
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170012– ETICE/DISIN
PROCESSO Nº 5691924/2017

UASG: 943001
NÚMERO COMPRASNET: 0966/2017 

A Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara – ETICE,  por interméio ́o pregoeiro e ́o membro ́a
equipe ́e apoio ́esignáos por ato ́o Governáor ́o Estáo, que ora integra os autos, torna publico que
realizara licitaço na móalíáe PREGÃ, para REGISTR̃ DE PREC̃, na forma Eletronicaa. 

1. DO TIPO: Menor Precoa.

2.DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Por ́emańaa.

3. DA BASE LEGAL: Lei Féeral nº 10a.520, ́e 17 ́e julho 2002, Lei Complementar Féeral nº 123, ́e 14 ́e
́ezembro ́e 2006, Lei Complementar Estáual nº 65, ́e 3 ́e janeiro ́e 2008, Lei Complementar Estáual nº
134, ́e 7 ́e abril ́e 2014, Decretos Estáuais nºs 28a.089 e 28a.087, ambos ́e 10 ́e janeiro ́e 2006, Decreto
Estáual nº 27a.624, ́e 22 novembro ́e 2004, e subsíiariamente a Lei Féeral nºa. 8a.666, ́e 21 ́e junho ́e
1993, com suas alteracões e ́o ́isposto no presente éital e seus anexosa.

4.  OBJETO: Registro  ́e  Precos  para  futuros  e  eventuais  Servicos  ́e  Implantaço,  ̃peracionalizaço  e
Manutenço ́e Soluço Integráa ́e Víeomonitoramento, com Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço
Tecnica  Integráa  para  o  Governo  ́o  Estáo  ́o  Ceara, ́e  acoŕo  com as  especificacões  e  quantitativos
previstos no Anexo I – Termo ́e Referencia ́este éitala.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DO PREGOEIRO

5a.1a. ̃ éital esta ́isponível gratuitamente nos sítios wwwa.portalcomprasa.cea.gova.br e wwwa.comprasneta.gova.bra.

5a.2a. ̃  certame  sera  realizáo  por  meio  ́o  sistema  Comprasnet,  no  eńereco  eletronico
wwwa.comprasneta.gova.br, pelo pregoeiro J̃SÉ EDS̃N BEZERRA, telefone (85)3459a.6380a.

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

6a.1a. INÍCĨ D̃ AC̃LHIMENT̃ DAS PR̃P̃STASa.: 23/08/2017a.

6a.2a. DATA DE ABERTURA DAS PR̃P̃STAS: 04/09/2017, às 14h30mina.

6a.3a. INÍCĨ DA SESSÃ DE DISPUTA DE PREC̃S: 04/09/2017, às 14h30mina.

6a.4a. REFERÊNCIA DE TEMP̃: Para tóas as referencias ́e tempo utilizáas pelo sistema sera observáo o
horario ́e Brasília/DFa.

6a.5a. Na hipótese ́e ņo haver expéiente ou ocorreńo qualquer fato superveniente que impeca a realizaço
́o certame na ́ata prevista, a sesşo sera remarcáa, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar
́a respectiva ́ata, exceto quańo remarcáa automaticamente pelo próprio sistema eletronicoa.

7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

7a.1a. Centro Áministrativo Barbara ́e Alencar, Ava. Dra. Jose Martins Rórigues, nº 150, Bairro Éson Queiroz,
Fortaleza – Ceara, CEPa. 60811-520a. 

7a.2a. Conter no anverso ́o envelope o nome ́o Pregoeiro, numero ́o preģo e o nome ́o órģoa.

7a.3a. Horario ́e expéiente ́a Central ́e Licitacões: ́as 8h às 12h e ́e 14h às 18ha.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8a.1a. As  ́espesas  ́ecorrentes  ́a  Ata  ́e  Registro  ́e  Precos  correŗo  pela  fonte  ́e  recursos  ́o(s)
órģo(s)/entíáe(s) participante(s) ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), a ser informáa quańo ́a
lavratura ́o instrumento ́e contratoa.

9. DA PARTICIPAÇÃO 

9a.1a. ̃s interessáos em participar ́este certame ́eveŗo estar créenciáos junto ao portal ́e compras ́o
Governo Féerala. 

9a.1a.1a. As regras para créenciamento estaŗo ́isponíveis no sítio constante no subitem 5a.2 ́este éitala.

9a.2a.  Ņo  póeŗo  se  beneficiar  ́o  tratamento  jurí́ico  ́iferenciáo,  as  microempresas  ou  empresas  ́e
pequeno porte, que se encontrem nas cońicões previstas no § 4º ́o artigo 3°, ́a Lei Complementar n°
123/2006a.

9a.3a. Sera garantío aos licitantes enquáráos como microempresas, empresas ́e pequeno porte e coopera-
tivas que se enquárem nos termos ́o arta. 34, ́a Lei Féeral n° 11a.488/2007, como criterio ́e ́esempate,
preferencia ́e contrataço, o previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em seu Capítulo V – D̃ ACESS̃
ÃS MERCAD̃S / Das Aquisicões Publicasa.

9a.4a. Tratańo-se ́e microempresas, empresas ́e pequeno porte e as cooperativas que se enquárem nos
termos ́o arta.  34,  ́a Lei  Féeral  n°  11a.488/2007,  e  que ņo  se encontram em qualquer ́as exclusões

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170012 ETICE / GEPRO                                                                                                                                                                       1/73

http://www.comprasnet.gov.br/


GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

relacionáas no § 4º ́o artigo 3º ́a Lei Complementar nº 123/2006, ́eveŗo ́eclarar no Sistema Comprasnet
o exercício ́e preferencia previsto em Leia.

9a.5a. A participaço implica a aceitaço integral ́os termos ́este éitala.

9a.6a. É véáa a participaço ́e pessoa física e ́e pessoa jurí́ica nos seguintes casos:

9a.6a.1a. Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuraçoa. 

9a.6a.2a. Que estejam em estáo ́e insolvencia civil, sob processo ́e falencia, recuperaço júicial ou extrajúi-
cial, ́issoluço, fuşo, cişo, incorporaço e liquíaçoa.

9a.6a.3a. Impéías ́e licitar e contratar com a Áministraçoa.

9a.6a.4a. Suspensas temporariamente ́e participar ́e licitaço e impéías ́e contratar com a Áministraçoa.

9a.6a.5a.  Declaráas iníoneas pela  Áministraço  Publica,  enquanto  peŕurarem os  motivos  ́eterminantes
́esta cońiçoa. 

9a.6a.6a. Servíor publico ou empresas cujos ́irigentes, gerentes, sócios ou componentes ́e seu quáro sejam
funcionarios ou empregáos publicos ́a entíáe contratante ou responsavel  pela licitaçoa. 

9a.6a.7a. Estrangeiras ņo autorizáas a comercializar no paísa.

9.6.8. Cujo estatuto ou contrato social, ņo inclua no objetivo social ́a empresa, ativíáe compatível com o
objeto ́o certamea.

9a.7a. É permitía a participaço ́e consórcio, ateńías as cońicões previstas nº arta.13 ́o Decreto Estáual
nº  28a.089/2006  e,  subsíiariamente,  artº  33  ́a  Lei  nº  8a.666/93  e  suas  alteracões,  que  satisfacam
integralmente as cońicões ́a presente licitaço:

9a.7a.1a. A ámisşo à participaço ́e consórcio, ́e no maximo 2 empresas, obéecera aos subitens a seguir:

9a.7a.1a.1a.  As  empresas  consorciáas  apresentaŗo  Instrumento  publico  ou  particular  ́e  compromisso  ́e
constituiço em consórcio, com a ińicaço ́o nome ́o consórcio e ́a empresa lí́er, que sera responsavel
principal  perante  a  contratante,  pelos  atos  praticáos  pelo  consórcio,  sem prejuízo  ́a  responsabilíáe
solíaria ́as empresas consorciáas, tanto ́urante as fases ́a licitaço quanto na execuço ́o contratoa. 

9a.7a.1a.2a. À empresa lí́er tera póeres para requerer,  transferir,  receber e ́ar quitaço, subscreveńo em
nome ́o consórcio tóos os atos referentes à execuço ́o contratoa.

9a.7a.1a.3a. Ińicaço ́os compromissos e obrigacões, bem como o percentual ́e participaço ́e cáa empresa
no consórcio, em relaço ao objeto ́a licitaçoa.

9a.7a.1a.4a. Declaraço ́e que o consórcio ņo tera a sua composiço ou constituiço alteráa ou, sob qualquer
forma, móificáa, sem previa e expressa anuencia ́a contratante, ate a concluşo ́os trabalhos ou servicos
que vierem a ser contratáosa.

9a.7a.1a.5a. Compromisso ́e que o Consórcio ņo se constitui nem se constituira em pessoa jurí́ica ́iversa ́e
seus integrantes e ́e que o consórcio ņo áotara ́enominaço própriaa.

9a.7a.1a.6a. Para efeito ́e habilitaço, cáa consorciáa ́evera apresentar os ́ocumentos exigíos neste Éital,
ámitińo-se, para efeito ́e qualificaço tecnica, o somatório ́os quantitativos ́e cáa consorciáo, e para
efeito ́e qualificaço economico-financeira, o somatório ́os valores ́e cáa consorciáo na proporço ́e
sua respectiva participaçoa.

9a.7a.1a.7a. ̃s  íńices  economico-financeiros  ́eveŗo  ser  comprováo  por  cáa  empresa  integrante  ́o
consórcioa.

9a.7a.1a.8a.  A empresa consorciáa fica impéía ́e participar nesta licitaço em mais ́e um consórcio  ou
isoláamentea.

9a.7a.1a.9a. Se vencéor, o consórcio fica obrigáo a promover, antes ́a assinatura ́o contrato, a constituiço e
o registro ́o consórcio na Junta Comercial ou Cartório ́e Registro ́e Títulos e Documentos, nos termos ́o
compromisso firmáoa.

9a.7a.1a.10a. ̃ prazo ́e ́uraço ́o consórcio ́evera coincíir com a ́ata ́e vigencia ou execuço ́os servicos,
objeto ́o contrato áministrativo licitáoa.

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

10a.1a. A proposta ́evera explicitar nos campos “VAL̃R UNITÁRĨ (R$)” E “VAL̃R T̃TAL (R$)”, os precos
referentes a cáa item, incluí́os tóos os custos ́iretos e ińiretos, em conformíáe com as especificacões
́este éitala.  ̃s Campos “marca”,  “fabricante”(para os itens ́e 40 a 51),  “́escriço ́etalháa ́o objeto
ofertáo” ́eveŗo ser preenchíosa. 

