rão abrir, gerenciar status e conferir todo o histórico de chamados de suporte 

técnico; 

11.2.6. Todo o chamado aberto deverá ter sua resolução técnica registrada no sistema 

web de help-desk; 

11.2.7. A contratada deverá prestar o suporte de primeiro nível e caso julgue neces-

sário poderá escalar o suporte ao fabricante dos equipamentos, ficando a con-

tratada responsável por gerenciar o chamado durante todo o tempo em que o 

mesmo permanecer aberto; 
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11.2.8. A contratada poderá recorrer ao suporte do fabricante quando se tratarem de 

correções especiais, defeitos nos programas (firmwares) ou defeitos em hardwa-

res que necessitem de reparos especiais, correções de bugs ou substituições de 

peças e/ou equipamentos; 

11.2.9. Detectada a necessidade de substituição de peças/equipamentos, o envio do 

substituto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis ou conforme especificado 

individualmente em cada item (prevalecendo o de menor prazo menor). A con-

tratada deverá arcar com os custos do deslocamento do envio da peça de subs-

tituição, ficando a contratante responsável pelo envio da peça defeituosa; 

11.2.10. A empresa deve indicar, por ocasião do início dos trabalhos, os proce-

dimentos para abertura de suporte técnico; 

 

11.3. CONDIÇÕES DE ENTREGA 

11.3.1. Prazo de entrega de produtos: no máximo 90 (noventa) dias corridos a partir 

da data de assinatura do contrato; 

11.3.2. Prazo de entrega de serviços: no máximo 120 (cento e vinte) dias corridos a 

partir da data de assinatura do contrato; 

11.3.3. Os serviços devem ser executados em até 30 (trinta) dias após o fornecimento 

completo dos equipamentos, obedecendo o prazo máximo estipulado no item 

anterior; 

11.3.4. A entrega deve ser agendada com antecedência mínima de 24 horas, sob o 

risco de não ser autorizada; 

11.3.5. Os serviços devem ser agendados com antecedência mínima de 10 dias sob o 

risco de não ser autorizado; 

11.3.6. Para itens de software, estes devem ser fornecidos com ou sem mídia de ins-

talação. No caso de não fornecimento de mídia, deve ser indicado local para 

download do arquivo de instalação; 

 

11.4. EXIGÊNCIAS COMERCIAIS E DE QUALIFICAÇÃO DO FORNE-

CEDOR (HABILITAÇÃO) 

11.4.1. Atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, impresso em papel timbrado, com os dados do responsável 
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pela informação atestada, comprovando que a licitante forneceu, instalou, con-

figurou e prestou suporte técnico a câmeras IP e software de monitoramento de 

características semelhantes aos especificados neste edital, prestando a devida 

garantia de forma satisfatória. A seu critério, o órgão poderá fazer diligências 

para comprovação do conteúdo dos atestados. Não serão aceitas declarações ge-

néricas de catálogos, manuais ou internet. Os atestados deverão ser apresentados 

em seu original ou cópia devidamente autenticada; 

11.4.2. A empresa deve possuir, também, pelo menos 1 (um) atestado de capacidade 

técnica, devidamente registrado no CREA, garantindo que a empresa tem expe-

riência em projetos de monitoramento IP; 

11.4.3. A empresa deverá possuir, após a assinatura do contrato, pelo menos 1 (um) 

profissional com certificação técnica oficial do fabricante das câmeras IP e do 

software de monitoramento expansível, capaz de prestar o suporte aos produtos 

em garantia e escalar o chamado ao fabricante conforme necessidade. No mo-

mento da habilitação deve ser indicado o nome e detalhes da certificação do 

profissional, incluindo comprovação. O técnico deverá ser contratado da em-

presa ou esta deverá emitir declaração com assinatura de ambos com promessa 

de contratação; 

 

11.5. CONDIÇÕES DE ACEITE 

11.5.1. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos equipamen-

tos usados, remanufaturados ou de demonstração. Os equipamentos deverão ser 

entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não sendo aceitos equipamentos 

com caixas violadas; 

11.5.2.  Este órgão poderá efetuar consulta do número de série do equipamento, junto 

ao fabricante, informando data de compra e empresa adquirente, confirmando a 

procedência legal dos equipamentos; 

11.5.3. Este órgão também poderá efetuar consulta junto aos órgãos competentes para 

certificar a legalidade do processo de importação; 

11.5.4. O aceite do bem somente será dado após comprovação da entrega e o efetivo 

cumprimento de todas as exigências da presente especificação técnica; 

  

11.6. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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11.6.1. Os órgãos/entidades que não participaram do procedimento licitatório, 

quando desejarem poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo con-

sultar à este órgão para manifestação sobre a possibilidade de adesão; 

11.6.2. Conforme o Decreto no 7.892/2013, o somatório de todas as contratações adi-

cionais, entendidas como aquelas realizadas por órgãos não participantes da pre-

sente Ata de Registro de Preços, não poderá ultrapassar o quíntuplo da quanti-

dade total registrada para cada item na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes; 

11.6.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não po-

derão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

11.6.4. O limite estabelecido no item anterior não afeta os quantitativos registrados 

pelo órgão gerenciador e órgãos participantes, como também a possibilidade 

prevista no § 1º, art. 65, da Lei n. 8.666/93, para os quantitativos efetivamente 

contratados. 

11.6.5. Para os quantitativos não contratados, fica vedado efetuar acréscimos, con-

forme o § 1º, do art.12, do Decreto no 7.832/2013. 

 

11.7. AMOSTRA 

11.7.1. Para comprovação de pleno atendimento aos requisitos deste edital, serão con-

sultados folhetos, prospectos, manuais e toda documentação pública disponível 

diretamente do site do fabricante do equipamento. Em caso de dúvida ou diver-

gência na comprovação da especificação técnica, este órgão poderá solicitar 

amostra do equipamento ofertado, sem ônus ao processo, para comprovação 

técnica de funcionalidades. Esta amostra deverá ocorrer em até 10 (dez) dias 

úteis após a solicitação deste órgão. Para a amostra, a empresa deverá apresentar 

o mesmo modelo do equipamento ofertado no certame, com técnico certificado 

na solução para configuração e comprovação dos itens pendentes, nas depen-

dências deste órgão (conforme itens 1.1.1 e 1.1.2, TC-006.806/2006-4, Acórdão 

nº 838/2006-TCU-2ª Câmara); 
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12. PRAZO 

12.1. Os prazos informados no presente Termo de Referência somente poderão ser 

estendidos mediante justificativa expressa emitida pela CONTRATADA e aceita 

pela CONTRATANTE. 

12.2. Eventuais solicitações de prorrogação de prazos e respectiva justificativa de-

verão ser encaminhadas à CONTRATANTE pelo endereço eletrônico dti@unir.br. 

12.3. O desatendimento dos prazos previstos, sem justificativa aceita pela CON-

TRATANTE, implicará responsabilização do Fornecedor nos termos da Seção deste 

Termo de Referência que trata das “SANÇÕES”. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
13.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;  

13.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 

especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser 

inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde 

dos servidores;  

13.3. Realizar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado, ou 

rejeitá-lo;  

13.4. Realizar recebimento definitivo após a efetiva entrega do equipamento objeto 

desta licitação;  

13.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA;  

13.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e 

contratuais cabíveis;  

13.7. Receber os objetos entregues pela CONTRATADA, que estejam em 

conformidade com a proposta aceita;  

13.8. Recusar com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das 

especificações constantes na proposta da CONTRATADA;  

13.9. Informar à CONTRATADA, dentro do período de garantia, os locais para 

prestação da assistência técnica, caso ocorra remanejamento de equipamentos para 

outras unidades da Contratante não informadas neste Termo de Referência;  

13.10. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à 

empresa, decorrentes do mau uso, operação imprópria, a partir do ato da recepção do 

produto fornecido para teste até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, 
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o produto não tenha apresentado defeitos;  

13.11. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa vencedora 

do certame licitatório dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato.  

13.12. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com 

o fornecimento dos Produtos de Objeto deste termo de referência;  

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1. Fornecer os equipamentos e serviços conforme especificações técnicas 

constantes da sua proposta comercial, que não poderão ser inferiores as 

especificações contidas neste termo de referência, e nos prazos constantes na 

Ordem de Fornecimento.  

14.2. A CONTRATADA deverá entregar todos os produtos, bem como catálogos, 

manuais, página impressa do sítio do fabricante na Internet ou quaisquer outros 

documentos que comprovem o atendimento das especificações técnicas deste 

termo de referência.  

14.3. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não 

estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias, 

de maneira a não prejudicar a execução dos objetos ora contratados;  

14.4. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, relacionados com as características e funcionamento os 

equipamentos e também na compatibilidade com software e equipamentos de 

terceiros;  

14.5. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de 

Fornecimento, os bens objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro 

do prazo de entrega estabelecido;  

14.6. Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica dos 

equipamentos, na forma e nos prazos estabelecidos no presente termo de 

referência;  

14.7. Garantir a reposição de peças pelo período da garantia, na forma estabelecida 

neste termo de referência;  

14.8. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente em ralação ao fornecimento dos equipamentos que forem objetos do 
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Contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.  

14.9. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à contratante, que 

deverá responder pela fiel execução do Contrato.  

14.10. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Gestor/fiscal 

do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;  

14.11. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a 

terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou 

empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da 

execução dos serviços pela Contratante. Apurado o dano e caracterizada sua 

autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a Contratante o 

valor correspondente, mediante ao pagamento da Guia de Recolhimento da União 

– GRU, a ser emitida pelo fiscal do contrato no valor correspondente ao dano 

acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório;  

14.12. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos 

serviços pela Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, 

total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida 

necessária e recusar os materiais e equipamentos empregados que julgar 

inadequado;  

14.13. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da 

habilitação;  

14.14. Aprovar a conexão ou instalação, nos equipamentos, de produtos de 

hardware, externos ou internos, e/ou de software de outros fornecedores ou 

fabricantes, desde que tal iniciativa não implique em danos físicos ao 

equipamento e não constitua perda da vigência da Garantia prevista no presente 

Termo de referência;  

14.15. Ma

nter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por:  

14.15.1. Profissionais devidamente habilitados; treinados e qualificados 

para prestação dos serviços;  

14.16. Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a a 
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Contratante para ateste e pagamento;  

14.17. Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, relação das 

empresas de assistência técnica especializadas, contemplando nomes e endereços 

e promover a atualização do cadastro de assistência a cada 6 (seis) meses, salvo 

se não houver alterações no quadro de prestadores (PJ).  

14.18. Na data da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá indicar, sem 

prejuízo das suas responsabilidades contratuais, Centros de Atendimento 

Técnico, autorizado pelo fabricante (comprovado por meio de documentação 

específica), que prestarão assistência técnica nos termos deste Termo de 

Referência.  

14.19. Substituir os materiais e equipamentos, uma vez vetados, ou os que 

apresentarem defeitos, no prazo máximo de 96 (noventa e seis) horas, sem ônus 

para a CONTRATANTE.  