10a.1a.1a.  Para efeito  ́e julgamento ́as propostas eletronicas referentes aos itens 40 a  51,  o  valor  a ser
informáo no sistema eletronico,  pelos licitantes situáos no Estáo ́o Ceara,  sera o valor ́éuzío ́o
percentual ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento), correspońente à méia ́as ́iferencas ́e
alíquotas interestáuais ́o ICMS, nos termos ́o ́isposto no Decreto Estáual nº 27a.624/2004a.
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10a.1a.2a. A ́éuço acima refería ņo se aplica ao fornecimento ́e próutos isentos e ņo tributáos, e, na
hipótese ́e a alíquota interna ser inferior ao percentual ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento),
́eveńo, neste caso, ser aplicáo o percentual correspońente à alíquota cobráaa.

10a.2a. Para os itens ́e 01 a 38, no valor unitario, ́eve ser informáo o valor mensal ́o servico, multiplicáo
por 12 (́oze) mesesa.

10a.3a. ̃s licitantes póeŗo retirar ou substituir as propostas por eles apresentáas, ate o termino ́o prazo
para recebimentoa.

11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11a.1a. Abertas as propostas, o Pregoeiro fara as ́evías verificacões, avaliańo a aceitabilíáe ́as mesmasa.
Caso ocorra alguma ́esclassificaço sera sempre fuńamentáa e registráa no sistemaa. 

11a.2a. ̃s precos ́eveŗo ser expressos em reais, com ate 2 (́uas) casas ́ecimais em seus valores globaisa.

11a.3a.  ̃  sistema  oŕenara  automaticamente  as  propostas  classificáas  pelo  Pregoeiro  e  somente  estas
participaŗo ́a etapa ́e lancesa.

12. DA ETAPA DE LANCES 

12a.1a. ̃ Pregoeiro ́ara início à etapa competitiva no horario previsto no subitem 6a.3,  quańo, enţo,  os
licitantes póeŗo encaminhar lancesa.

12a.2a. Para efeito ́e lances, sera consíeráo o valor unitario ́o itema.

12a.2a.1a. ̃s licitantes póeŗo ofertar lances sucessivos, ́eśe que inferiores ao seu ultimo lance registráo no
sistema, aińa que este seja maior que o menor lance ja ofertáo por outro licitantea.

12a.2a.2a. Em caso ́e ́ois ou mais lances ́e igual valor, prevalece aquele que for recebío e registráo em pri -
meiro lugara.

12a.3a. Durante a sesşo publica ́e ́isputa, os licitantes seŗo informáos, em tempo real, ́o valor ́o menor
lance registráoa. ̃ sistema ņo íentificara o autor ́os lances ao Pregoeiro nem aos ́emais participantesa.

12a.4a. No caso ́e ́esconex̧o entre o Pregoeiro e o sistema no ́ecorrer ́a etapa competitiva, o sistema
póera permanecer acessível à recepço ́os lances, retornańo o Pregoeiro, quańo possível, sem prejuízos
́os atos realizáosa.

12a.5a. A etapa inicial ́e lances sera encerráa pelo Pregoeiro, seguía ́o tempo aleatório, que póera ser ́e
1 (um) seguńo a 30 (trinta) minutos, ́etermináo pelo sistema eletronicoa.

12a.6a.  Transcorrío o  tempo aleatório,  o  sistema ́etectara  a  existencia  ́e situaço ́e empate fictoa.  Em
cumprimento ao que ́etermina a Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa, a empresa ́e pequeno
porte e a cooperativa que se enquáre nos termos ́o arta. 34, ́a Lei Féeral nº 11a.488/2007, e que ofertou
lance ́e ate 5% (cinco por cento) superior ao menor preco ́a arrematante que ņo se enquáre nessa
situaço ́e empate, sera convocáa automaticamente pelo sistema, na sala ́e ́isputa, para, no prazo ́e 5
(cinco) minutos, utilizańo-se ́o ́ireito ́e preferencia, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registráo,
sob pena ́e precluşoa.

12a.6a.1a. Ņo haveńo manifestaço ́o licitante, o sistema verificara a existencia ́e outro em situaço ́e
empate,  realizańo o chamáo ́e forma automaticaa.  Ņo haveńo outra  situaço ́e empate,  o sistema
emitira mensagema.

12a.7a. ̃ sistema informara a proposta ́e menor preco ao encerrar a fase ́e ́isputaa.

13. DO LICITANTE ARREMATANTE

13a.1a. ̃ Pregoeiro póera negociar, em campo próprio pelo sistema, a fim ́e obter melhor precoa.

13a.2a. A partir ́e sua convocaço, o arrematante ́evera:

13a.2a.1a.  Anexar em campo próprio  ́o sistema, no prazo ́e ate  24 horas,  a proposta ́e precos com os
respectivos valores reáequáos ao ultimo lancea.

13a.2a.2a.  Remeter,  em  conformíáe  com  o  item  7  ́este  éital,  o  original  ́a  proposta  escrita  com  os
́ocumentos ́e habilitaço, em ate 48 horasa.

13a.2a.3a.  ̃ licitante  que efetuar  a  entrega ́a proposta escrita,  e quańo for  o caso,  os seus anexos,  em
conformíáe com o item 7 ́este éital e no prazo ́e ate 24 horas, fica ́ispensáo ́e anexa-la em campo
próprio ́o sistemaa. 

13a.3a. ̃ envio ́a ́ocumentaço por meio eletronico ņo prescińe a entrega ́esta por escrito, cuja postagem
́evera ser comprováa, sempre que solicitáo, por meio ́e instrumento capaz ́e íentificar a hora e ́ata ́e
envio ou permitir seu rastreamento via interneta.

13a.4a. ̃ ́escumprimento ́os prazos acima estabelecíos e causa ́e ́esclassificaço ́a licitante,  seńo
convocáo o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observáa a oŕem ́e classificaçoa.
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14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14a.1a. A proposta ́evera ser entregue assináa, com os precos ajustáos ao menor lance, em linguagem clara
e  concisa,  sem  emeńas,  rasuras  ou  entrelinhas,  com  as  especificacões  tecnicas,  quantitativos,
marca/móelo,  nos termos ́o Anexo I – Termo ́e Referencia ́este éitala.

14a.2a. Prazo ́e valíáe ņo inferior a 60 (sessenta) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́a sua emisşoa.

14a.3a. Nos termos ́o Decreto Estáual nº 27a.624/2004, a arrematante ́os itens ́e 40 a 51 situáa no Estáo
́o Ceara ́evera apresentar a proposta com o valor acrescío ́o ́iferencial  referío no subitem 10a.1a.1,
méiante a utilizaço ́a seguinte fórmula:

VFP=    VPV_
            0,925

̃ńe: 
VFP  =  Valor Final ́a Proposta, acrescío ́a alíquota ́e 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento);

VPV  = Valor ́a Proposta Vencéora após o encerramento ́a ́isputa eletronica anunciáo pelo sistema;

0,925 = Fator  ́e Reverşo correspońente a 7,5% (sete inteiros e cinco ́ecimos por cento),  que foram
́éuzíos antes ́a ́isputaa.

14a.4a. O licitante devera fornecer junto com a proposta comercial:
14a.4a.1a. Descriço ́etalháa ́as características tecnicas ́os itens cotáos, que possibilitem uma completa
avaliaço ́os mesmosa. ̃ licitante ́evera fornecer uma matriz ponto a ponto comprovańo cáa item ́o éi-
tal, com a ińicaço ́a pagina ́o ́atasheet, manuais, certificaço ́os equipamentos e servicos que seŗo
ofertáosa. A matriz ́e características tecnicas e ́e preenchimento obrigatório pelo Licitante, seńo motivo ́e
́esclassificaço ́o certame o seu ņo preenchimentoa.
14a.4a.2a. ̃ preenchimento ́a matriz ́e características tecnicas ́evera ser realizáo baseáo em ́ocumentos
cuja origem seja exclusivamente ́o fabricante ́os equipamentos, como catalogos, ou manuais, ou ficha ́e
especificaço tecnica, ou informacões obtías em sites oficiais ́o fabricante atraves ́a Internet, ińicańo as
respectivas URL (Uniform Resource Locator)a. Declaracões ́o fabricante ou ́o licitante só seŗo aceitas em
casos que seja claro a impossibilíáe ́e usar outro tipo ́e comprovaçoa. As comprovacões ́evem ser cla-
ras, com ińicaço ́e pagina na proposta ou ́ocumentoa. Seŗo aceitos ́ocumentos em portugues ou ingles
para comprovacões tecnicasa. A ņo comprovaço ́e alguma característica exigía no Termo ́e Referencia
levara à ́esclassificaço ́a propostaa. 
14a.4a.3a. ̃s ́ocumentos utilizáos para comprovaço ́as especificacões tecnicas como foĺers, manuais e ca-
talogos ́eveŗo ser entregues preferencialmente em formato PDFa.
14a.4a.4a. Uma cópia em mí́ia (peńrive, ć, ́v́, usb ou link no site ́o licitante) ́a ́ocumentaço referente ao
item 14a.4a.1a.
14a.4a.5a. Descriço ́e sua soluço para tóos os Centros ́e Gerencias e Gravacões (CGGs)a.
14a.5a. Após a apresentaço ́a proposta ņo cabera ́esistenciaa.

15. DA HABILITAÇÃO

15a.1a. A Central ́e Licitacões verificara e a situaço ́o licitante no Certificáo ́e Registro Cáastral (CRC)
emitío  pela  Secretaria  ́o  Planejamento  e  Gesţo  (SEPLAG),  ́o  Estáo  ́o  Ceara,  constatańo  a  sua
compatibilíáe com o ramo ́o objeto licitáo, obrigańo-se o licitante, a ́eclarar sob as penalíáes legais,
a superveniencia ́e fato impéitivo ́a habilitaço, na forma ́o § 2°, ́o arta. 32, ́a Lei Féeral n° 8a.666/1993a. 

15a.1a.1a.  Caso  o  cáastro  esteja  com algum ́ocumento  vencío,  o  licitante  ́evera  apresentar  o  referío
́ocumento ́entro ́o prazo ́e valíáe, sob pena ́e inabilitaço, salvo os  ́ocumentos acessíveis  para
consultas em sítios oficiais que póeŗo ser consultáos pelo pregoeiroa.

15a.1a.1a.1a.  Existińo  restriço  no  cáastro  quanto  ao  ́ocumento  ́e  registro  ou  inscriço  em  entíáe
profissional competente, este ́evera ser apresentáo em situaço regular, exceto quańo ņo exigío na
qualificaço tecnicaa.

15a.2a. ̃ licitante ņo cáastráo no CRC junto à SEPLAG/CE ́evera apresentar os ́ocumentos relacionáos
na  opço  “Informacões  sobre  Cáastramento  ́e  Fornecéores”,  ́isponível  no  sítio
wwwa.portalcomprasa.cea.gova.bra.

15a.2a.1a. ̃ licitante vencéor fica obrigáo a apresentar no ato ́a assinatura ́o contrato ou ́a ata ́e registro
́e precos, o Certificáo ́e Registro Cáastral – CRC emitío pela Secretaria ́e Planejamento e Gesţo ́o
Estáo ́o Cearaa.

15a.3a. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15a.3a.1a. Apresentaço ́e atestáo (s) ́e capacitaço tecnica ́e prestaço ́e servicos, objeto ́o termo ́e
referencia, em que as solucões ́e gerenciamento mais relevantes e significativas, a serem provías pela
C̃NTRATADA  tenham sío  utilizáas,  bem como  a  comprovaço  ́e  que  tenham tío  seus  processos
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mapeáos, móeláos e implementáos, ateńeńo às boas praticas ́o ITIL, utilizańo pessoal treináo e
certificáo em ITILa.

15a.3a.2a. Atestáo ́e capacíáe tecnica,  fornecío por  pessoa jurí́ica ́e ́ireito  publico ou priváo,  que
comprove que a licitante executou ou executa ́e forma satisfatória, ́e forma resíente e contínua, servicos
́e  gerenciamento  ́e  rées  abrangeńo  o  gerenciamento  ́e  níveis  ́e  servicos,  incíentes,  analise  ́e
́esempenho,  operaço  e  suporte  para  ́áos,  voz  e  imagem,  similares  em  complexíáe  tecnológica,
ateńeńo à quantíáe mínima ́e 3a.000 (tres mil) pontos remotosa. 

15a.3a.3a. Atestáo ́e capacíáe tecnica,  fornecío por  pessoa jurí́ica ́e ́ireito  publico ou priváo,  que
comprove que a licitante executou ou executa ́e forma satisfatória, ́e forma resíente e contínua, servicos
́e gerencia ́e infraestrutura ́e TI, abrangeńo o gerenciamento ́e níveis ́e servicos, incíentes, analise ́e
́esempenho e planejamento ́e capacíáe, similares em complexíáe tecnológica, ateńeńo à quantíáe
mínima ́e 4a.000 (quatro mil) ativos, seńo aceitos switches, storages, servíores, Access points e câmeras
IPa. 

15a.3a.4a. Atestáo ́e capacíáe tecnica,  fornecío por  pessoa jurí́ica ́e ́ireito  publico ou priváo,  que
comprove que a licitante executou ou executa ́e forma satisfatória, servicos ́e áministraço, instalaço,
configuraço e suporte às solucões ́e gerenciamento a serem provías pela C̃NTRATADAa.

15a.3a.5a. Atestáo ́e capacíáe tecnica,  fornecío por  pessoa jurí́ica ́e ́ireito  publico ou priváo,  que
comprove que a licitante executou ou executa ́e forma satisfatória, servicos ́e áministraço, instalaço,
configuraço e suporte a no mínimo 1a.000 (mil) câmeras IPa.

15a.3a.6a. Declarar que ira ́ispor, no ato ́a contrataço, ́e infraestrutura ́e centro ́e gerencia ́e rées,
especificańo cońicões para garantia ́e funcionamento 24x7, com no mínimo um Grupo Motor Geráor e
um No-Break ou um site backupa.

15a.3a.7a. A exigencia ́e quantíáe mínima sustenta-se no Acóŗ́o TCU 32/2011 – Plenario que preceitua que
"para  a  comprovaço  ́a  capacíáe  tecnico-operacional  ́as  licitantes,  e  ́eśe  que  limitáa,
simultaneamente, às parcelas ́e maior relevância e valor significativo ́o objeto a ser contratáo, e legal a
exigencia ́e comprovaço ́a execuço ́e quantitativos mínimos ́e obras ou servicos com características
semelhantes, ́eveńo essa exigencia guaŕar proporço com a ́imenşo e a complexíáe ́o objeto a ser
executáo"a.

15a.3a.8a. Tóas  as  Declaracões  apresentáas  ́eveŗo  explicitamente  fazer  referencia  a  este  processo
licitatórioa.

15a.3a.9a. ̃s atestáos ́e capacíáe tecnica:

15a.3a.9a.1a. Estaŗo sujeitos à ́iligencia, que póera averiguar atraves ́e visita tecnica, a autenticíáe ́as
informacõesa. Se ́urante esse processo, for constatáa fraúe em qualquer um ́os ́ocumentos, a licitante
envolvía estara automaticamente ́esclassificáa ́o processo licitatório em quesţo, alem ́e estar sujeita às
penalíáes ́a leia.

15a.3a.9a.2a. Referir-se-̧o a contratos ja concluí́os ou ja ́ecorrío no mínimo um ano ́o início ́e sua execuço,
exceto se houver sío firmáo para ser executáo em prazo inferiora.

15a.3a.10a. ̃s atestáos ́eveŗo obrigatoriamente  conter  os  ́áos ́o  órģo  ́eclarante  e  ́a pessoa que
assina, possibilitańo sua íentificaço e contatoa.

15a.3a.11a. A(s) Declaracões e o(s) atestáo(s) ́e capacíáe tecnica que ņo esteja(m) na língua portuguesa,
́evera(̧o) vir acompanháo(s) ́e tráuço feita por tráutor juramentáoa.

15a.3a.12a. Apresentaço ́e capacitaço tecnico-profissional atraves ́a comprovaço ́a licitante ́e possuir em
seu quáro permanente, na ́ata prevista para entrega  ́os ́ocumentos, profissional ́e nível superior ou
outro  ́evíamente  reconhecío  pela  entíáe  competente,  limitáa  às  parcelas  ́e  servicos  tecnicos
especializáos mais relevantes e significativas, ou seja, melhores praticas baseáas em ITIL, móelagem ́e
processos e gerenciamento ́e Projetosa.

15a.3a.12a.1a. No caso ́o profissional  ņo constar  ́a relaço ́e responsavel(is)  tecnico(s)  junto a  entíáe
competente, o acervo ́o profissional sera aceito, ́eśe que ele comprove vínculo com o licitante, por meio ́e
um ́os seguintes ́ocumentos: 
a) Carteira ́e Trabalho e Prevíencia Social (CTPS) ou Ficha ou Livro ́e Registros ́e Empregáos (FRE)
que ́emonstrem a íentificaço ́o profissional, ou Guia ́e Recolhimento ́o FGTS ońe conste o(s) nome(s)
́o(s) profissional(ais); 
b) Contrato ́e Prestaço ́e Servico celebráo ́e acoŕo com a legislaço civil comum;
c) Contrato Social ́o licitante em que conste o profissional como sócioa. 
15a.3a.13a. DECLARACÃ que no ato ́a assinatura ́o contrato ira ́ispor ́e 1 (um) ou mais profissionais com
certificacões  ITIL®  Interméiate  Examination:  ̃perational  Support  ań  Analysis  e  Release,  Control  ań
Valíation) ou ITIL Experta.
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15a.3a.14a. DECLARACÃ  que  no  ato  ́a  assinatura  ́o  contrato  ira  ́ispor  ́e  1  (um)  profissional  com
certificaço  CBPP  (Certifié  Business  Process  Professional) emitía  pela  ABPMP  (Associaço  ́os
Profissionais ́e Gerenciamento ́e Processos);
15a.3a.15a. DECLARACÃ  que  no  ato  ́a  assinatura  ́o  contrato  ira  ́ispor  ́e  1  (um)  profissional  com
certificaço PMP (Project Management Professional) emitía pelo PMI (Project Management Institute)a.
15a.4a. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
15a.4a.1a. Certí̧o negativa ́e falencia, recuperaço júicial ou extrajúicial, expéía pelo ́istribuíor júicial
́a sée ́a pessoa jurí́ica ou certí̧o negativa ́e execuço patrimonial expéía no ́omicílio ́a pessoa
físicaa.
15a.5a. ̃ licitante ́evera ́eclarar no sistema Comprasnet, ́e que ņo emprega m̧o ́e obra que constitua
violaço ao ́isposto no inciso XXXIII, ́o arta. 7º, ́a Constituiço Féeral e na Lei Féeral nº 9a.854/1999a.
15a.6a. Os documentos de habilitaço deveŗo ser apresentados da seguinte forma: 
15a.6a.1a. ̃brigatoriamente, ́a mesma sée, ou seja, se ́a matriz, tóos ́a matriz, se ́e alguma filial, tóos ́a
mesma filial, com exceço ́os ́ocumentos que şo valíos tanto para matriz como para tóas as filiaisa. ̃
contrato sera celebráo com a sée que apresentou a ́ocumentaçoa.
15a.6a.2a. ̃ ́ocumento obtío atraves ́e sítios oficiais, que esteja cońicionáo à aceitaço via internet, tera
sua autenticíáe verificáa pelo Pregoeiroa.
15a.6a.3a.  Caso  haja  ́ocumento  réigío  em  íioma  estrangeiro,  o  mesmo  somente  sera  consíeráo  se
acompanháo ́a verşo em portugues, firmáa por tráutor juramentáoa.
15a.6a.4a. Dentro ́o prazo ́e valíáea. Na hipótese ́e o ́ocumento ņo constar expressamente o prazo ́e
valíáe, este ́evera ser acompanháo ́e ́eclaraço ou regulamentaço ́o órģo emissor que ́isponha
sobre sua valíáea. Na ausencia ́e tal ́eclaraço ou regulamentaço, o ́ocumento sera consíeráo valío
pelo prazo ́e 90 (noventa) ́ias, contáos a partir ́a ́ata ́e sua emisşo, quańo se tratar ́e ́ocumentos
referentes à habilitaço fiscal e economico-financeiraa.
15a.6a.5a.  Em original ou por qualquer processo ́e reprografia autenticáaa. Caso a ́ocumentaço tenha sío
emitía pela internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáea.
15a.7a. OUTRAS DISPOSIÇÕES
15a.7a.1a. Haveńo  restriço  quanto  à  regularíáe  fiscal  e  trabalhista  ́a  microempresa,  ́a  empresa  ́e
pequeno porte ou ́a cooperativa que se enquáre nos termos ́o arta. 34, ́a Lei Féeral nº 11a.488/2007, sera
asseguráo o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́e ́eclaráo o vencéor, para a regularizaço
́o(s)  ́ocumento(s),  póeńo  tal  prazo  ser  prorrogáo  por  igual  períóo,  conforme  ́ispõe  a  Lei
Complementar nº 123/2006a.
15a.7a.2a. A ņo comprovaço ́a regularíáe fiscal e trabalhista, ate o final ́o prazo estabelecío, implicara na
́ecáencia ́o ́ireito, sem prejuízo ́as sancões cabíveis, seńo facultáo ao pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, por oŕem ́e classificaçoa.