14.20. Fornecer todos os bens relacionados neste certame contemplar todos os 

custos inerentes a contratação e ainda aqueles decorrentes de fretes, seguros, 

embalagens, fiscais, trabalhistas e demais encargos contribuições, impostos e 

taxas estabelecidos na forma da Lei.  

15. SANÇÕES 

15.1. Com fundamento nas Leis 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como na IN 

SLTI/MPOG 02/2015, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, ensejar o retardamento da execução do certame, não celebrar o contrato, 

falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 

a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e ainda, sujeita às multas a seguir indicadas. 

15.2. A licitante ficará sujeita a multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre 

o valor do total da proposta inicial apresentada, para cada item, nas seguintes 

hipóteses: 

15.2.1. Desistir dos lances ofertados ou não mantiver a proposta; 

15.2.2. Deixar de apresentar a documentação conforme conteúdo e forma 

especificada nas Seções deste Termo de Referência. 
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15.2.3. Se ficar caracterizado que o material ofertado não atende às especificações 

constantes na respectiva proposta; 

15.3. As multas previstas no item 2 da presente Seção ficará limitada ao percentual 

de 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da empresa, cujas demonstrações 

contábeis deverão ser anexadas ao processo, se for o caso, por ocasião da defesa 

prévia. 

15.4. Pelo descumprimento injustificado do prazo estabelecido para a apresentação 

ou renovação da garantia contratual: multa correspondente a 1% (um por cento), 

calculado sobre o valor total estimado do Contrato.  

15.5. Na hipótese de atraso injustificado na apresentação das amostras, ficará a 

contratada sujeita à aplicação de multa equivalente ao percentual de 0,2% (dois 

décimos por cento) por dia de atraso a ser calculado sobre o valor total da Proposta, 

até o limite de 5% (cinco por cento). 

15.6. Na hipótese de atraso injustificado na apresentação das informações 

relacionadas na Seção deste Termo de Referência que trata do PLANO DE 

INSERÇÃO, ficará a contratada sujeita à aplicação de multa equivalente ao 

percentual de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso a ser calculado sobre 

o valor total da Proposta, até o limite de 2% (dois por cento). 

15.7. Na hipótese de atraso injustificado na apresentação de Projetos devidamente 

requisitados pela Contratante, ficará a contratada sujeita à aplicação de multa 

equivalente ao percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso a ser 

calculado sobre o valor total da Proposta, até o limite de 10% (dez por cento).  

15.8. Na hipótese de atraso injustificado na entrega dos materiais requisitados, 

ficará a contratada sujeita à aplicação de multa equivalente ao percentual de 0,5% 

(cinco décimos por cento) por dia de atraso a ser calculado sobre o valor 

correspondente ao respectivo material cuja entrega foi efetivada com atraso, até o 

limite de 10% (dez por cento). 

15.9. Na hipótese de atraso injustificado para a confirmação de recebimento de 

mensagens de acionamento dos serviços da garantia, ficará a contratada sujeita à 
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aplicação de multa equivalente ao percentual de 1% (um por cento) por dia de atraso 

a ser calculado sobre o valor do Projeto em que o material ou serviço que apresentar 

falha estiver diretamente vinculado, até o limite de 10% (dez por cento). 

15.10. Na hipótese de atraso na correção dos eventuais defeitos, vícios ou 

incorreções da Solução, durante a vigência da Garantia, ficará a contratada sujeita à 

aplicação de multa equivalente ao percentual de 2% (dois por cento) por dia de atraso 

a ser calculado sobre o valor do Projeto em que o material ou serviço que apresentar 

falha estiver diretamente vinculado, até o limite de 10% (dez por cento).  

15.11. Na hipótese de atraso na substituição de equipamentos que apresentem 

reincidência de defeitos, vícios ou qualquer outro fator coberto pela Garantia, 

durante a sua vigência, ficará a contratada sujeita à aplicação de multa equivalente 

ao percentual de 1% (um por cento) por dia de atraso a ser calculado sobre o valor 

correspondente ao respectivo material, até o limite de 10% (dez por cento). 

15.12. Na hipótese de recusa injustificada para corrigir eventuais defeitos, vícios, 

incorreções, ou qualquer outro fator coberto pela Garantia durante a sua vigência, 

ficará a contratada sujeita à aplicação de multa equivalente ao percentual de 10% 

(dez por cento) a ser calculado sobre o valor correspondente ao material ou serviço 

a que se refere.  

15.13. Poderá caracterizar a inexecução do objeto os atrasos por período superior a 

50%(cinquenta por cento) em relação àqueles originalmente previstos. 

15.14. Na hipótese de inexecução do objeto desta licitação, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal que couber, ficará a contratada sujeita às seguintes 

sanções: 

15.14.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com Universidade Federal de Rondônia - UNIR, por até 2 (dois) anos; 

15.14.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública por até 5 (cinco) anos. 

15.15. Nos casos de reincidência dos fatores motivadores de sanção, as multas 

previstas podem ser acrescidas em 1/3 (um terço). 
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15.16. O valor da(s) multa(s) poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito 

existente na UNIR em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa 

seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

15.17. Na hipótese de insuficiência ou inexistência de crédito ou de Nota Fiscal a 

pagar, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da comunicação oficial. 

15.18. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

contratada à Universidade Federal de Rondônia - UNIR, a contratada será 

encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

15.19. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive responsabilização da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

15.20. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativamente, não excluindo a possibilidade de aplicação de 

outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora 

por eventuais perdas e danos causados à Administração. As multas e outras sanções 

aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência 

administrativa, mediante ato da Autoridade Competente da UNIR, devidamente 

justificado. 

15.21. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante 

vencedor o contraditório e ampla defesa.  

16. PLANO DE INSERÇÃO 

16.1. Em momento posterior à Homologação do Certame, caberá a Diretoria de 

Tecnologia da Informação - DTI, convocar a vencedora do certame para: 

16.1.1. Informar o nome, endereço eletrônico e telefone do sócio, empregado ou 

preposto que a representará ante a CONTRATANTE. 

16.1.2. Apresentar o(s) responsável(is) pela execução dos serviços; 

16.1.3. Informar o endereço do portal web e o procedimento para abertura de Suporte 
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Técnico; 

16.1.4. Apresentar o Termo de Confidencialidade (modelo no Anexo IV). 

16.2. A vencedora do certame deverá atender à convocação dentro do prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da sua 

expedição. 

16.3. A convocação de que trata a presente Seção poderão ser enviadas pela 

CONTRATANTE para o endereço eletrônico informado na PROPOSTA 

COMERCIAL. 

17. DA EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  

 

 

17.1. VIGÊNCIA 

17.1.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo. 

 

17.2. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

17.2.1. Será exigida Garantia de Execução Contratual correspondente a 1% (um por 

cento) do valor total do Contrato, nos termos do Artigo n.º 56 da Lei 8.666/93. 

17.2.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir 

quaisquer imperfeições na execução do objeto contratado ou para reparar danos 

decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de 

quem em seu nome agir. 

17.2.2.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas 

aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 

17.2.3. A CONTRATADA obriga-se a repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE, sob pena de 

aplicação de penalidade prevista na Seção deste Termo de Referência que trata 

das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.2.4. Na hipótese de prorrogação da vigência do contrato, observadas as 

disposições constantes no Art. 57 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA deverá 

providenciar a devida renovação da garantia prestada, tomando-se por base o 
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valor atualizado do Contrato. 

17.2.4.1. O prazo para renovação da garantia é de no máximo 10 (dez) dias, 

contados a partir da data de sua assinatura. 

17.3. REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 

17.3.1.  O objeto da presente licitação será executado pelo preço ofertado para cada 

item da proposta apresentada pela Contratada. 

17.3.2. Os referidos preços serão fixos e irreajustáveis. 

17.3.3. Para a repactuação a CONTRATADA deverá proceder segundo o Art. 40 da 

IN 02/2008-SLTI/MPOG. 

17.4. RESCISÃO DO CONTRATO 

17.4.1. 4.1 O contrato firmado poderá ser rescindido nos termos do Art. 78 da Lei 

8.666/93. 

 

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1. Validade da Ata: 

18.1.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses. 

18.2. Usuários da ata de registro de preços: 

18.2.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta 

à UNIPAMPA, respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto n.º 

7892/2013, e na Lei n.º 8.666/1993. 

18.2.2. Caberá ao licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento e/ou 

prestação do serviço. 

 

19. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
19.1. A proposta de preço ajustada ao valor do lance das LICITANTES deverá 

seguir a forma definida no Termo de Referência, devendo conter os seguintes termos:  

19.1.1. Os termos de prestação da garantia nos prazos estipulados para o ITEM em 

apreço.  

19.1.2. Concordar com todos os termos e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, incluindo as obrigações da contratante, de entrega, e demonstrar 
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estar ciente das sansões administrativas em decorrência de aplicação de acordo 

de nível de serviço ou por descumprimento das demais cláusulas deste termo de 

referência.  

19.1.3. Deverá ser anexada descrição do(s) produto(s) e serviço(s) que será(ão) 

fornecido(s).  

20. ESTIMATIVA DE PREÇO 

 

I d  B e m / s e r v i ç o  
Va l o r  

E s t i m a d o ( U n d . )  

1 Item 01 - Câmera IP Minidomo HD R$ 1.837,57 

2 Item 02 - Câmera IP Minidomo HD Panorâmica R$ 4.457,31 

3 Item 03 - Câmera IP Minidomo HD com IR R$ 4.624,55 

4 Item 04 - Câmera IP Fixa Externa HD com IR R$ 5.146,67 

5 Item 05 - Câmera IP Móvel Externa HD R$ 14.512,08 

6 Item 06 - Injetor PoE R$ 721,68 

7 Item 07 - Software de monitoramento expansível R$ 32.968,00 

8 Item 08 - Expansão para Software de Monitoramento R$ 3.215,29 

9 Item 09 - Servidor de Gravação Tipo I R$ 39.600,00 

10 Item 10 - Servidor de Gravação Tipo II R$ 53.819,16 

11 Item 11 - Estação de Monitoramento  R$ 14.712,34 

12 Item 12 - Monitor Profissional  R$ 8.597,23 

13 
Item 13 - Serviço de instalação e treinamento hands-on do software 
de monitoramento expansível 

R$ 33.281,63 

14 
Item 14 - Serviço de Instalação de Câmera com Infraestrutura – 
Pacote 5 Câmeras 

R$ 12.336,47 

15 
Serviço de Instalação de Câmera com Infraestrutura – Pacote 10 
Câmeras 

R$ 19.187,37 

16 Item 16 - Levantamento de Necessidades R$ 17.479,28 

 

21. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

  A previsão da adequação está no Anexo V – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO 

OBJETO E ORÇAMENTO DETALHADO.  