16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

16a.1a. Para julgamento ́as propostas sera áotáo o criterio ́e MEÑR PREC̃ P̃R GRUP̃, observáas
tóas as cońicões ́efinías neste éitala.

16a.1a.1a. A ́isputa sera realizáa por grupo, seńo os precos registráos em Ata, pelo valor unitario ́o itema.

16a.1a.2a.  A  proposta  final  para  o  grupo  ņo  póera  conter  item  com  valor  superior  ao  estimáo  pela
áministraço, sob pena ́e ́esclassificaço, ińepeńente ́o valor total ́o grupoa.

16a.2a.  Se a proposta ́e menor preco ņo for aceitavel,  ou, aińa, se o licitante ́esateńer às exigencias
habilitatórias, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente, verificańo sua compatibilíáe e a habilitaço
́o participante, na oŕem ́e classificaço, e assim sucessivamente, ate a apuraço ́e uma proposta que
ateńa a este éitala.

16a.2a.1a.  ̃ licitante remanescente que esteja enquáráo no percentual estabelecío no arta. 44, § 2º, ́a Lei
Complementar  nº  123/2006,  no  ́ia  e  hora  ́esignáos pelo  Pregoeiro,  sera convocáo para na sala  ́e
́isputa, utilizar-se ́o ́ireito ́e preferencia, ofertańo no prazo ́e 5 (cinco) minutos, novo lance inferior ao
melhor lance registráo no itema.

16a.3a. Seŗo ́esclassificáas as propostas comerciais:

16a.3a.1a. Em cońicões ilegais, omissões, ou conflitos com as exigencias ́este éitala.

16a.3a.2a. Com precos superiores aos praticáos no mercáo, ou comprováamente inexequíveisa. 

16a.4a. A ́esclassificaço sera sempre fuńamentáa e registráa no sistemaa.

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

17a.1a. ̃s péíos ́e esclarecimentos referentes ao processo licitatório ́eveŗo ser enviáos ao Pregoeiro, ate
3 (tres) ́ias uteis anteriores a ́ata fixáa para abertura ́as propostas, exclusivamente por meio eletronico,
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no eńereco licitacao@pgea.cea.gova.br, informańo o numero ́este preģo no sistema Comprasnet e o órģo
interessáoa. 

17a.2a. Ate  2 (́ois)  ́ias uteis  antes ́a ́ata  fixáa para abertura  ́as propostas,  qualquer pessoa póera
impugnar o presente éital, méiante petiço por escrito, protocolizáa na Central ́e Licitacões, no eńereco
e horario constantes no item 7 ́este éital ou no e-mail  licitacao@pgea.cea.gova.br, ate as 18:00, no horario
oficial ́e Brasília/DFa. Ińicar o nº ́o preģo e o pregoeiro responsavela.

17a.2a.1a. Ņo  seŗo  conhecías  as  impugnacões  apresentáas  fora  ́o  prazo  legal  e/ou  subscritas  por
representante  ņo  habilitáo  legalmentea.  A petiço ́e impugnaço ́evera  constar  o  eńereco,  e-mail  e
telefone ́o impugnante ou ́e seu representante legala.

17a.3a. Cabera ao Pregoeiro, auxiliáo pela area interessáa, quańo for o caso, ́ecíir sobre a petiço ́e
impugnaço no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horasa. 

17a.4a. Acolhía a impugnaço contra este éital,  sera ́esignáa nova ́ata para a realizaço ́o certame,
exceto se a alteraço ņo afetar a formulaço ́as propostasa.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18a.1a. Qualquer licitante póera manifestar, ́e forma motiváa, a intenço ́e interpor recurso, em campo
próprio ́o sistema, no prazo ́e ate 4 (quatro) horas uteis ́epois ́e aceito e habilitáo, quańo lhe sera
concéío o prazo ́e 3 (tres) ́ias para apresentaço ́as razões ́o recurso no sistema Comprasneta. ̃s
́emais  licitantes  ficam  ́eśe  logo  convíáos  a  apresentar  contrarrazões  ́entro  ́e  igual  prazo,  que
comecara a contar a partir ́o termino ́o prazo ́o recorrente, seńo-lhes asseguráo vista iméiata ́os
autosa.

18a.2a. Ņo  seŗo  conhecíos  os  recursos  intempestivos  e/ou  subscritos  por  representante  ņo  habilitáo
legalmente ou ņo íentificáo no processo licitatório para respońer pelo proponentea.

18a.3a. A falta ́e manifestaço conforme o subitem 18a.1 ́este éital importara na ́ecáencia ́o ́ireito ́e
recursoa.

18a.4a. ̃ acolhimento ́e recurso importara na invalíaço apenas ́os atos insuscetíveis ́e aproveitamentoa.

18a.5a. A ́ecişo em grau ́e recurso sera ́efinitiva, e ́ela ́ar-se-a conhecimento aos licitantes, no eńereco
eletronico constante no subitem 5a.2a., ́este éitala.

19. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19a.1a. A homologaço ́ar-se-a pela autoríáe competentea.

19a.2a. Após a homologaço ́o resultáo ́a licitaço, os precos ofertáos pelos licitantes vencéores ́os
itens, seŗo registráos na Ata ́e Registro ́e Precos, elaboráa conforme o Anexo III, ́este éitala. 

19a.3a.  ̃s licitantes classificáos em primeiro  lugar  teŗo o  prazo ́e 5 (cinco)  ́ias,  a contar  ́a ́ata  ́o
recebimento ́a convocaço, para comparecerem perante o gestor a fim ́e assinarem a Ata ́e Registro ́e
Precosa. ̃ prazo ́e comparecimento póera ser prorrogáo uma vez por igual períóo, ́eśe que ocorra
motivo justificáo e aceitoa.

19a.4a. Quańo o vencéor ņo comprovar as cońicões habilitatórias consignáas neste éital, ou  recusar-se
a assinar  a  Ata  ́e Registro  ́e Precos,  póera ser  convíáo outro  licitante  pelo  Pregoeiro,  ́eśe  que
respeitáa  a  oŕem ́e  classificaço,  para,  ́epois  ́e  comprováos  os  requisitos  habilitatórios  e  feita  a
negociaço, assinar a Ata ́e Registro ́e Precosa.

19a.5a. ̃ sistema gerara ata circunstanciáa, na qual estaŗo registráos tóos os atos ́o procéimento e as
ocorrencias relevantesa.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20a.1a. ̃  licitante  que  praticar  quaisquer  ́as  cońutas  previstas  no  arta.  32,  ́o  Decreto  Estáual  nº
28a.089/2006,  sem  prejuízo  ́as  sancões  legais  nas  esferas  civil  e  criminal,  estara  sujeito  às  seguintes
penalíáes:

20a.1a.1a. Multa ́e 10% (́ez por cento) sobre o valor ́a propostaa.

20a.1a.2a. Impéimento ́e licitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáo no cáastro ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o Ceara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco) anos, enquanto peŕurarem os motivos ́eterminantes ́a puniço ou ate que seja promovía a reabili-
taço perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́a multa prevista neste éital e ́as
́emais cominacões legaisa.

20a.2a. ̃ licitante recolhera a multa por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáual (DAE), póeńo ser
substituí́o por outro instrumento legal,  em nome ́o órģo contratantea. Se ņo o fizer,  sera cobráa em
processo ́e execuçoa.

20a.3a. Nenhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a leia.
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21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21a.1a. A ETICE – Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara sera o órģo gestor ́a Ata ́e Registro ́e
Precos ́e que trata este éitala.
21a.2a. A Ata ́e Registro ́e Precos, elaboráa conforme o Anexo III, sera assináa pelo titular ́a  ETICE –
Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara, órģo gestor ́o Registro ́e Precos ou, por ́elegaço, por
seu  substituto  legal,  e  pelos  representantes  ́e  cáa  um  ́os  fornecéores  /  prestáores  ́e  servicos
legalmente créenciáos e íentificáosa.
21a.3a. ̃s precos registráos na Ata ́e Registro ́e Precos seŗo aqueles ofertáos nas propostas ́e precos
́os licitantes vencéoresa.
21a.4a. A Ata ́e Registro ́e Precos uma vez lavráa e assináa, ņo obriga a Áministraço a firmar as
contratacões  que  ́ela  póeŗo  ávir,  ficańo-lhe  facultáa  a  utilizaço  ́e  procéimento  ́e  licitaço,
respeitáos os ́ispositivos ́a Lei Féeral 8a.666/1993, seńo asseguráo ao ́etentor ́o registro ́e precos a
preferencia em iguaĺáe ́e cońicõesa.
21a.5a. ̃ participante ́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos), quańo necessitar, efetuara aquisicões junto
aos  fornecéores  e/ou  solicitara  os  servicos  junto  aos  prestáores  ́e  servicos  ́etentores  ́e  precos
registráos na Ata ́e Registro ́e Precos, ́e acoŕo com os quantitativos e especificacões previstos, ́urante
a vigencia ́o ́ocumento supracitáoa. 
21a.6a.  ̃s  fornecéores  /  prestáores  ́e  servicos  ́etentores  ́e  precos  registráos  ficaŗo  obrigáos  a
executar  o objeto  licitáo  ao  participante  ́o  SRP(Sistema  ́e  Registro  ́e  Precos), nos  prazos,  locais,
quantíáes e, ́emais cońicões ́efinías no Anexo I – Termo ́e Referencia ́este éitala.
21a.7a. A Ata ́e Registro ́e Precos, ́urante sua vigencia, póera ser utilizáa por qualquer órģo ou entíáe
́a  Áministraço  Publica  Municipal,  Estáual  ou  Féeral,  na  cońiço  ́e  órģo  interessáo,  méiante
consulta previa ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos e concoŕância ́o fornecéor / prestáor ́e servico,
conforme ́isciplina os artigos 16 e 18 ́o Decreto Estáual nº 28a.087/2006a. 
21a.8a. ̃s órģos interessáos, quańo ́esejarem fazer uso ́a Ata ́e Registro ́e Precos, ́eveŗo manifestar
seu interesse junto ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o qual ińicara o fornecéor – prestáor ́e servico
e o preco a ser praticáoa.
21a.8a.1a. As contratacões ́ecorrentes ́a utilizaço ́a Ata ́e Registro ́e Precos ́e que trata este subitem ņo
póeŗo excéer, por órģo Interessáo, ao somatório ́os quantitativos registráos na Ataa.
21a.8a.2a. ̃ quantitativo ́ecorrente ́as áesões à Ata ́e Registro ́e Precos ņo póera excéer, na totalíáe,
ao quíntuplo ́o quantitativo ́e cáa item registráo na Ata ́e Registro ́e Precos para o órģo gestor e
órģos participantes, ińepeńentemente ́o numero ́e órģos ņo participantes que áerirema.
21a.8a.3a. Após a autorizaço ́o órģo gestor, o órģo interessáo ́evera efetivar a contrataço solicitáa em
ate 90 (noventa) ́ias, observáo o prazo ́e valíáe ́a Ata ́e Registro ́e Precosa.
21a.8a.3a.1a.  Cabera ao órģo  gestor  autorizar  excepcional  e  justificáamente,  a  prorrogaço ́o prazo  para
efetivaço ́a contrataço, respeitáo o prazo ́e vigencia ́a ata, ́eśe que solicitáa pelo órģo gestora. 
21a.9a.  Cabera ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos,  para utilizaço ́a Ata por órģos interessáos ́a
Áministraço  Publica,  procéer  a  ińicaço  ́o  fornecéor  /  prestáor  ́e  servico  ́etentor  ́o  preco
registráo, obéecía a oŕem ́e classificaçoa.
21a.10a.  ̃  ́etentor  ́e  precos  registráo  que  ́escumprir  as  cońicões  ́a  Ata  ́e  Registro  ́e  Precos
recusańo-se  a  executar  o  objeto  licitáo  ao  participante  ́o  SRP(Sistema  ́e  Registro  ́e  Precos),  ņo
aceitańo réuzir os precos registráos quańo estes se tornarem superiores aos ́e mercáo, ou nos casos
em que for ́eclaráo iníoneo ou impéío para licitar e contratar com a Áministraço publica, e aińa, por
razões ́e interesse publico, ́evíamente fuńamentáo, tera o seu registro canceláoa.
21a.11a. A ETICE  províenciara a publicaço ́o extrato ́a Ata ́o Registro ́e Precos no Diario ̃ficial ́o
Estáo e na pagina oficial ́o Governo ́o Estáo na interneta.
21a.12a. ̃s precos registráos póeŗo ser revistos a qualquer tempo em ́ecorrencia ́a réuço ́os precos
praticáos no mercáo ou ́e fato que eleve os custos ́os itens registráos, obéeceńo aos parâmetros
constantes no arta. 22, ́o Decreto Estáual na.º 28a.087/2006a.
21a.13a. A ETICE convocara o fornecéor para negociar o preco registráo e áequa-lo ao preco ́e mercáo,
sempre  que  verificar  que  o  preco  registráo  esta  acima  ́o  preco  ́e  mercáoa.  Caso  seja  frustráa  a
negociaço, o fornecéor / prestáor ́e servico sera liberáo ́o compromisso assumíoa.
21a.14a.  Ņo haveńo exito  nas  negociacões com os fornecéores /  prestáores ́e servicos  com precos
registráos, o gestor ́a Ata, póera convocar os ́emais fornecéores / prestáores ́e servicos classificáos,
póeńo negociar os precos ́e mercáo, ou cancelar o item, ou aińa revogar a Ata ́e Registro ́e Precosa.
21a.15a. Seŗo consíeráos precos ́e mercáo, os precos que forem iguais ou inferiores à méia ́aqueles
apuráos pela Áministraço para os itens registráosa.
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21a.16a. As alteracões ́os precos registráos, oriuńas ́e revişo ́os mesmos, seŗo publicáas no Diario
̃ficial ́o Estáo e na pagina oficial ́o Governo ́o Estáo na interneta.
21a.17a. As ́emais cońicões contratuais se encontram estabelecías no Anexo III – Minuta ́a Ata ́e Registro
́e Precosa.
21a.18a. As quantíáes previstos no  Anexo I – Termo ́e Referencia ́este éital, şo estimativas maximas
para o períóo ́e valíáe ́a Ata ́e Registro ́e Precos, reservańo-se a Áministraço Estáual, atraves ́o
órģo participante, o ́ireito ́e executa-los no quantitativo que julgar necessario ou mesmo abster-se ́o
executar o item especificáoa.

21.19. DA GARANTIA CONTRATUAL

21a.19a.1a. Após a homologaço ́o objeto ́o certame e ate a ́ata ́a contrataço, o licitante vencéor ́evera
prestar garantia contratual correspońente a 5% (cinco por cento) sobre o valor ́o contrato, em conformíáe
com o ́isposto no arta. 56, ́a Lei Féeral nº 8a.666/1993, véáa à prestaço ́e garantia atraves ́e Título ́a
Dívía Agrariaa.
21a.19a.2a. Na garantia ́evera estar expresso prazo ́e valíáe superior a 90 (noventa) ́ias ́o prazo contratu-
ala.
21a.19a.3a. A garantia prestáa sera restituí́a e/ou liberáa após o cumprimento integral ́e tóas as obrigacões
contratuais e, quańo em ́inheiro, sera atualizáa monetariamente, conforme ́ispõe o § 4º, ́o arta. 56, ́a Lei
Féeral nº 8a.666/1993a.
21a.19a.4a. A ņo prestaço ́e garantia equivale à recusa injustificáa para a contrataço, caracterizańo ́es-
cumprimento total ́a obrigaço assumía, ficańo o licitante sujeito às penalíáes legalmente estabelecías,
inclusive multaa.
21a.19a.5a. Na ocorrencia ́e acrescimo contratual ́e valor, ́evera ser prestáa garantia proporcional ao valor
acrescío, nas mesmas cońicões estabelecías no subitem 21a.19a.1 ́este éitala.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22a.1a. Esta licitaço ņo importa necessariamente em contrataço, póeńo a autoríáe competente revoga-
la por razões ́e interesse publico, anula-la por ilegalíáe ́e ofício ou por provocaço ́e terceiros, méiante
́ecişo ́evíamente fuńamentáa, sem quaisquer reclamacões ou ́ireitos à ińenizaço ou reembolsoa.
22a.2a.  É facultáa ao Pregoeiro  ou à  autoríáe superior,  em qualquer fase ́a licitaço,  a  promoço ́e
́iligencia ́estináa a esclarecer ou a complementar a instruço ́o processo licitatório, véáa a incluşo
posterior  ́e  ́ocumentos  que  ́everiam  constar  originariamente  na  proposta  e  na  ́ocumentaço  ́e
habilitaçoa.
22a.3a. ̃ ́escumprimento ́e prazos estabelecíos neste éital e/ou pelo Pregoeiro ou o ņo ateńimento às
solicitacões ensejara DESCLASSIFICACÃ ou INABILITACÃa.
22a.4a. Tóa a ́ocumentaço fara parte ́os autos e ņo sera ́evolvía ao licitante, aińa que se trate ́e
originaisa.
22a.5a. Na contagem ́os prazos estabelecíos neste éital excluir-se-̧o os ́ias ́e início e incluir-se-̧o os ́ias
́e vencimentoa. ̃s prazos estabelecíos neste éital se iniciam e se vencem somente nos ́ias e horarios ́e
expéiente ́a Central ́e Licitacõesa.
22a.6a.  ̃s  licitantes  şo  responsaveis  pela  fíelíáe  e  legitimíáe  ́as  informacões  e  ́os  ́ocumentos
apresentáos em qualquer fase ́a licitaçoa.
22a.7a.  ̃ ́esateńimento ́e exigencias formais ņo essenciais ņo implicara no afastamento ́o licitante,
́eśe que seja possível a aferiço ́a sua qualificaço e a exata compreenşo ́a sua propostaa.
22a.8a. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa na forma prevista no subitem 15a.6a.5 ́este éitala.

22a.9a. Cabera ao licitante acompanhar as operacões no sistema eletronico, ficańo responsavel pelo onus
́ecorrente ́a peŕa ́e negócios ́iante ́a inobservância ́e quaisquer mensagens emitías pelo sistema ou
́e sua ́esconex̧oa.

22a.10a. ̃ Pregoeiro póera sanar erros formais que ņo acarretem prejuízos para o objeto ́a licitaço, a
Áministraço e os licitantes, ́entre estes, os ́ecorrentes ́e operacões aritmeticas

22a.11a. ̃s casos omissos seŗo resolvíos pelo Pregoeiro, nos termos ́a legislaço pertinentea.

22a.12a. As normas que ́isciplinam este preģo seŗo sempre interpretáas em favor ́a ampliaço ́a ́isputaa.

22a.13a. ̃ foro ́esignáo para julgamento ́e quaisquer questões júiciais resultantes ́este éital sera o ́a
Comarca ́e Fortaleza, Capital ́o Estáo ́o Cearaa.

23. DOS ANEXOS

23a.1a. Constituem anexos ́este éital, ́ele fazeńo parte:

ANEX̃ I – TERM̃ DE REFERÊNCIAa.

ANEX̃ II – CARTA PR̃P̃STAa.
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ANEX̃ III – MINUTA DA ATA DE REGISTR̃ DE PREC̃Sa. 

ANEX̃ IV – MINUTA D̃ C̃NTRAT̃a.

ANEX̃ V – VAL̃RES DE REFERÊNCIAa. 

Fortaleza – CE, 18 ́e agosto ́e 2017a.

______________________________                                         CIENTE:_____________________________

ADALBERT̃ ALBUQUERQUE DE PAULA PESS̃A                           J̃SÉ EDS̃N BEZERRA
     ̃RDENAD̃R DE DESPESA                                                                                 PREG̃EIR̃

APR̃Ṽ:______________________________________
               ASSESS̃RIA ̃U PR̃CURAD̃RIA JURÍDICA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: EMPRESA DE TECÑL̃GIA DA INF̃RMACÃ D̃ CEARÁ – ETICEa.

2. DO OBJETO:  Registro ́e Precos para futuros e eventuais Servicos ́e Implantaço, ̃peracionalizaço e
Manutenço ́e Soluço Integráa ́e Víeomonitoramento, com Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço
Tecnica  Integráa  para  o  Governo  ́o  Estáo  ́o  Ceara,  ́e  acoŕo  com as  especificacões  e  quantitativos
previstos neste Termoa.

2a.1a.  Este objeto sera realizáo atraves ́e licitaço na móalíáe PREGÃ, na forma ELETRÔNICA, ́o tipo
MEÑR PREC̃, sob o regime ́e execuço ińireta por ́emańaa.