22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

EMPREITADA:   (    ) Preço Global  (    ) Preço Unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:  (   ) Global   (    ) Por Item 
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Equipe de Planejamento da Contratação 

I n t e g r a n t e  

T é c n i c o  

I n t e g r a n t e  

R e q u i s i t a n t e  

I n t e g r a n t e  

A d m i n i s t r a t i v o  

 

 

 

______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  

 

 

 

______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  

 

 

 

______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  

 

 

 

Aprovo. Encaminha-se à Diretoria de Compras, Contratos e Licitações - DCCL para 

abertura de processo administrativo e iniciação de procedimento licitatório, segundo o 

art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

 

 

 

 

Autoridade Competente 

 

 

 
______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  
 
 

 

 

____________________________,    ________ de _____________________ de 20_____ 
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Anexo I – ENDEREÇO E CONTATO 
 

 

Cidade Unidade Endereço 
Contato 

Telefone(s) 

Porto Velho 
Campus José Ribeiro Filho 

 

BR-364, km 9,5, sentido Rio AC, 
Zona Rural 
CEP: 76.808-695 – Porto 
Velho/RO 

 (69) 2182-2176 

Porto Velho UNIR CENTRO 

Av. Presidente Dutra, 2965 – 
Centro 
CEP: 76.801-059 – Porto 
Velho/RO 

 (69) 2182-
2018/2020  

Guajará Mirim CAMPUS UNIR/GUAJARÁ-MIRIM 

BR 425 – km 2,5 – Jardim das 
Esmeraldas 
CEP: 76.850-000 – Guajará-
Mirim/RO 

(69) 3541-2078/5564 

Ariquemes CAMPUS UNIR/ARIQUEMES 

Avenida Tancredo Neves, 
nº3450 – Setor Industrial 
CEP: 76.872-862 – 
Ariquemes/RO 

(69) 3535-3563 

Ji-Paraná CAMPUS UNIR/JI-PARANÁ 
Estrada Itapirema s/nº - Caixa 
Postal 148 
CEP: 76.900-000 

(69) 3421-5188/3595 

Presidente 
Médici 

CAMPUS UNIR/CACOAL EXTENSÃO 
EM PRESIDENTE MÉDICI 

Rua da Paz, nº 4376 – Bairro 
Lino Alves Teixeira 
CEP: 76.916-000 - Presidente 
Médici/RO 

(69) 8432-7716 

Rolim de 
Moura 

CAMPUS UNIR/ROLIM DE MOURA 

Av. Norte Sul, nº 7.300 – Bairro 
Nova Morada 
CEP: 76.940-000 – Rolim de 
Moura 

(69) 3442-1128/1119 

Rolim de 
Moura 

CAMPUS UNIR/ROLIM DE MOURA 
EXTENSÃO 

RO 479 KM 15 Linha 184 - 
Zona Rural 
CEP: 76.940-000 – Rolim de 
Moura 

Telefones: (69) 3442-
1128/1119 

Cacoal CAMPUS UNIR/CACOAL 
Rua da Universidade, 920 – 
Bairro Brizon 
CEP: 76.962-384 – Cacoal/RO 

Telefones: (69) 3441-
2628/4495 

Vilhena CAMPUS UNIR/VILHENA 
Av. Marcos Henrique, s/nº - 
Centro 
CEP: 76.980-000 – Vilhena/RO 

Telefones: (69) 3321-
3072/3957 
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Anexo II - TERMO DE VISITA TÉCNICA (Opcional) 

  

Declaramos que a empresa ____________________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº _____________________, estabelecida na cidade de _____________ 

( ), no endereço __________________________________, telefone nº ____________, 

por meio de seu representante, Sr(a). _______________________________, portador da 

carteira de identidade nº _________________, CPF nº __________________, para fins 

de participação no Pregão Eletrônico ____/2015, visitou a Unidade Funcional da 

UNIPAMPA denominada ______________________, sito na 

_____________________________________________, onde tomou conhecimento dos 

aspectos técnicos e das condições para a execução dos serviços, estando satisfeita com as 

informações e esclarecimentos obtidos e plenamente capacitada a elaborar a proposta para 

a licitação em tela, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas 

em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de equipamentos 

ou acréscimo de preços.  

  

Por ser verdade, firmamos o presente.   

 

(Local), ____, de _____________ de 2015.  

  

  

 

____________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DA LICITANTE  

(NOME DA EMPRESA)  

 

 

 

______________________________________________________________________  

NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL DA UNIDADE FUNCIONAL VISITADA 

(CARGO)  
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Anexo III – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Identificação 

C o n t r a t o  N º :   N °  d a  O S  /  O F B :   

O b j e t o :   

C o n t r a t a n t e :   

C o n t r a t a d a :   

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso 

I, da Instrução Normativa nº 04 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG, de 11/09/2014, que os serviços e/ou bens integrantes da OS/OFB acima identi-

ficada, ou conforme definido no Modelo de Execução do contrato supracitado, atendem 

às exigências especificadas no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato acima 

referenciado. 

De Acordo 

G e s t o r  d o  C o n t r a t o  F i s c a l  R e q u i s i t a n t e  d o  C o n t r a t o  

  

 

______________________ 

< N o m e >  

M a t r í c u l a :  < M a t r . >  

 

_____________________ 

< N o m e >  

< Q u a l i f i c a ç ã o >  

 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____. 
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Anexo IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

A empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, neste ato representada 

pelo Sr.(a) ___________RG nº ____________CPF nº ________, nacionalidade ___________, 

estado civil ___________, profissão ____________, abaixo firmado, assume o compromisso de 

manter a confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas à 

contratação de empresa especializada para  fornecimento de SOLUÇÃO DE MONITORA-

MENTO ELETRÔNICO – CFTVIP, conforme condições e especificações contidas no Edital e 

respectivos anexos do Pregão Eletrônico __/2015 gerido pela Universidade Federal de Rondônia.  

Por este termo de confidencialidade a CONTRATADA compromete-se:  

I. A não utilizar as informações, confidenciais a que tiver acesso, para gerar bene-

fício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros;  

II. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia de documentação confidencial a que 

tiver acesso em decorrência da execução dos serviços contratados.  

III. A não apropriar-se, para si ou para outrem de material confidencial que tiver 

acesso em decorrência da execução dos serviços contratados.  

IV. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabili-

zando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, 

e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano ou prejuízo oriundo de 

eventual quebra de sigilo das informações a que tiver acesso.  

Nestes termos, as expressões são assim definidas:  

Informação confidencial: toda e qualquer informação, conhecimento, documento ou dados, sejam 

verbais ou por escrito, tangíveis ou intangíveis, a que a CONTRATADA e seus Representantes 

tem acesso em razão da execução dos serviços objeto da presente licitação.   

Também são classificadas como confidenciais as informações relativas a operações, processos, 

planos ou intenções, instalações, equipamentos e métodos utilizados pela CONTRATANTE.  

 O prazo de vigência da obrigação de confidencialidade é de 06 anos ou enquanto a informação 

não for tornada de conhecimento público pela Administração Pública Federal ou expressamente 

autorizada pela CONTRATANTE.  

<cidade>, <dia> de <mês> de <ano>.   

  

CONTRATANTE CONTRATADA 
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Anexo V - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO E 

ORÇAMENTO DETALHADO 
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Anexo VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO DE TI 
 

 

Item 01 - Câmera IP Minidomo HD 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Câmera tipo mini domo de videovigilância pronta para capturar imagens; 

2. O equipamento deve possuir plataforma criada sobre código aberto (Linux, Unix 

ou semelhante), incluindo webserver interno ao equipamento. Este webserver deve 

disponibilizar (através de GUI) recursos de configuração e gerenciamento do equi-

pamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 

3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web pa-

drão de mercado (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e 

Apple Safari); 

4. O equipamento deve operar conforme o padrão internacional ONVIF, permitindo a 

customização e integração com outros equipamentos;  

5. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de ¼’’, ou maior, com 

varredura progressiva e sensibilidade a luz de pelo menos 2 lux; 

6. O sensor de imagens deve operar com resolução HDTV 720p @ 30 fps; 

7. A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 78°; 

8. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG e H.264 (Part 10), permitindo 

a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. 

Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 

9. Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na 

imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 

10. Deve possuir compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a 

qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera; 

11. Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a instalação da câ-

mera em teto ou parede. Deve também possuir recurso para espelhamento de ima-

gem; 

12. Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 

13. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além 

disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alar-

mar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades de-

vem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de sof-

twares ou ferramentas externas; 

14. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades 

de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. 

Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 

15. A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permi-

tindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser 

nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e 

operação quando alimentado por PoE; 
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16. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. 

Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade má-

xima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede 

estabelecidos; 

17. Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de 

vídeo em H.264; 

18. Deve permitir número divulgação através de clientes multicast. Para os casos onde 

não é possível realizar a transmissão multicast na rede, deve possuir também per-

formance o suficiente para permitir pelo menos 10 clientes unicast simultâneos; 

19. Deve ser possível obter as imagens da câmera através de softwares de videovigi-

lância; 

20. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para 

conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, 

SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e 

NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 

21. A sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos 

para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implemen-

tem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 

22. Deve permitir o armazenamento interno na câmera em slot próprio para esta fina-

lidade, compatível com cartões SD ou semelhante de 32 Gbps, para os casos onde 

não é possível a comunicação com o servidor de imagens; 

23. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador 

web ou FTP.  

24. Todas as configurações específicas do cliente devem ser armazenadas em uma me-

mória não-volátil e não deve ser perdida durante os cortes de energia ou soft reset;  

25. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de sis-

tema e tentativa de acesso, podendo ser configurado diferentes níveis de log; 

26. Deve ser de uso interno, com caixa de proteção oferecendo proteção mínima contra 

água e poeira, com grau de certificação IP42, e proteção contra impactos com grau 

de proteção mínimo de IK08; 

27. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio 

fabricante no Brasil; 

28. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

29. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - 

Atender ao princípio de padronização, que imponha compatibilidade técnica e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assis-

tência técnica e garantia oferecidas), as câmeras IP, por questões de compatibili-

dade, gerência, suporte e garantia, devem ser do mesmo fabricante. 

 

Item 02 - Câmera IP Minidomo HD Panorâmica 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Câmera tipo mini domo de videovigilância pronta para capturar imagens; 
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2. O equipamento deve possuir plataforma criada sobre código aberto (Linux, Unix 

ou semelhante), incluindo webserver interno ao equipamento. Este webserver deve 

disponibilizar (através de GUI) recursos de configuração e gerenciamento do equi-

pamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 

3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web pa-

drão de mercado (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e 

Apple Safari); 

4. O equipamento deve operar conforme o padrão internacional ONVIF, permitindo a 

customização e integração com outros equipamentos;  

5. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de ¼’’, ou maior, com 

varredura progressiva e sensibilidade a luz de pelo menos 1 lux; 

6. O sensor de imagens deve operar com resolução 2592x1944 @ 12 FPS; 

7. A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 185°; 

8. Deve permitir a instalação em perspectiva de 360° de modo que a instalação em 

teto forneça a imagem em 360° do plano horizontal; 

9. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG e H.264 (Part 10), permitindo 

a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. 

Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 

10. Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na 

imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 

11. Deve possuir compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a 

qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera; 

12. Deve permitir rotacionar a imagem em 180°. Deve também possuir recurso para 

espelhamento de imagem; 

13. Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 

14. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além 

disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alar-

mar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades de-

vem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de sof-

twares ou ferramentas externas; 

15. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades 

de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. 

Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 

16. A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permi-

tindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser 

nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e 

operação quando alimentado por PoE; 

17. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. 

Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade má-

xima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede 

estabelecidos; 

18. Deve permitir a transmissão de pelo menos 4 (quatro) streamings independentes de 

vídeo em H.264, com diferentes partes da imagem (PTZ Digital) e resolução de 

640 x 480 @ 8 FPS; 
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19. Deve permitir número divulgação através de clientes multicast. Para os casos onde 

não é possível realizar a transmissão multicast na rede, deve possuir também per-

formance o suficiente para permitir pelo menos 10 clientes unicast simultâneos; 

20. Deve ser possível obter as imagens da câmera através de softwares de videovigi-

lância; 

21. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para 

conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, 

SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e 

NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 

22. A sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos 

para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implemen-

tem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 

23. Deve permitir o armazenamento interno na câmera em slot próprio para esta fina-

lidade, compatível com cartões SD ou semelhante de 32 Gbps, para os casos onde 

não é possível a comunicação com o servidor de imagens; 

24. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador 

web ou FTP; 

25. Todas as configurações específicas do cliente devem ser armazenadas em uma me-

mória não-volátil e não deve ser perdida durante os cortes de energia ou soft reset;  

26. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de sis-

tema e tentativa de acesso, podendo ser configurado diferentes níveis de log; 

27. Deve ser de uso interno, com caixa de proteção oferecendo proteção mínima contra 

água e poeira, com grau de certificação IP42, e proteção contra impactos com grau 

de proteção mínimo de IK08; 

28. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio 

fabricante no Brasil; 

29. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

30. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - 

Atender ao princípio de padronização, que imponha compatibilidade técnica e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assis-

tência técnica e garantia oferecidas), as câmeras IP, por questões de compatibili-

dade, gerência, suporte e garantia, devem ser do mesmo fabricante. 

 

Item 03 - Câmera IP Minidomo HD com IR 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Câmera tipo minidomo com iluminação IR de videovigilância pronta para capturar 

imagens; 

2. O equipamento deve possuir plataforma criada sobre código aberto (Linux, Unix 

ou semelhante), incluindo webserver interno ao equipamento. Este webserver deve 

disponibilizar (através de GUI) recursos de configuração e gerenciamento do equi-

pamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 
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3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão 

de mercado (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple 

Safari); 

4. O equipamento deve operar conforme o padrão internacional ONVIF, permitindo a 

customização e integração com outros equipamentos;  

5. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de ¼’’, ou maior, com 

varredura progressiva e sensibilidade à luz de pelo menos 1 lux sem IR e 0 lux 

quando usando a iluminação IR; 

6. O sensor de imagens deve operar com resolução HDTV 720p @ 30 fps; 

7. A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 75°; 

8. Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta fun-

cionalidade, embutidos no próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação 

quando há ausência total de luz no ambiente. Não serão aceitos iluminadores exter-

nos a câmera; 

9. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG e H.264 (Part 10), permitindo 

a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. 

Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 

10. Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na 

imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 

11. Deve possuir compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a 

qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera; 

12. Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a instalação da câ-

mera em teto ou parede. Deve também possuir recurso para espelhamento de ima-

gem; 

13. Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 

14. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além 

disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alar-

mar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades de-

vem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwa-

res ou ferramentas externas; 

15. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades 

de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. 

Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 

16. A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permi-

tindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser 

nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e ope-

ração quando alimentado por PoE; 

17. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. 

Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade má-

xima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede 

estabelecidos; 

18. Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de 

vídeo em H.264; 
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19. Deve permitir número divulgação através de clientes multicast. Para os casos onde 

não é possível realizar a transmissão multicast na rede, deve possuir também per-

formance o suficiente para permitir pelo menos 10 clientes unicast simultâneos; 

20. Deve ser possível obter as imagens da câmera através de softwares de videovigi-

lância; 

21. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para 

conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, 

SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e 

NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 

22. A sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos 

para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implemen-

tem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 

23. Deve permitir o armazenamento interno na câmera em slot próprio para esta finali-

dade, compatível com cartões SD ou semelhante de 32 Gbps, para os casos onde 

não é possível a comunicação com o servidor de imagens; 

24. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web 

ou FTP.  

25. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de sis-

tema e tentativa de acesso, podendo ser configurado diferentes níveis de log; 

26. Deve ser de uso interno e externo, com caixa de proteção oferecendo proteção mí-

nima contra água, poeira e umidade, com grau de certificação IP66 e NEMA 4X, e 

proteção contra impactos com grau de proteção mínimo de IK10; 

27. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio 

fabricante no Brasil; 

28. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

29. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - 

Atender ao princípio de padronização, que imponha compatibilidade técnica e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistên-

cia técnica e garantia oferecidas), as câmeras IP, por questões de compatibilidade, 

gerência, suporte e garantia, devem ser do mesmo fabricante. 

 

Item 04 - Câmera IP Fixa Externa HD com IR 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Câmera fixa de videovigilância pronta para capturar imagens, tratar e enviar através 

de rede ethernet; 

2. O equipamento deve possuir plataforma criada sobre código aberto (Linux, Inux ou 

semelhante), incluindo webserver interno ao equipamento. Este webserver deve dis-

ponibilizar (através de GUI) recursos de configuração e gerenciamento do equipa-

mento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 



GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão 

de mercado (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple 

Safari); 

4. O equipamento deve operar conforme o padrão internacional ONVIF, permitindo a 

customização e integração com outros equipamentos;  

5. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD, com tamanho igual ou 

maior que 1/3’’, varredura progressiva e sensibilidade à luz de pelo menos 0,05 lux 

em preto e branco sem IR e 0 lux quando usando a iluminação IR; 

6. O sensor deve ser capaz de operar com resolução HDTV 1080p @ 30 fps; 

7. A lente deve ser varifocal, P-íris, com abertura horizontal variando entre 90° e 36°; 

8. Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta fun-

cionalidade, embutidos no próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação 

quando há ausência total de luz no ambiente, numa distância de pelo menos 15 

metros da câmera, com recurso de ajuste automático da intensidade de iluminação 

do LED de acordo com a proximidade do objeto à câmera.  Não serão aceitos ilu-

minadores externos a câmera; 

9. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG e H.264, permitindo a escolha 

do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além 

disso, deve permitir configurar brilho, nitidez e balanço de branco; 

10. Deve permitir a sobreposição de texto de modo que a própria câmera estampe na 

imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 

11. Deve possuir compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a 

qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera, incluindo WDR; 

12. Deve permitir rotacionar a imagem em 90o e 180o, permitindo a instalação da câ-

mera em teto ou parede; 

13. Deve possuir funcionalidade de PTZ digital, permitindo a configuração de tour au-

tomático nos presets previamente definidos; 

14. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além 

disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alar-

mar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades de-

vem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwa-

res ou ferramentas externas; 

15. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades 

de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. 

Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 

16. A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permi-

tindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser 

nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e ope-

ração quando alimentado por PoE; 

17. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. 

Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade má-

xima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede 

estabelecidos; 

18. Deve permitir a transmissão de, pelo menos, 2 (dois) streamings independentes de 

vídeo em H.264; 
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19. Deve permitir fluxo multicast. Para os casos onde não é possível realizar a trans-

missão multicast na rede, deve possuir também performance o suficiente para per-

mitir pelo menos 10 clientes unicast simultâneos; 

20. Deve ser possível obter as imagens da câmera através de softwares de videovigi-

lância; 

21. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para 

conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, 

SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e 

NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 

22. A sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos 

para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implemen-

tem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 

23. Deve possuir sensores para integração e automação com outros dispositivos, tipo 

contato seco, com pelo menos 1 entrada e 1 saída; 

24. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente, através de navegador 

web ou FTP; 

25. Deve permitir o armazenamento interno na câmera em slot próprio para esta finali-

dade, compatível com cartões SD ou semelhante, de até 32 Gb, para os casos onde 

não é possível a comunicação com o servidor de imagens; 

26. Todas as configurações específicas do cliente devem ser armazenadas em uma me-

mória não-volátil e não deve ser perdida durante os cortes de energia ou soft reset;  

27. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de sis-

tema e tentativa de acesso, podendo ser configurado diferentes níveis de log; 

28. Deve ser preparada para uso em ambiente externo, capaz proteger totalmente a câ-

mera da chuva, poeira, umidade e temperaturas entre -10o e 50o C, com grau de 

proteção IP66 e NEMA 4x. Deve permitir a fixação em parede;  

29. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio 

fabricante no Brasil; 

30. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

31. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - 

Atender ao princípio de padronização, que imponha compatibilidade técnica e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistên-

cia técnica e garantia oferecidas), as câmeras, por questões de compatibilidade, ge-

rência, suporte e garantia, devem ser do mesmo fabricante. 

 

Item 05 - Câmera IP Móvel Externa HD 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Câmera móvel tipo dome de videovigilância pronta para capturar imagens, tratar e 

enviar através de rede ethernet. Não serão aceitas câmeras com motor de movimen-

tação externo, o mesmo deve ser parte integrante do sistema da câmera; 

2. O equipamento deve possuir plataforma criada sobre código aberto (Linux, Unix 

ou semelhante), incluindo webserver interno ao equipamento. Este webserver deve 
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disponibilizar (através de GUI) recursos de configuração e gerenciamento do equi-

pamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 

3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão 

de mercado (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple 

Safari); 

4. O equipamento deve operar conforme o padrão internacional ONVIF, permitindo a 

customização e integração com outros equipamentos;  

5. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD, com tamanho igual ou 

maior que 1/3’’, varredura progressiva e sensibilidade à luz de, pelo menos, 0,02 

lux em preto e branco; 

6. O sensor deve ser capaz de operar com resolução HDTV 720p @ 30 fps; 

7. A lente deve ser interna com conjunto óptico capaz de gerar zoom de 18x e abertura 

horizontal maior que 57°; 

8. Deve possuir rotação no eixo horizontal (“pan”) de 360° (aceita-se câmeras com 

auto-flip ou tecnologia semelhante) e 180° no eixo vertical, (“tilt”), com velocidade 

ultra rápida na busca de presets de modo que a câmera gire 300° em 1 segundo; 

9. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG e H.264, permitindo a escolha 

do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além 

disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 

10. Deve permitir a sobreposição de texto de modo que a própria câmera estampe na 

imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 

11. Deve possuir compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a 

qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera, incluindo WDR ou 

semelhante. Nessa função, deve possuir ganho de, pelo menos, 100 dB; 

12. Deve permitir a criação de pelo menos 50 presets com o local exato da imagem, e 

depois criar uma rotina para varredura dos presets; 

13. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade 3D diretamente na câmera. Além 

disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos. Em ambos os ca-

sos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e 

não dependerem de softwares ou ferramentas externas; 

14. Deve possuir recurso de Gatekeeper avançado que permita que a câmera seja dire-

cionada para uma posição pré-definida, automaticamente, quando for detectado mo-

vimento na área monitorada. Quando não houver mais movimento, a câmera deverá 

retornar para a posição padrão após um período de tempo determinado; 

15. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades 

de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. 

Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 

16. A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3at (PoE+), per-

mitindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser 

nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e ope-

ração quando alimentado por PoE+. Deve ser fornecido em conjunto o power in-

jector do mesmo fabricante e totalmente compatível; 

17. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. 

Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade má-

xima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede 

estabelecidos; 
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18. Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de 

vídeo em H.264; 

19. Deve permitir fluxo multicast; 

20. Deve ser possível obter as imagens da câmera através de softwares de videovigi-

lância; 

21. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para 

conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, 

SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e 

NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 

22. A sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos 

para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implemen-

tem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 

23. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente, através de navegador 

web ou FTP; 

24. Deve permitir o armazenamento interno na câmera em slot próprio para esta finali-

dade, compatível com cartões SD ou semelhante, de até 32 Gb, para os casos onde 

não é possível a comunicação com o servidor de imagens; 

25. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de sis-

tema e tentativa de acesso; 

26. Caixa de proteção externa (fabricada em alumínio resistente ao tempo e maresia) 

capaz proteger totalmente a câmera da chuva, poeira, umidade e temperaturas entre 

-10° e 50° C (com grau de proteção IP66 e NEMA 4x). Adicionalmente, a caixa de 

proteção deve possuir proteção contra vandalismo com grau de proteção IK10. A 

caixa de proteção, bem como seus acessórios, deverão ser do mesmo fabricante da 

câmera garantindo a qualidade da solução. Deve ser fornecido com suporte para 

fixação em parede do mesmo fabricante da caixa de proteção; 

27. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio 

fabricante no Brasil; 

28. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

29. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - 

Atender ao princípio de padronização, que imponha compatibilidade técnica e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistên-

cia técnica e garantia oferecidas), as câmeras IP, por questões de compatibilidade, 

gerência, suporte e garantia, devem ser do mesmo fabricante. 

 

 

Item 06 - Injetor PoE 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há 

switch com esta tecnologia; 
2. Deve permitir o fornecimento de energia conforme o padrão 802.3af, provendo 

até 15.4W de potência para o dispositivo a ser alimentado; 
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3. Deve possuir 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra 
para fornecer energia e dados para a câmera. Ambas as portas devem operar em 
Fast Ethernet 10/100; 

4. Deve acompanhar cabos e acessórios para o seu perfeito funcionamento; 
5. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar 

em tensões de 110V ou 220V com comutação automática e frequência de 60Hz; 
6. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio 

fabricante no Brasil; 

7. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes à garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

8. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - 

Atender ao princípio de padronização, que imponha compatibilidade técnica e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistên-

cia técnica e garantia oferecidas), por questões de compatibilidade, gerência, su-

porte e garantia, devem ser do mesmo fabricante das câmeras IP. 

 

Item 07 - Software de monitoramento expansível 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Software de gerenciamento de vídeos gerados por câmeras de vigilância com 

tecnologia IP suportando um número ilimitado de usuários, câmeras, servidores e 

sites; 

2. Plataforma robusta com banco de dados relacional cliente/servidor e capacidade de 

operação redundante; 

3. Deve suportar endereçamento IPv4 e IPv6 já implementado; 

4. Deve permitir que uma única licença do software de gerenciamento de vídeos seja 

válida/licenciada para número ilimitado de servidores, ou seja, não deve haver a 

necessidade de aquisição de uma licença do software diferente para cada servidor 

(seja ele físico ou virtual), permitindo assim a aquisição de uma única licença 

independente da quantidade de servidores (físicos ou virtuais) que operem o sistema 

de gerenciamento de vídeos. Caso a solução proposta exija a utilização de uma 

licença individual para cada servidor (físico ou virtual), deverão ser fornecidas, 

neste item, 9 licenças de software de gerenciamento de vídeos, sendo uma licença 

para cada localidade/campus da UNIR (UNIR Centro, Campus Cacoal, Campus 

Guajará-Mirim, Campus Presidente Médici, Campus Porto Velho, Campus Rolim 

de Moura, Campus Vilhena, Campus Ji-Paraná e Campus Ariquemes); 

5. As licenças do software base e das câmeras IP não devem possuir validade; 

6. Todos os softwares clientes devem ser instalados e utilizados em qualquer número 

de computadores, de forma gratuita, sem a necessidade de licenciamento adicional; 

7. Deve possuir plataforma aberta disponibilizando as API e SDK para 

desenvolvimento de integração com os aplicativos de terceiros; 

8. Integração nativa com todos os dispositivos compatíveis com os fóruns de 

compatibilidade ONVIF e PSIA; 

9. O servidor de gravação deve suportar sistemas de 64-bit, tanto em hardware quanto 
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em software; 

10. Deve suportar a redundância do servidor de gravação do tipo N:1, onde um único 

servidor de redundância pode servir para diversos servidores principais. Toda a 

configuração de ser totalmente automática e em caso de parada do servidor 

principal, o servidor secundário deve assumir a gravação das câmeras sem nenhuma 

intervenção do usuário. No momento do restore do servidor principal, o 

sincronismo das informações deve ser automático; 

11. O software de administração deve oferecer um acesso único e consolidado para 

configuração dos servidores de gravação, das câmeras e logs do sistema; 

12. Deve possuir assistente para adição de câmeras através de busca de hardware na 

rede local, em um intervalo de endereços IP e através de endereço IP e porta 

especificados, com a detecção automática ou manual do modelo da câmera; 

13. Deve ser possível salvar as configurações do sistema em arquivo para fins de 

backup e posterior recuperação; 

14. Deve suportar multi-streaming que otimiza a banda usando os métodos de 

compressão H.264, MJPEG e MPEG4; 

15. O software deve implementar multicast de forma a entregar apenas um único fluxo 

de vídeo para os clientes de monitoramento; 

16. Deve suportar a detecção de movimento, independente do modelo da câmera, com 

sensibilidade completamente ajustáveis e zonas de exclusão; 

17. Após um período definido pelo administrador do software, os vídeos gravados 

devem sofrer uma redução no número de FPS automaticamente possibilitando uma 

redução na ocupação do disco. Esta redução de FPS não deve afetar a busca de 

vídeos gravados; 

18. Deve possuir criptografia, utilizando algoritmo DES ou superior, do banco de dados 

de vídeos armazenados. O banco de dados relacional do tipo cliente/servidor deve 

ser fornecido em conjunto com a solução; 

19. Deve suportar velocidade de gravação de mais de 30 frames por segundo por 

câmera, limitado apenas pelo hardware e rede; 

20. Gravação de áudio bidirecional tanto do áudio capturado pelo microfone conectado 

a câmera quanto do áudio do microfone do operador; 

21. Deve permitir que trechos de vídeos gravados diretamente na câmera (seja através 

de cartão de memória removível ou memória fixa embutida na câmera) sejam 

recuperados pelo software de forma transparente ao usuário final. Desta forma, em 

caso de perda de comunicação com a câmera, os trechos não gravados pelo software 

serão sincronizados posteriormente; 

22. Para locais com dificuldade de transmissão de vídeos através da internet, deve ser 

possível a configuração de padrões de sincronização de vídeos gravados 

internamente nas câmeras por agendamento para períodos de menor utilização de 

link de internet; 

23. Deve permitir integração com contas de usuário e grupos do Microsoft Active 

Directory e perfis de usuário nativos (do sistema), permitindo definir todos os 

privilégios de acesso e controle de ações permitidas no nível da câmera; 

24. Visualização ao vivo e reprodução com suporte para visualizar até 81 câmeras de 

vários servidores ao mesmo tempo; 

25. Deve possuir recursos de visualização otimizada para os formatos 4:3 e 16:9; 
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26. Deve suportar a vários monitores num mesmo computador; 

27. Deve permitir que num mesmo quadrante de exibição de câmera seja aplicada 

função sequencial, ou seja, com esta função ativada de tempos em tempos a câmera 

exibida no quadrante é trocada conforme padrão pré-estabelecido pelo 

administrador do sistema;  

28. Deve possuir recurso de PTZ inteligente incluindo controle manual da câmera, 

configuração de presets, importação dos presets diretamente da câmera, macros (vá 

à preset quando evento), patrulhamento com programação para turnos durante o 

expediente, noite e finais de semana, deve permitir o controle de câmeras PTZ por 

joystick e teclado/mouse; 

29. O software cliente de possuir áudio multicanal bidirecional de tal forma que seja 

possível o operador ouvir áudio ao vivo/gravado com reprodução instantânea no PC 

cliente e transmitir voz pelo microfone a alto-falantes remotos; 

30. Deve permitir a importação de mapas no formato de multicamadas relacionadas, 

onde uma camada está relacionada a outra e a navegação entre as camadas deve 

ocorrer de forma automática no clicar no mouse, ou seja, uma camada pode ser uma 

rua, um prédio, um andar, uma sala, e assim por diante. Ao posicionar o cursor do 

mouse sobre a câmera no mapa deve ser exibida a imagem ao vivo da câmera. Deve 

ser possível importar imagens nos formatos JPG e PNG; 

31. Deve possuir recursos de navegação de vídeo avançadas, incluindo reprodução 

lenta/rápida, salto a data/hora e pesquisa de movimento no vídeo; 

32. Deve ser possível realizar busca de movimento em uma área pré-definida acima do 

vídeo gravado; 

33. Deve possuir recursos de pesquisa instantânea em gravações com base na data / 

hora e atividade / alarme (Video Motion Detection); 

34. Deve realizar a exportação de arquivos de imagens em formato JPEG, de vídeos em 

formato AVI, somente do áudio em formato WAV e a exportação em formato de 

dados nativo do software com o próprio visualizador; 

35. No momento da exportação dos arquivos de vídeo deve ser possível inserir uma 

senha para acesso ao vídeo e efetuar a encriptação dos dados exportados utilizando 

o algoritmo AES de 128-bit, 192-bit e 256-bit a fim de evitar que o vídeo seja 

alterado após a sua exportação, garantindo a sua integralidade em casos em que o 

mesmo seja utilizado como prova em algum tipo de investigação criminal; 

36. A exportação dos arquivos em todos os formatos mencionados anteriormente deve 

ser realizada através do próprio software cliente; 

37. O software cliente de visualização não deve possuir banco de dados proprietário 

local no próprio cliente, devendo qualquer informação inerente ao sistema ser ar-

mazenada somente no banco de dados do servidor de gerenciamento; 

38. O software cliente de visualização deve ser do mesmo fabricante do software de 

gerenciamento e gravação instalados no servidor; 

39. Tanto os vídeos gravados quanto os vídeos exportados devem ser assinados 

digitalmente evitando-se com isso modificações posteriores; 

40. Deve gravar o histórico de todas as ações do usuário de acesso, configuração e 

operação do sistema para fins de diagnóstico e auditoria; 

41. Deve permitir o monitoramento do sistema e do servidor de gravação com 

informação de histórico de desempenho do servidor, espaço em disco disponível, 



GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

utilização da rede e desempenho da câmera; 

42. O software deve possuir cliente web acessível dos navegadores Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e sistemas operacionais Microsoft 