3. DA JUSTIFICATIVA

3a.1a.  Ateńer  aos ́iversos projetos governamentais  ́o Estáo relacionáos com a utilizaço ́e soluço ́e
víeomonitoramento, especialmente aqueles ́e conex̧o ́as Uníáes ́o Governo ao Cintuŗo Digital ́o Ceara
(CDC), permitińo a gesţo centralizáa ́os servicos, ganhos baseáos na aquisiço em escala ́e quantitativos
́e  servicos,  associaço  ́e  recursos  tecnológicos  ́e  forma  integráa;  precificaço  uniforme  facilitańo  a
interiorizaço ́os sistemas com a contrataço ́e servicos ou compra ́e equipamentos; A soluço integráa ́e
víeomonitoramento  só  póera  ser  integráa,  proporcionańo  componentes  compatíveis  e  plenamente
interoperaveis, se tóos os itens (itens 1 a 57) forem agrupáos em um grupo unico a ser ofertáo pela empresa
ou consórcio licitantea. Isso e mostráo na tabela abaixo ́e especificaço e quantitativosa.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

GRUPO 01: Registro ́e Preco para futuros e eventuais Servicos ́e Implantaço, ̃peracionalizaço e Manutenço ́e
Soluço Integráa ́e Víeomonitoramento, com Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço Tecnica Integráa

Item ESPECIFICAÇÃO UND QTDE

SERVIÇOS DE PONTOS DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI)

1 PCI-1 – Ambiente ́e corréor interno com fluxo ́e pessoasa. Servico 1a.500

2 PCI-2 – Ambiente interno ou externo com fluxo ́e pessoas ou veículosa. Servico 540

3 PCI-3 – Portarias, recepcões, corréores e areas préiais internasa. Servico 510

4
PCI-4 – Portarias, recepcões, corréores e areas préiais internas, com suporte a 
reconhecimento faciala.

Servico 15

5
PCI-5 – Áreas préiais externas, pontos ́e interesse específicos, confluencia ́e ruas, 
passeios publicos com campo ́e vişo variavela.

Servico 600

6
PCI-6 – Entráa e saí́a ́e veículo em estacionamento, com suporte a leitura ́e placa ́e 
veículoa.

Servico 60

7 PCI-7 – Patios e pracas ́e convivencia externosa. Servico 3

8 PCI-8 – Passeio publico em rua ou aveníaa. Servico 3

9 PCI-9 – Panorama tatico urbanoa. Servico 360

10 PCI-10 – Passeio publico em rua ou avenía, com suporte a leitura ́e placa ́e veículoa. Servico 600
11 PCI-11 – Ambiente interno e externo com fluxo ́e pessoas e veículosa. Servico 1a.500

12
PCI-12 – Áreas préiais externas, pontos ́e interesse específicos, confluencia ́e ruas, 
passeios publicos com ausencia ́e iluminaço, com campo ́e vişo variavela.

Servico 60

CONCENTRADORES DE IMAGENS (CDI)

13 CDI – Concentráor ́e Imagens para 100 PCIs expansível para ate 1000 PCIsa. Servico 9

14 CDI-AD – Expanşo para CDI por PCIa. Servico 8a.100

PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO (PV)

15 PV-1 – Painel ́e visualizaço 1x1 47”a. Servico 90

16 PV-2 – Painel ́e visualizaço 2x2 47”a. Servico 120

CENTROS DE GERÊNCIA E GRAVAÇÃO (CGG)

17 CGG-1 – Capacíáe para 8 PCIs expansível ate 24 PCIsa. Servico 200
18 CGG-2 – Capacíáe para 24 PCIs expansível ate 64 PCIsa. Servico 50
19 CGG-3 – Capacíáe para 64 PCIs expansível ate 120 PCIsa. Servico 8

20 CGG-AD – Expanşo para CGG por PCIa. Servico 5a.000

POSTO DE MONITORAMENTO (PM)

21 PM – Posto ́e Monitoramentoa. Servico 450
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SERVIÇO DE ANÁLISE DE VÍDEO 

22 Leitura ́e Placa ́e Veículos ́e Alta velocíáe(LPR-H)a. Servico 600
23 Leitura ́e Placa ́e Veículos para Estacionamento(LPR-E)a. Servico 60

24 Leitura ́e Numero ́o Container(CTN)a. Servico 15

25 Cruzamento ́e Linha Virtual (CLV)a. Servico 60
26 Controle ́e Fluxo Poligonal (CFP)a. Servico 60
27 Permanencia em Área Designáa (PAD)a. Servico 60

28 Detecço ́e Ausencia ́e Movimento (DAM)a. Servico 60

29 ̃bjetos Deixáos/Retiráos (̃D/R)a. Servico 60

30 Contagem ́e ̃bjeto/Pessoa(C̃P)a. Servico 60

31 Classificaço ́e Pessoa ou Veículo(CLS)a. Servico 60

32 Detecço ́e Aglomeraço ́e Pessoas (DAP)a. Servico 60
33 Detecço e Reconhecimento ́e Face (DRF)a. Servico 3

SERVIÇOS DIVERSOS

34 Servico ́e alimentaço PoE com 8 portasa. Servico 1a.200

35 Servico ́e alimentaço PoE com 24 portasa. Servico 300

36 Servico ́e postes ́e 12m e acessórios instaláosa. Servico 600

SERVIÇOS DE GESTÃO DE EVENTOS

37 SGE para solucões ́e analíticoa. Servico 4
38 SGE para monitoramento na internet e rées sociaisa. Servico 3

 

Item ITENS DE SERVIÇOS UND QTDE

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS
39 Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e Víeomonitoramento Servico 600

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTOS DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI)

40 PCI-1– Ambiente ́e corréor interno com fluxo ́e pessoasa. UND 90
41 PCI-2 – Ambiente interno ou externo com fluxo ́e pessoas ou veículosa. UND 5
42 PCI-3 – Portarias, recepcões, corréores e areas préiais internasa. UND 5

43
PCI-4  –  Portarias,  recepcões,  corréores  e  areas  préiais  internas,  com  suporte  a
reconhecimento faciala.

UND 3

44
PCI-5 – Áreas préiais externas, pontos ́e interesse específicos, confluencia ́e ruas, 
passeios publicos com campo ́e vişo variavela.

UND 360

45
PCI-6 – Entráa e saí́a ́e veículo em estacionamento, com suporte a leitura ́e placa ́e 
veículoa.

UND 5

46 PCI-7 – Patios e pracas ́e convivencia externosa. UND 5
47 PCI-8 – Passeio publico em rua ou aveníaa. UND 5
48 PCI-9 – Panorama tatico urbanoa. UND 90
49 PCI-10 – Passeio publico em rua ou avenía, com suporte a leitura ́e placa ́e veículoa. UND 300
50 PCI-11 – Ambiente interno e externo com fluxo ́e pessoas e veículosa. UND 90

51
PCI-12–  Áreas  préiais  externas,  pontos  ́e  interesse  específicos,  confluencia  ́e  ruas,
passeios publicos com ausencia ́e iluminaço, com campo ́e vişo variavela.

UND 5

TREINAMENTOS

52 ̃peraço ́a Soluço ́e Monitoramentoa. Servico 2

53 Áministraço ́a Soluço ́e Monitoramentoa. Servico 2
54 Customizacões ́a Soluço ́e Monitoramentoa. Servico 2
55 ̃peraço ́a Soluço ́e SGEa. Servico 2
56 Áministraço ́a Soluço ́e SGEa. Servico 2

CUSTOMIZAÇÕES

57 Customizacões para SGEa. Servico 2a.500

Obs¹: Haveńo  ́ivergencias entre as especificacões ́este anexo e as ́os sistemas, prevaleceŗo a ́este
anexoa.

Obs²: Tóos os ́ispositivos (itens ́e 1 a 57) ́evem ser novos, sem uso e em perfeito funcionamentoa.
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Obs³: A C̃NTRATANTE sera responsavel por tóos os projetos e execuço ́e infraestrutura ́e lancamento ́e
fibra óptica, ́o cabeamento estruturáo e eletrico, ́o provimento ́e links ́e comunicaço e ́o aterramento;
áequáos para o perfeito funcionamento ́os servicos ́e víeomonitoramento oferecíos na TABELA acimaa.

4.1. Especificacões Detalhadas:
4.1.1 . ITEM 01 A ITEM 12 – PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI)
4a.1a.1a.1 a.̃ Ponto ́e Captura ́e Imagens e a soluço ́e infraestrutura, composta por haŕware e software,

necessaria  à  captaço  ́e imagens ́e ruas,  avenías,  pracas,  préios  e  outros  locais  publicos  ́e
interesse ́a Contratante Áerentea.

4a.1a.1a.2 a.A soluço necessaria e ́efinía em funço ́o cenario estabelecío para cáa PCIa. ̃s  Cenarios esţo
́escritos no ANEX̃ B ́este Termo ́e Referenciaa.

4a.1a.1a.3 a.̃ haŕware ́isponibilizáo ́evera possuir proteço a intemperies ́e acoŕo com as normas vigentesa.
4a.1a.1a.4 a. A Contratante Áerente ́evera prover Meio ́e Comunicaço (MC) a ser empregáo para ateńer o

PCI, que ́evera ser ́efinío em funço ́o cenario estabelecío, ́a ́istância ́o PCI para o Centro ́e
Gerencia e Gravaço (CGG) e ́a velocíáe ́e comunicaço necessariaa.

4a.1a.1a.5 a.̃s cenarios  foram ́efiníos para  ateńer  as  ́iversas necessíáes particulares  ́as Contratantes
Áerentesa. As características tecnicas que ́escrevem um cenario apontam para um conjunto mínimo
́e elementos que qualificam a imagem que se ́esejaa.

4a.1a.1a.6 a. A licitante arrematante ́evera apresentar na proposta comercial, comprovacões em uma matriz ponto
a ponto ińicańo o fabricante, a marca e o móelo ́e cáa item ́o Termo ́e Referencia por meio ́e
́atasheets, manuais ou certificacões, objetivańo garantir a efetivíáe ́a soluço propostaa.

4a.1a.1a.7 a.Tóos os PCIs ́evem possuir funcionalíáes para ́etectar e gerar alertas para o caso legítimo ́e
áulteraço ́a câmera ́o tipo bloqueio ́e imagem; 

4a.1a.1a.8 a.A  C̃NTRATADA substituira  a  soluço  ́e  PCI  em que  o  haŕware  seja  avariáo  por  acíentes,
operaço ińevía ou negligente, transporte, intemperies climaticas, vańalismo, ́escargas eletricas
provenientes ́e raios e trovões, furacões, ventanias, inuńacões, ́esabamentos e outros ́esastres
naturais ́entro ́e um percentual estipuláo ́e ate 5% ́os PCIs instaláos pela C̃NTRATADA; acima
́este percentual a C̃NTRATANTE se responsabilizara pela aquisiço ́o PCI ́entro ́a vigencia ́o
contratoa.

4a.1a.1a.9 a.̃ prazo para prover os servicos ́este item sera ́e ate 90 ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e Servico
pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.1a.10 a. A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa PCI instaláo por ela;

4.1.2 . ITEM 13 – CDI – CONCENTRADOR DE IMAGENS PARA 100 PCIS EXPANSÍVEL PARA ATÉ 1000
PCIS

4a.1a.2a.1 a. ̃ Concentráor ́e Imagens ́evera ser utilizáo quańo um CM for responsavel pela  exibiço ́as
imagens provenientes ́e ́iversos CGGsa.

4a.1a.2a.2  ̃ Concentráor ́e Imagens (CDI) consiste em tóa a soluço (haŕware e software) necessaria à
conex̧o e retransmisşo ́as imagens provenientes ́os ́iversos CGGs aos PMs, ́e móo que os
CGGs ņo sejam sobrecarregáos com a quantíáe excessiva ́e streams ́e ví́eo, permitińo-se,
́esse móo, a féeralizaço ́o sistema, ou seja, o estabelecimento ́e ́iversos níveis hierarquicos ́e
visualizaço e gravaço ́as imagensa.

4a.1a.2a.3  ̃  Software  utilizáo  no  CDI  ́evera  ser  ́o  mesmo  fabricante  utilizáo  nos  CGG  ou  totalmente
compatível com o software utilizáo nos CGG, póeńo enţo féerar os CGG ińepeńente ́a verşo
que esteja róańo nos CGGa.

4a.1a.2a.4  Concentráor ́e Imagens ́evera possuir as seguintes características mínimas:
4a.1a.2a.4a.1  Possuir  capacíáe  ́e  processamento  suficiente  e  necessaria  à  visualizaço  e  gravaço

simultâneas ́e, ao menos, 100 streams ́e ví́eo em resoluço 720p, 30 fps, com compresşo ́e
ví́eo Ha.264 sob o protocolo ́e transporte RTSP, seńo expansível  para ate 2000 streams ́e
ví́eoa.

4a.1a.2a.4a.2 Possuir soluço ́e software ́e concentraço ́e ví́eo com as seguintes características:
4a.1a.2a.4a.3 Capacíáe ́e conex̧o com varios CGGs;
4a.1a.2a.4a.4 Capacíáe mínima ́e retransmisşo ́e 100 streams ́e visualizaço simultaneamente;
4a.1a.2a.4a.5 Suportar recurso ́e róar em maquina virtual;
4a.1a.2a.4a.6 Possibilíáe ́e conex̧o para exibiço com o PM e PVs ́escritos neste ́ocumento;
4a.1a.2a.4a.7 Possuir capacíáe ́e expanşo para ate 2a.000 streams ́e ví́eoa.
4a.1a.2a.5 A Contratante Áerente ́evera solicitar tantos Concentráores ́e Imagens, multiplos ́e 100 PCI´s,

quantos sejam necessarios à conex̧o ́os CGGsa.
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4a.1a.2a.6 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e corretiva
́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;

4.1.3 ITEM 14 – CDI-AD – EXPANSÃO PARA CDI POR PCI
4a.1a.3a.1 a. A Expanşo para CDI, ́evera ser utilizáo quańo for necessario acrescentar streams ́e ví́eo alem

́os 100 streams ja contempláos no CDIa.
4a.1a.3a.2 A Contrataço ́o CDI-AD se ́ara por stream e ́evera contemplar tóas as funcionalíáes ́escritas

no Concentráor ́e Imagens(CDI)a.
4a.1a.3a.3 Cáa Expanşo para CDI por PCI(CDI-AD) ́evera incluir  a capacíáe ́e retransmisşo ́e 1(um)

stream ́e ví́eo ao CDIa.
4a.1a.3a.4 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e corretiva

́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;

4.1.4 ITEM 15 E ITEM 16 – PAINEL DE VISUALIZAÇÃO (PV)
4a.1a.4a.1 ̃ Painel ́e Visualizaço consiste em um conjunto ́e telas ́estináo à exibiço ́e ví́eos e/ou ́áos

críticos à operaço ́os sistemas contíos neste ́ocumentoa.
4a.1a.4a.2 ̃ PV ́evera possuir a capacíáe ́e exibiço ́os ́áos contíos no Posto ́e Monitoramento (PM),

no Centro ́e Gerencia e Gravaço (CGG) e em outro sistema eventualmente instaláo no Centro ́e
Monitoramento (CM)a.

4a.1a.4a.3 ̃s  paineis  ́eveŗo  ser  ́isponibilizáos  em  matrizes  ́e  telas,  conforme  a  tabela  abaixo,  cuja
́esignaço sera a quantíáe ́e telas na horizontal e na verticala. Por exemplo: Painel ́e Visualizaço
2x2 consiste em 4 telas, ́ispostas em 2 linhas e 2 colunasa.

ITEM DESCRIÇÃO

15 Painel ́e visualizaço 1x1 – 47”

16 Painel ́e visualizaço 2x2 – 47”

4a.1a.4a.4 ̃ painel PV-1 (Item 15) consiste em uma tela ligáa ́iretamente ao PM, ao CGG ou a um Servíor ́e
stream por meio ́e cabo HDMIa.
4a.1a.4a.5 ̃s paineis póeŗo ser ligáos como ́aisy-chain, ou seja, em cascata a um servíor ́e streama.
4a.1a.4a.6 ̃s mó́ulos ́os paineis ́e ví́eo (Víeowall) para PV-1 (item 15) e PV-2 (item 16) ́evem estar em

conformíáe com a tabela abaixo:

MÓDUL̃S D̃S PAINÉIS
DE VIDEOWALL

ATRIBUT̃S

GERAIS

Tóos os mó́ulos ́evem ser novos, sem uso e em perfeito funcionamentoa.
Tecnologia LCD (liquid crystal display) com backlight LED (light emitting diode)a.
Méía ́a ́iagonal entre 47”(quarenta e sete polegáas) por mó́uloa.
Brilho mínimo ́e 450 ć/m²a.
Nível ́e contraste ́inâmico mínimo ́e 500a.000:1a.
Ângulo ́e vişo ́e 178° horizontal x 178° vertical, ou melhora.
Formato ́a tela 16:9
Tempo ́e resposta maximo 12 msa.
Resoluço mínima ́e 1920p x 1080p, Full High Definition (Full HD).

SISTEMA DE
ALIMENTACÃ ELÉTRICA

A fonte ́e alimentaço ́eve funcionar com tenşo eletrica full range (100 ~ 240V AC)
e frequencia ́e 50-60 Hz, com seleço ́e voltagemautomaticaa.

C̃NEXÕES DE ENTRADA

Sinal Digital DVI (input)
HDMI
RS232C
RJ45

C̃NEXÕES DE SAÍDA
DVI (output)
RS232C (output)

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Boŕas ultrafinas ́e largura maxima ́e 3,5mma.
Compatibilíáe com suportes páŗoa.
Regime  ́e  operaço contínua  24  (vinte  e  quatro)  horas  por  ́ia  7  (sete)  ́ias  ́a
semanaa.
Requisitos mínimos ́e uso profissional e ininterrupto com vía util (MTBF) superior a
40a.000 horasa.

4a.1a.4a.7 a.̃s equipamentos e acessórios  para integraço ́os paineis  ́evem estar  em conformíáe com a
tabela abaixo:
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EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA INTEGRAÇÃO DOS PAINÉIS

ATRIBUTOS

GERAIS
A soluço ́e videowall ́eve contemplar estrutura própria autoportante móular para suporte
áequáo ́os mó́ulos ́e ví́eo, organizaço ́os cabos e fontes ́e alimentaço eletrica,
bem como o acabamento estetico para cáa painel ́e ví́eoa.

4a.1a.4a.8 a.As ferramentas ́e software para controle ́os paineis e captura ́e imagens para o PV-2 (item 16) ́eve
estar em conformíáe com a tabela abaixo:

FERRAMENTAS DE SOFTWARE
PARA CONTROLE DOS PAINÉIS E

CAPTURA DE IMAGENS
ATRIBUTOS

̃ Sistema ́e Víeomonitoramento (SVM) ́evera possuir uma soluço nativa ́e víeowalla. ̃
mó́ulo  nativo  ́e  víeowall  ́evera  ter  uma  interface  para  os  operáores  previamente
cáastráos e habilitáos para a gesţo ́o VíeoWall, ́evera tambem suportar multi-stream
e ser capaz ́e repróuzir ví́eos graváos ́iretamente pela interface ́e gesţo ́o VíeoWall;
Caso o SVM ́emańe licencas específicas para esta funcionalíáe, estas licencas ́evem
ser fornecías;
̃  mó́ulo  ́e  Víeowall  ́evera  ser  escalavel,  ņo  exigińo  haŕware  específico  e/ou
proprietarioa.  ̃  mó́ulo  ́evera  atuar  como  uma  estaço  ́e  monitoramento  multi-tela
profissional, permitińo que varios operáores tenham acesso à mesma interface limitáos
por suas créencias ́e acesso e políticasa.
̃ mó́ulo ņo ́evera ter limitacões para atuar em telas ou cubos profissionais, seńo um
mó́ulo ́o SVM atuańo ́e forma nativa, ņo exigińo telas específicas para garantir uma
boa qualíáe ́e imagem e maxima resoluçoa.
̃ mó́ulo ́evera possuir uma interface limpa garantińo a resoluço maxima ́as câmeras
em cáa tela ́o víeowalla.

4a.1a.4a.9 a. Tóos os servicos ́e instalaço, configuraço, customizaço, integraço e teste necessarios para o
pleno funcionamento ́os paineis ́e víeowall fazem parte ́a soluço e şo ́e responsabilíáe ́a
C̃NTRATADAa.

4a.1a.4a.10 a.Tóos os custos envolvíos para a instalaço, configuraço, customizaço, integraço e teste
para o funcionamento ́os paineis ́e víeowall ocorreŗo por conta ́a C̃NTRATADAa.