Windows, Linux e Mac OSX; 

43. O acesso ao cliente Web deve ser realizado através de conexão segura HTTPS 

utilizando usuário e senha para autenticação. A base de usuários para consulta do 

usuário e senha deve ser tanto a base de usuários do próprio software de 

monitoramento quanto a base de usuário do Microsoft Active Directory; 

44. Deve permitir a exportação de arquivos de vídeo no formato AVI e de imagens no 

formato JPEG diretamente através do cliente Web; 

45. A solução deve permitir a utilização através de smartphones e tablets. Deve possuir 

aplicativos totalmente gratuitos, desenvolvido pelo próprio fabricante, para 

dispositivos móveis baseados em sistema operacional Android (Google), iOS 

(Apple) e Windows Phone (Microsoft), próprio para as plataformas. O aplicativo 

deve estar disponível para download na loja de aplicativos de cada sistema 

operacional. Estes aplicativos devem ser “completos” e totalmente gratuitos. Deve 

permitir a visualização de múltiplas câmeras simultaneamente, deve efetuar a busca 

e reprodução de vídeo gravado, deve possuir recursos de controle das 

funcionalidades PTZ; 

46. Deve permitir a utilização da câmera de vídeo do dispositivo móvel como um 

gerador de imagens para o sistema para flagrantes em tempo real. Este recurso deve 

utilizar a licença de uma câmera IP “comum”; 

47. Deve permitir a integração com módulos de I/O externos para gerenciamento de 

alarmes; 

48. Deve permitir a integração com módulos analíticos externos; 

49. Deve permitir o gerenciamento do software através do protocolo SNMP; 

50. Deve possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses para resolução de problemas. Nos 

primeiros 12 (doze) meses deve estar incluído a atualização de software para novas 

versões. Os itens referentes à garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

51. Todas as funcionalidades aqui descritas deverão estar disponíveis na última versão 

do software disponível na data de realização deste edital. Para comprovação de 

pleno atendimento aos requisitos deste edital, serão consultados folhetos, 

prospectos, manuais e toda documentação pública disponível diretamente do site 

do fabricante. Em caso de dúvida ou divergência na comprovação da especificação 

técnica, poderá ser solicitada amostra da solução ofertada, sem ônus ao processo, 

para comprovação técnica de funcionalidades. Esta amostra deverá ocorrer em até 

5 (cinco) dias úteis após a solicitação deste órgão. Para a amostra, a empresa deverá 

apresentar a mesma versão do software ofertado no certame, com técnico apto a 

instalar, configurar e comprovar pleno atendimentos aos itens pendentes. A amostra 

deverá ocorrer nas dependências deste órgão (conforme itens 1.1.1 e 1.1.2, TC-

006.806/2006-4, Acórdão nº 838/2006-TCU-2ª Câmara). 

 

Item 08 - Expansão para Software de Monitoramento 

 

Características técnicas mínimas: 
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1. Deve adicionar 1 licença de dispositivo no software do item anterior; 

2. Licença tipo vitalícia; 

3. Deve ser totalmente compatível e do mesmo fabricante do software do item ante-

rior; 

4. Deve possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses para resolução de problemas. Nos 

primeiros 12 (doze) meses deve estar incluído a atualização de software para novas 

versões. Os itens referentes à garantia serão descritos no item “Condições Gerais”. 

 

 

Item 09 - Servidor de Gravação Tipo I 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Servidor de arquitetura x86 com no mínimo 02 (dois) sockets para instalação de 

processadores físicos ou superior; 

2. Gabinete tipo rack padrão 19 (dezenove) polegadas com altura máxima de 1RU 

(Rack unit), com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para instala-

ção em rack ofertados como padrão do produto; 

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap; 

4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap; 

5. Deve permitir a abertura do gabinete, remoção de placas e unidades de disco sem a 

necessidade de ferramentas; 

6. Deve possuir display ou conjunto de LEDs indicadores de funcionamento do servi-

dor; 

7. Deve possuir LED indicador de localização do sistema; 

8. BIOS 

8.1. O BIOS (Basic Input/Output System) deverá ser do tipo Flash Memory, utili-

zando memória não volátil e eletricamente reprogramável; 

8.2. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos 

copyright sobre essa BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM 

ou customizadas; 

8.3. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo 

usuário, dispositivo de armazenamento, bem como pela placa de rede através 

do recurso WOL (Wake on LAN); 

8.4. Deverá possuir recurso de controle de permissão através de senha para acesso 

e alterações das configurações do BIOS;  

9. Placa mãe 

9.1. Deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI; 

9.2. Controladora de vídeo com memória de no mínimo 8MB, com dois conecto-

res de vídeo (frontal e traseiro); 

9.2.1. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, 

não é necessário que a mesma ocupe um slot do servidor; 
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9.2.2. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior; 

9.3. Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta Serial; 

9.4. Deve possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, podendo ser diretamente no 

chassi do equipamento ou acessada através de adaptador (no caso da necessi-

dade de adaptador, deverá ser fornecido junto com o equipamento); 

10. Fonte de Alimentação 

10.1. O servidor deve possuir fontes de alimentação redundantes hot-plug ou hot-

swap, para substituição automática da fonte de alimentação principal em caso 

de falha, mantendo assim o seu funcionamento; 

10.2. Faixa de tensão de entrada de 100 a 240V (automático) à 60Hz; 

10.3. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para 

cada fonte de alimentação fornecida; 

11. Sistema de Ventilação 

11.1. Deverá possuir ventiladores redundantes, necessários para a refrigeração do 

sistema interno do servidor na sua configuração máxima; 

12. Processadores 

12.1. Deve possuir, no mínimo, 2 sockets para instalação de processadores; 

12.2. Deverá possuir pelo menos 1 (um) processador de, no mínimo, seis núcleos 

físicos instalado, que atenda aos seguintes requisitos: 

12.2.1. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de ser-

vidores, sendo ele do mesmo fabricante do processador; 

12.2.2. Frequência de clock interno de, no mínimo, 2.4 GHz 

12.2.3. O conjunto de instruções deve ser de 64 bits; 

12.2.4. Memória cache de no mínimo 15MB (Megabytes); 

12.2.5. O processador deve possuir a tecnologia para otimizar a virtualiza-

ção de sistema operacional assistido por hardware; 

12.2.6. A velocidade do barramento de comunicação do processador com o 

restante do sistema deverá ser de no mínimo 8 GT/s (Gigatransfers 

por segundo); 

13. Memória RAM 

13.1. Memória RAM do tipo DDR-3 PC3-14900 1866 MHz (Megahertz) ou supe-

rior; 

13.2. Deve suportar a tecnologia ECC (Error Correcting Code); 

13.3. Memória RAM instalada de no mínimo 8GB (Gigabytes); 

13.4. Deverá suportar expansibilidade de até 384GB com módulos do tipo DIMM; 

14. Interfaces 

14.1. O servidor deve possuir instaladas pelo menos 2 (duas) interfaces de rede 

10/100/1000Mbps com conector RJ-45; 

14.2. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas à placa mãe ou através 

de módulos de expansão; 

14.3. Deve possuir o recurso PXE; 

14.4. Deverá suportar boot a partir de subsistema de armazenamento de dados (sto-

rage) através do protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface); 
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15. Armazenamento 

15.1. Controladora de Disco Rígido 

15.1.1. Suporte a RAID 0/1/10/5/6/50/60, operando em 6Gbps; 

15.1.2. Suporte para discos SAS ou SATA (ou NL-SAS); 

15.1.3. Deverá possuir memória cache de, no mínimo, 1GB; 

15.1.3.1. Deverá possuir sistema de proteção contra perda de dados 

no caso de falhas de energia; 

15.2. Discos Rígidos 

15.2.1. Deve suportar discos SAS e SATA (ou NL-SAS); 

15.2.2. Deve ser entregue com pelo menos 2 discos SATA (ou NL-SAS) de 

no mínimo 2TB e 7.200 RPM; 

15.2.3. Deve permitir chegar a, no mínimo, 4 discos padrão LFF (Large 

Form Factor); 

16. Sistema Operacional 

16.1. O servidor deverá ser fornecido em conjunto com licença Microsoft Windows 

Server 2012 R2 (Standard Edition) 64 bits; 

17. Gerenciamento 

17.1. Gerenciamento Remoto: 

17.1.1. Console remota gráfica (web) independente do sistema operacional. 

Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de acessar o servidor via 

console gráfica independentemente de o sistema operacional estar ou 

não em funcionamento; 

17.1.2. Acesso a console de gerenciamento com criptografia e segurança pa-

drão SSL, no mínimo; 

17.1.3. Permitir boot e reboot remoto; 

17.1.4. Além da console gráfica, deve possuir acesso através de linha de co-

mando; 

17.1.5. Visualização de POST durante a inicialização; 

17.1.6. Permitir a configuração da BIOS; 

17.1.7. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados; 

17.1.8. Mostrar falhas de hardware; 

17.1.9. Permitir configuração SNMP para envio de traps; 

18. Certificações: 

18.1. Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012 R2, apresentando compro-

vação de compatibilidade pelo site: http://www.windowsservercatalog.com; 

18.2. Red Hat Enterprise Linux versão 6 ou superior apresentando comprovação de 

compatibilidade pelo site: https://hardware.redhat.com/index.cgi; 

18.3. VMware ESXi 5.1 e 5.5 apresentando comprovação de compatibilidade pelo 

site http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/search.php?deviceCate-

gory=server 

19. Compatibilidade e Padronização 

19.1. Todos os componentes da solução deverão ser compatíveis entre si, com o 

conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de 

http://www.windowsservercatalog.com/
https://hardware.redhat.com/index.cgi
http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/search.php?deviceCategory=server
http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/search.php?deviceCategory=server
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adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de 

adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de 

materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou 

suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 

19.2. Todos os componentes entregues na solução devem ser do fabricante do equi-

pamento ou devidamente reconhecidos/homologados pelo fabricante para que 

componham a configuração do mesmo; 

19.3. Deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 

19.4. O servidor deve ser fornecido com os componentes necessários para sua com-

pleta instalação e o perfeito funcionamento da solução; 

19.5. O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety 

of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equi-

pment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão 

dos materiais elétricos; 

20. Garantia 

21. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”. 

 

Item 10 - Servidor de Gravação Tipo II 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Servidor de arquitetura x86 com no mínimo 02 (dois) sockets para instalação de 

processadores físicos ou superior; 

2. Gabinete tipo rack padrão 19 (dezenove) polegadas com altura máxima de 1RU 

(Rack unit), com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para instala-

ção em rack ofertados como padrão do produto; 

3. O servidor deve possuir fontes redundantes hot-plug ou hot-swap; 

4. O servidor deve possuir ventiladores redundantes hot-plug ou hot-swap; 

5. Deve permitir a abertura do gabinete, remoção de placas e unidades de disco sem a 

necessidade de ferramentas; 

6. Deve possuir display ou conjunto de LEDs indicadores de funcionamento do servi-

dor; 

7. Deve possuir LED indicador de localização do sistema; 

8. BIOS 

8.1. O BIOS (Basic Input/Output System) deverá ser do tipo Flash Memory, utili-

zando memória não volátil e eletricamente reprogramável; 

8.2. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos 

copyright sobre essa BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM 

ou customizadas; 
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8.3. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo 

usuário, dispositivo de armazenamento, bem como pela placa de rede através 

do recurso WOL (Wake on LAN); 

8.4. Deverá possuir recurso de controle de permissão através de senha para acesso 

e alterações das configurações do BIOS;  

9. Placa mãe 

9.1. Deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI; 

9.2. Controladora de vídeo com memória de no mínimo 8MB, com dois conecto-

res de vídeo (frontal e traseiro); 

9.2.1. A controladora ofertada deve ser parte nativa do servidor. Desta forma, 

não é necessário que a mesma ocupe um slot do servidor; 

9.2.2. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior; 

9.3. Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta Serial; 

9.4. Deve possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, podendo ser diretamente no 

chassi do equipamento ou acessada através de adaptador (no caso da necessi-

dade de adaptador, deverá ser fornecido junto com o equipamento); 

10. Fonte de Alimentação 

10.1. O servidor deve possuir fontes de alimentação redundantes hot-plug ou hot-

swap, para substituição automática da fonte de alimentação principal em caso 

de falha, mantendo assim o seu funcionamento; 

10.2. Faixa de tensão de entrada de 100 a 240V (automático) à 60Hz; 

10.3. Cabos de alimentação com plugue padrão IEC para ambientes de 220V para 

cada fonte de alimentação fornecida; 

11. Sistema de Ventilação 

11.1. Deverá possuir ventiladores redundantes, necessários para a refrigeração do 

sistema interno do servidor na sua configuração máxima; 

12. Processadores 

12.1. Deve possuir, no mínimo, 2 sockets para instalação de processadores; 

12.2. Deverá possuir pelo menos 2 (dois) processadores de, no mínimo, seis nú-

cleos físicos instalados cada, que atenda aos seguintes requisitos: 

12.2.1. O servidor deve possuir chipset desenvolvido para arquitetura de servido-

res, sendo ele do mesmo fabricante do processador; 

12.2.2. Frequência de clock interno de no mínimo 2.4 GHz 

12.2.3. O conjunto de instruções deve ser de 64 bits; 

12.2.4. Memória cache de no mínimo 15MB (Megabytes); 

12.2.5. O processador deve possuir a tecnologia para otimizar a virtualiza-

ção de sistema operacional assistido por hardware; 

12.2.6. A velocidade do barramento de comunicação do processador com o 

restante do sistema deverá ser de no mínimo 8 GT/s (Gigatransfers 

por segundo); 

13. Memória RAM 

13.1. Memória RAM do tipo DDR-3 PC3-14900 1866 MHz (Megahertz) ou supe-

rior; 
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13.2. Deve suportar a tecnologia ECC (Error Correcting Code); 

13.3. Memória RAM instalada de no mínimo 16GB (Gigabytes); 

13.4. Deverá suportar expansibilidade de até 384GB com módulos do tipo DIMM; 

14. Interfaces 

14.1. O servidor deve possuir instaladas pelo menos 2 (duas) interfaces de rede 

10/100/1000Mbps com conector RJ-45; 

14.2. As interfaces de rede podem ser ofertadas integradas à placa mãe ou através 

de módulos de expansão; 

14.3. Deve possuir o recurso PXE; 

14.4. Deverá suportar boot a partir de subsistema de armazenamento de dados (sto-

rage) através do protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface); 

15. Armazenamento 

15.1. Controladora de Disco Rígido 

15.1.1. Suporte a RAID 0/1/10/5/6/50/60, operando em 6Gbps; 

15.1.2. Suporte para discos SAS ou SATA (ou NL-SAS); 

15.1.3. Deverá possuir memória cache de, no mínimo, 1GB; 

15.1.3.1. Deverá possuir sistema de proteção contra perda de dados 

no caso de falhas de energia; 

15.2. Discos Rígidos 

15.2.1. Deve suportar discos SAS e SATA (ou NL-SAS); 

15.2.2. Deve ser entregue com pelo menos 4 discos SATA (ou NL-SAS) de 

no mínimo 2TB e 7.200 RPM; 

15.2.3. Deve permitir chegar a, no mínimo, 4 discos padrão LFF (Large 

Form Factor); 

16. Sistema Operacional 

16.1. O servidor deverá ser fornecido em conjunto com licença Microsoft Windows 

Server 2012 R2 (Standard Edition) 64 bits; 

17. Gerenciamento 

17.1. Gerenciamento Remoto: 

17.1.1. Console remota gráfica (web) independente do sistema operacional. 

Isto é, o usuário deve ter a possibilidade de acessar o servidor via 

console gráfica independentemente de o sistema operacional estar ou 

não em funcionamento; 

17.1.2. Acesso a console de gerenciamento com criptografia e segurança pa-

drão SSL, no mínimo; 

17.1.3. Permitir boot e reboot remoto; 

17.1.4. Além da console gráfica, deve possuir acesso através de linha de co-

mando; 

17.1.5. Visualização de POST durante a inicialização; 

17.1.6. Permitir a configuração da BIOS; 

17.1.7. Deve permitir somente o acesso de usuários autorizados; 

17.1.8. Mostrar falhas de hardware; 

17.1.9. Permitir configuração SNMP para envio de traps; 
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18. Certificações: 

18.1. Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012 R2, apresentando compro-

vação de compatibilidade pelo site: http://www.windowsservercatalog.com; 

18.2. Red Hat Enterprise Linux versão 6 ou superior apresentando comprovação de 

compatibilidade pelo site: https://hardware.redhat.com/index.cgi; 

18.3. VMware ESXi 5.1 e 5.5 apresentando comprovação de compatibilidade pelo 

site http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/search.php?deviceCate-

gory=server 

19. Compatibilidade e Padronização 

19.1. Todos os componentes da solução deverão ser compatíveis entre si, com o 

conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de 

adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de 

adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de 

materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou 

suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis; 

19.2. Todos os componentes entregues na solução devem ser do fabricante do equi-

pamento ou devidamente reconhecidos/homologados pelo fabricante para que 

componham a configuração do mesmo; 

19.3. Deverá ser novo, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 

19.4. O servidor deve ser fornecido com os componentes necessários para sua com-

pleta instalação e o perfeito funcionamento da solução; 

19.5. O equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety 

of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equi-

pment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão 

dos materiais elétricos; 

20. Garantia 

21. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 

 

Item 11 - Estação de Monitoramento 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Computador tipo desktop que será responsável pelo monitoramento ao vivo das 

imagens do sistema; 

2. Deve ser totalmente compatível com o monitor/TV descrito neste edital; 

3. Deve possuir processador de núcleo duplo ou superior, com pelo menos 2.6 GHz e 

memória cache L2 de pelo menos 6MB; 

4. Deve possuir pelo menos 8GB de memória RAM, padrão DDR3 ou superior; 

5. Deve possuir disco rígido de pelo menos 500GB, padrão SATA; 

6. Deve possuir unidade interna leitor/gravador de CD e DVD; 

http://www.windowsservercatalog.com/
https://hardware.redhat.com/index.cgi
http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/search.php?deviceCategory=server
http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/search.php?deviceCategory=server
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7. Deve possui placa de vídeo offboard, com pelo menos 1GB de memória DDR3 e 

saída para dois monitores. Não serão aceitos equipamentos com placa de vídeo on-

board. Opcionalmente, o equipamento pode conter duas placas de vídeo com 1GB 

de memória DDR3 cada uma, cada qual com uma saída de vídeo. A placa deve 

suportar DirectX 11, OpenGL 4.1 e deve possuir interface com a memória de 128-

bit; 

8. Deve possuir pelo menos 1 (uma) interface de rede 10/100/1000 com conector RJ-

45. A interface ethernet deve ser instalada diretamente na placa mãe e não serão 

aceitos equipamentos com adaptador ethernet USB; 

9. Deve possuir 4 (quatro) interfaces USB sendo 2 (duas) frontais e (2) traseira; 

10. Devem ser fornecidos os cabos para conexão do computador com a TV/Monitor 

Profissional em duas unidades por computador; 

11. A placa de vídeo deve suportar resolução 1920x1080; 

12. Padrão de cor preto ou prata; 

13. Deve acompanhar um monitor LED com pelo menos 21’’ com resolução 1920 x 

1080 pixels, com pelo menos 1 entrada de vídeo compatível com uma porta de saída 

da placa de vídeo. O monitor poderá ser de outro fabricante diferente do fabricante 

do computador, fornecido em regime de OEM, com a presença da logomarca da 

empresa fabricante do computador, desde que devidamente comprovado pelo fabri-

cante (declaração do fabricante); 

14. Deve acompanhar teclado e mouse óptico do mesmo padrão de cor do equipamento. 

O teclado e o mouse devem possuir impressa a logomarca do fabricante do compu-

tador, ainda que sejam de fornecedores (montadores) distintos; 

15. Sistema operacional Microsoft Windows 8 Pro, ou superior, em Português; 

16. Deve possuir fonte de alimentação interna; 

17. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Os 

itens referentes à garantia serão descritos no item “Condições Gerais”. 

 

Item 12 - Monitor Profissional 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Monitor de uso profissional com borda ultra-fina; 

2. Deve possuir borda ultra-fina. A borda deve possuir no máximo 15mm; 

3. Deve possuir padrão de furação VESA para fixação em parede; 

4. Deve possuir fonte de alimentação interna capaz de operar na frequência de 60 Hz 

e tensões entre 100 e 240V, com consumo máximo de 150W; 

5. Deve possuir tamanho mínimo de 45’’ e máximo de 48’’; 

6. Deve possuir resolução de 1920 x 1080, taxa de proporção 16:9; 

7. Deve possuir brilho mínimo de 400cd/m² e taxa de contraste de no mínimo 3.000:1; 

8. Deve ser capaz de operar em ambientes internos com temperatura entre 10° e 40°C; 

9. Deve possuir alto-falante embutida; 
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10. Deve possuir pelo menos 1 entrada HDMI, 1 entrada D-SUB analógico e 1 entrada 

DVI. Deve possuir também uma entrada de áudio com conector mini jack stereo; 

11. As entradas de vídeo devem ser compatíveis com as portas de saída de vídeo do 

computador/estação de monitoramento; 

12. Deve possuir pelo menos 1 saída DVI ou 1 saída Display Port; 

13. Tempo de resposta de no máximo 10ms; 

14. Deve permitir a conexão serial RS232 e ethernet RJ45 para gerenciamento e confi-

guração remota. Deve ser possível obter informações do sistema, liga/desliga do 

equipamento, efetuar alterações nas configurações do monitor a distância usando a 

rede ethernet. Deve acompanhar o software para realização desta interação; 

15. Deve possuir a capacidade de formação de video wall com, no mínimo, 5 x 5 telas, 

através da interligação entre monitores, formando uma única matriz de vídeo; 

16. Deve permitir o bloqueio dos botões do equipamento; 

17. Deve possuir funcionalidade PIP (Picture in Picture);  

18. Deve acompanhar controle remoto para operação e configuração local do equipa-

mento; 

19. Deve acompanhar suporte de parede totalmente compatível com o equipamento 

ofertado; 

20. O equipamento deve possuir garantia pelo período de 12 (doze) meses. Os itens 

referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”. 

 

Item 13 - Serviço de instalação e treinamento hands-on do software de 

monitoramento expansível 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. A realização dos serviços deve ser planejada de acordo com disponibilidade de 

ambas as partes. O planejamento anterior ao serviço pode ser realizado remota-
mente através de webconferência ou videoconferência;  

2. O planejamento dos serviços de instalação deve resultar num documento tipo 
SOW (em tradução livre, escopo de trabalho). Neste documento devem conter o 
objetivo dos serviços, as atividades que serão realizadas, os prazos estimados para 
cada atividade, as diretrizes dos serviços que serão realizados, os locais de execu-
ção, as informações necessárias, os padrões que serão aplicados, o nome do(s) 
gerente(s) de projetos responsável e do(s) técnico(s) responsável(is) pela execu-
ção dos serviços. Os serviços não poderão ser iniciados antes da apresentação e 
assinatura de concordância de ambas as partes;  

3. Deve ser realizada instalação física do servidor em rack/espaço disponibilizado por 
este órgão; 

4. Após a instalação inicial deve-se iniciar a parte de configuração lógica incluindo a 
instalação de sistema operacional, configuração de RAID, BIOS drivers e tudo o 
que for possível para o funcionamento do servidor; 
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5. Após esta etapa, deve ser instalado o software de monitoramento e gravação e 
configurado para o funcionamento de acordo com as necessidades planejadas na 
etapa de planejamento; 

6. Deve ser realizada instalação inicial do software de monitoramento e gravação de 
tal forma que este fique apto a operar com as câmeras deste processo. Nesta 
etapa, devem ser configurados endereço IP da máquina, requisitos para instala-
ção, banco de dados, servidor web e toda aplicação ou recurso do qual esteja cons-
tante neste termo de referência, ou seja, necessário para o pleno funcionamento 
da solução; 

7. Após a instalação inicial deve-se iniciar a parte de customização, incluindo adição 
de câmeras, configuração de máscaras de privacidade por câmera e sensor de vi-
olação, criação de fluxos (streamings) de vídeo entre servidor e câmera com perfil 
para visualização ao vivo e gravação, zonas de maior ou menor sensibilidade do 
sensor de movimento, tempo para pré e pós alarme, tempo para pré e pós detec-
ção de movimento, tempo máximo de armazenamento de imagem de cada câ-
mera; 

8. Deve ser configurado também política de backup do servidor, permissão de usuá-
rios, criação de grupo de usuários com perfis semelhantes e configurado diferen-
tes tipos de mosaicos para apresentação das imagens; 

9. Para as câmeras PTZ, devem ser configurados os presets e o patrulhamento entre 
os presets, incluindo a ordem de passagem e o tempo de cada preset; 

10. Deve ser instalado e configurado, em estação de trabalho indicada por este órgão, 
o cliente de monitoramento que fará especificamente a visualização em tempo 
real do sistema de monitoramento IP; 

11. Após a instalação deve ser monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas corridas as 
condições de performance do servidor, sendo possível o troubleshooting em caso 
de problemas ou não conformidades na operação. Durante este período deve ser 
observado e realizado também o ajuste da sensibilidade de movimento fazendo 
com que seja reduzida a geração de movimentos falso-positivos; 

12. Ao término dos serviços deve ser criado um relatório detalhado contendo todos 
os itens configurados no projeto (as-built), etapas de execução e toda informação 
pertinente a posterior continuidade e manutenção da solução instalada; 

13. O treinamento deve ser realizado nas dependências deste órgão, com carga horá-
ria mínima de 4 horas, envolvendo pelo menos os itens instalados e os recursos 
disponíveis para futura utilização. Também devem ser abordados durante o trei-
namento tópicos de melhores práticas e resolução de problemas (troubleshoot); 

14. Além disso, a equipe deste órgão pode solicitar instruções sobre determinadas 
funcionalidades não descritas aqui neste processo; 

15. Participarão do treinamento as equipes de TI e Segurança deste órgão; 
16. O treinamento deve ser realizado em horário comercial, nas dependências deste 

órgão. 

Item 14 - Serviço de Instalação de Câmera com Infraestrutura – Pacote 5 Câmeras 
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Características técnicas mínimas: 
 
1. A contratante, juntamente com a contratada, deverá definir os locais de interesse 

para implantação das câmeras que compõem o sistema de monitoramento IP; 
2. A contratada deverá fornecer e instalar todo o material necessário (cabos, conec-

tores, eletrodutos, eletrocalhas, etc.) para interligar as câmeras (aéreo) aos swit-
ches do contratante, sempre utilizando o padrão já existente em cada unidade. 

3. Deve ser considerada a distância máxima de 100 metros para cada ponto, con-
forme prevê as regulamentações aplicáveis para cabeamento estruturado. Deve-
rão ser incluídos infraestrutura e mão de obra para utilização de cabos UTP, em 
ambiente interno tipo escritório, não sendo aplicável este serviço para casos onde 
há a necessidade de passagem em ambiente externo, áreas calçadas/asfaltadas 
ou fibras ópticas. Em caso de instalação da câmera em área externa anexa ao pré-
dio, a contratada deverá instalar a infraestrutura em ambiente interno, fixar a câ-
mera no local definido com a passagem do cabo internamente ao suporte da câ-
mera e sem infraestrutura aparente no local da fixação;  

4. A instalação elétrica das câmeras fornecidas deverá ser do tipo PoE (Power over 
Ethernet) disponível nos switches da contratante e os injetores PoE para os locais 
em que não existam switches PoE; 

5. As câmeras devem ser instaladas e configuradas de tal forma que sua configuração 
esteja de acordo com as regras definidas no VMS; 

6. Todos os parâmetros a serem configurados deverão ser alinhados entre as partes 
em reuniões de pré-projeto, devendo a contratada sugerir as configurações de 
acordo com normas e boas práticas, cabendo a contratante a aceitação ou não; 

7. Os preços devem refletir a instalação de um conjunto com 05 (cinco) equipamen-
tos, sendo que a instalação das câmeras deve iniciar e finalizar num mesmo mo-
mento ou sequência, não sendo possível a segmentação da instalação para dife-
rentes prazos/visitas; 

8. Devem estar incluídas todas as despesas com deslocamento, alimentação e esta-
dia para realização dos serviços nos locais (on site) de presença (cidades campi) da 
contratante; 

9. A realização dos serviços deve ser planejada de acordo com disponibilidade de 
ambas as partes. O planejamento anterior ao serviço pode ser realizado remota-
mente através de webconferência ou videoconferência. 

 

Item 15 - Serviço de Instalação de Câmera com Infraestrutura – Pacote 10 

Câmeras 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. A contratante, juntamente com a contratada, deverá definir os locais de interesse 

para implantação das câmeras que compõem o sistema de monitoramento IP; 
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2. A contratada deverá fornecer e instalar todo o material necessário (cabos, conec-
tores, eletrodutos, eletrocalhas, etc.) para interligar as câmeras (aéreo) aos swit-
ches do contratante, sempre utilizando o padrão já existente em cada unidade. 

3. Deve ser considerada a distância máxima de 100 metros para cada ponto, con-
forme prevê as regulamentações aplicáveis para cabeamento estruturado. Deve-
rão ser incluídos infraestrutura e mão de obra para utilização de cabos UTP, em 
ambiente interno tipo escritório, não sendo aplicável este serviço para casos onde 
há a necessidade de passagem em ambiente externo, áreas calçadas/asfaltadas 
ou fibras ópticas. Em caso de instalação da câmera em área externa anexa ao pré-
dio, a contratada deverá instalar a infraestrutura em ambiente interno, fixar a câ-
mera no local definido com a passagem do cabo internamente ao suporte da câ-
mera e sem infraestrutura aparente no local da fixação;  

4. A instalação elétrica das câmeras fornecidas deverá ser do tipo PoE (Power over 
Ethernet) disponível nos switches da contratante e os injetores PoE para os locais 
em que não existam switches PoE; 

5. As câmeras devem ser instaladas e configuradas de tal forma que sua configuração 
esteja de acordo com as regras definidas no VMS; 

6. Todos os parâmetros a serem configurados deverão ser alinhados entre as partes 
em reuniões de pré-projeto, devendo a contratada sugerir as configurações de 
acordo com normas e boas práticas, cabendo a contratante a aceitação ou não; 

7. Os preços devem refletir a instalação de um conjunto com 10 (dez) equipamentos, 
sendo que a instalação das câmeras deve iniciar e finalizar num mesmo momento 
ou sequência, não sendo possível a segmentação da instalação para diferentes 
prazos/visitas; 

8. Devem estar incluídas todas as despesas com deslocamento, alimentação e esta-
dia para realização dos serviços nos locais (on site) de presença (cidades campi) da 
contratante; 

9. A realização dos serviços deve ser planejada de acordo com disponibilidade de 
ambas as partes. O planejamento anterior ao serviço pode ser realizado remota-
mente através de webconferência ou videoconferência. 

 

Item 16 - Levantamento de Necessidades 

 

Características técnicas mínimas: 
 
1. Deverá ser realizado levantamento da quantidade de câmeras necessárias para 

monitoramento dos ambientes definidos pela contratante; 
2. A contratada deverá se dirigir até o local de presença da contratante a fim de rea-

lizar o levantamento de câmeras através do serviço de site survey onsite;  
3. O levantamento consiste em definir a quantidade de câmeras necessárias com 

base no tipo de iluminação, ângulo de abertura da lente, posicionamento da câ-
mera e requisitos de imagem de forma a permitir o melhor aproveitamento da 
imagem capturada; 
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4. Será definido pela contratante uma pessoa que irá acompanhar a contratada na 
realização do levantamento e informar os ambientes que serão monitorados e as 
particularidades de cada ambiente como luminosidade, condições climáticas, 
áreas específicas a serem monitoradas, nível de monitoramento exigido (gravação 
contínua ou por movimento) e demais características do ambiente; 

5. O levantamento será realizado em pacotes de horas, onde cada pacote conterá 8 
horas úteis, não podendo ser fracionado; 

6. O levantamento será executado de segunda a sexta-feira, das 08:00hrs às 
18:00hrs; 

7. O levantamento será realizado de acordo com a disponibilidade de ambas as par-
tes; 

8. Devem estar incluídas todas as despesas com deslocamento, alimentação e esta-
dia para realização do levantamento no local (onsite) de presença da contratante; 

9. A contratante irá disponibilizar os arquivos, em formato .DWG (AutoCAD), das 
plantas baixas dos ambientes e locais que serão monitorados para auxílio na defi-
nição do posicionamento de cada câmera; 

10. Deverá ser entregue, após a realização do levantamento, um documento infor-
mando a quantidade e o tipo de câmera necessário para cada ambiente a ser mo-
nitorado, o posicionamento de cada câmera e o total de câmeras de acordo com 
cada tipo. 

 

 

 