4.1.5 ITENS 17, 18 E 19 – CENTRO DE GERÊNCIA E GRAVAÇÃO (CGG)
4a.1a.5a.1 A soluço áotáa para gerencia, analise e gravaço ́evera garantir a integríáe ́as imagens, aúios

e alarmes permitińo o gerenciamento ́o seu acesso, leitura e remoço;
4a.1a.5a.2 A soluço áotáa para gerencia, analise e gravaço ́e imagens ́evera ser completa e suficiente para

o ateńimento ́e tóos os elementos ́o sistema;
4a.1a.5a.3 Tóa a soluço ́evera possuir elementos ́e alta ́isponibilíáe em seus elementos, operańo apenas

com paráas programáas ́e manutenço;
4a.1a.5a.4 As  bases  ́e  ́áos  utilizáas  ́eveŗo  utilizar  como  banco  ́e  ́áos  central  ́o  sistema  ́e

víeomonitoramento  conteńo  tóos  os  registros  e  configuracões  ́o  CGG  os  bancos  ́e  ́áos,
PostgreSQL, Microsoft SQL Server, ̃racle ou MySQL; 

4a.1a.5a.5 Cabe  à  C̃NTRATADA  o  fornecimento  e  compliance  ́e  tóas  as  licencas  ́e  software  utilizáas
́urante a prestaço ́os servicos inclusive tóos os sistemas operacionais utilizáos;

4a.1a.5a.6 A licitante  ́evera apresentar,  em sua  proposta,  a  ́escriço  ́e sua soluço para  tóos os CGGs
constantes na planilha ́e Proposta ́e Precosa.

4a.1a.5a.7 A Contratante  Áerente ́evera ́isponibilizar  a  bańa mínima ́e 2 Mbps para cáa CGG em um
Acesso Déicáo, para fins ́e exportaço ́e imagens, alarmes ́e intruşo e manutenço remota;

4a.1a.5a.8 As imagens ́eveŗo ser  armazenáas no formato Ha.264 em 06 (seis) fotogramas por    seguńo,
utilizańo compresşo intra frame ́e, no maximo, ́ez por cento (10%) e na resoluço mínima ́e 720p
(alta ́efiniço);

4a.1a.5a.9 As imagens obtías atraves ́os pontos ́e captura ́e imagem e aúios ́eveŗo ser armazenáas por
um períóo mínimo ́e 30 (trinta) ́ias;

4a.1a.5a.10 A guaŕa, manutenço e armazenamento ́as mí́ias ́e retenço ́essas imagens, aúio e
alarmes seŗo ́e responsabilíáe ́a Contratante Áerente;

4a.1a.5a.11 A C̃NTRATADA ́evera prover  a tóos os CGG no-break com capacíáe suficiente para
ateńer 100% ́a carga instaláa, quańo ́a falta ́e energia, por um períóo mínimo ́e 30 (trinta)
minutos em plena carga;

4a.1a.5a.12 ̃ móelo ́e prestaço ́o Servico ́e Monitoramento ́e Ví́eo para Gesţo Publica  consiste e
uma  suíte  ́e  servicos  associáos  cujos  objetivos  şo:  captura,  transmisşo,  gerenciamento,
armazenamento, analise e exibiço ́e imagens ́e ví́eos e alarmes;
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4a.1a.5a.13 ̃ primeiro elemento a ser ́efinío pela Contratante Áerente e o Ponto ́e Captura ́e Imagem
– PCI, ́e acoŕo com os cenarios elencáos neste ́ocumento, visańo a ateńer às necessíáes
especifica ́a Contratante Áerentea. 

4a.1a.5a.14 Cáa PCI contara com um Meio ́e Comunicaço (MC), elemento responsavel por interligar o
PCI ao Centro ́e Gerencia e Gravaço (CGG)a. ̃s meios ́e comunicaço, servico a ser fornecío pela
Contratante Áerente, estaŗo ́efiníos para ateńer um ambiente ́e LAN ou MAN, ́epeńeńo ́o
local ́e instalaço ́o PCI;

4a.1a.5a.15 Alem ́a funço ́e concentraço ́e meios ́e comunicaço, o CGG acomóara a infraestrutura
́e TI (servíores, soluço ́e armazenamento  (storage),  switches,  etca.)  áequáa ao tratamento e
armazenamento ́e imagens, aúios e alarmes provenientes ́os PCIsa.

4a.1a.5a.16 A C̃NTRATADA provera a gesţo ́e manutenço preventiva e corretiva, em ambiente próprio,
respeitańo os limites estabelecíos ́os Níveis Mínimos ́e Servicos (NMS) ́efiníos neste Termo ́e
Referencia;

4a.1a.5a.17 Cáa elemento,  exemplificáo  acima,  ́evera  ser  ofertáo  ́e  acoŕo  com um conjunto  ́e
opcões ́efiníos nas tabelas constantes no corpo ́este Termo ́e Referenciaa.

4a.1a.5a.18 ̃  Centro  ́e  Gerencia  e  Gravaço  trata  ́a  ́isponibilizaço  ́e  tóos  os  recursos  ́e  TI
(servíores, storage, switches, software ́e gerencia e gravaço), necessarios à gerencia, gravaço,
analise ́e imagens e alarmes provenientes ́os PCIs contíos neste Termo ́e Referenciaa.

4a.1a.5a.19 Cáa CGG ́evera contar com o Meio ́e Comunicaço  (MC) a ser provío pela Contratante
Áerente necessario à conex̧o com tóos os Centros ́e monitoramento (CMs) a ele associáoa.

4a.1a.5a.20 ̃ CGG ́evera permitir ser acessáo remotamente por meio ́o Acesso Déicáo, unicamente
para  fins  ́e  exportaço  ́e  imagens  e  alarmes,  e  como gesţo  remota  ́o  Centro  ́e  Gerencia  e
Gravaçoa.

4a.1a.5a.21 ̃s recursos ́e TI   (servíores,  storage, switches,  software ́e gerencia e gravaço) seŗo
́etermináos em funço ́os cenarios ́efiníos para cáa PCI, bem como ́os  servicos ́e analise e
gesţo ́e eventos associáosa.

4a.1a.5a.22 A C̃NTRATADA ́evera efetuar o recalculo ́o tempo total ́e armazenamento sempre que os
cenarios contratáos superarem as premissas presentes no item ́e “Premissas ́o Centro ́e Gerencia
e  Gravaço  (CGG)”a.  ̃  recalculo  ́evera  ser  apresentáo  à  Contratante  Áerente  por  ocasi̧o  ́a
entrega ́a ̃ŕem ́e Servicoa.

4a.1a.5a.23 A Contratante Áerente póera contratar combinaço ́e itens (CGG-1, CGG-2 ou CGG-3) para
ateńer a um numero específico ́e PCIs;

4a.1a.5a.24 Para  contratacões  personalizáas  ́iferente  ́os  itens  (CGG-1,  CGG-2  ou  CGG-3)  ou
combinaço ́eles que ateńam a uma necessíáe específica ́e armazenamento, a C̃NTRATANTE
́evera prover o servico ́e armazenamento (seja ele local ou na nuvem);

4a.1a.5a.25 Tóos os CGGs ́eveŗo ter a opço ́e sincronizar o banco ́e ́áos com tóos os servíores
́a rée em tempo reala.

4a.1a.5a.26 ̃ Software ́e Víeomonitoramento utilizáo no CGG ́eve ter a capacíáe ́e integrar um
numero ilimitáo ́e servíores em uma unica rée unificáa – cáa servíor ́eve ter a capacíáe ́e
se comunicar com outros servíores e os ví́eos e eventos ́e qualquer servíor ́evem ser visíveis a
outros servíores, tóos os servíores ́evem compartilhar o mesmo banco ́e ́áos, ońe se uma
configuraço for móificáa em um servíor tóos os outros ́evem replicar essa móificaçoa.

4a.1a.5a.27 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;

4.1.6 ITEM 20 – EXPANSÃO PARA CGG POR PCI (CGG-AD)
4a.1a.6a.1 A Expanşo para CGG por PCI, ́evera ser utilizáo quańo for necessario acrescentar PCI aos CGG

alem ́os PCI(stream) ja contempláos por cáa CGG;
4a.1a.6a.2 A Contrataço ́o CGG-AD se ́ara por PCI(stream) e ́evera contemplar tóas as funcionalíáes

́escritas no CGG;
4a.1a.6a.3 Cáa Expanşo para CGG por PCI(CGG-AD) ́evera incluir a capacíáe ́e mais 1(um) PCI(stream)

́e ví́eo ao CGGa.
4a.1a.6a.4 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e corretiva

́e cáa ́ispositivo instaláo por elaa.
4.1.7 ITEM 21 – POSTO DE MONITORAMENTO (PM)
4a.1a.7a.1 ̃ Posto ́e Monitoramento e uma soluço que se ́estina à visualizaço ́e imagens e alarmesa. A

C̃NTRATADA ́eve ́isponibilizar a infraestrutura (haŕware e software) necessariaa. A ́escriço ́o
Posto ́e Monitoramento e conforme a tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS
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38
Posto ́e Monitoramento

(PM)

01 Mobiliario ́e Monitoramento

01 Cáeira tipo Secretaria

01 Estaço ́e Monitoramento

01 Tecláo Joystick

4a.1a.7a.2 ̃  Posto  ́e  Monitoramento  especificáo  na  tabela  acima  ņo  contempla  recursos  humanos  e  e
composto pelos itens abaixo ́escritos;

4a.1a.7a.3 ̃ Mobiliario ́e Monitoramento ́eve estar em conformíáe com a tabela abaixo:

MOBILIÁRIO ATRIBUTOS

GERAIS

Para o ambiente ́e monitoramento, ́eveŗo ser instaláas posicões com robustez áequáa à utilizaço,
seguńo criterios ́e ergonomia, visibilíáe e áequaço ́o tamanho ́os mó́ulosa.
Mesa ́e trabalho com ergonomia propícia para ambiente ́e monitoramento (ÑC) que possuam recursos
que permitem a acomóaço ́os equipamentos ́e informatica em funço ́as necessíáes ́o usuario, e
possibilitem a ́istribuiço eficaz ́o sistema ́e cabeamento, sempre com características que respeitem o
conforto e ergonomiaa.
Console Tecnico Ergonomico, constituí́o por quáros móulares autoportantes com funço sustentáora em
chapa ́e aco-carbono com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica epóxi na cor preto foscoa. ̃s
Consoles Tecnicos ́evem permitir ajustes na altura ́o tampo ́e trabalho, seńo este ́e forma contínua e
suave e ́e facil manuseio, sem uso ́e ferramentas, com incrementos ́e 1 mm e capacíáe ́e carga ́e no
mínimo ate 80 kga.
Painel Frontal com cremalheiras horizontais (tipo Slatwall), fabricáo em alumínio com tratamento ́e tempera
e pintura eletrostatica epóxi na cor Preto Fosco Liso, vazáo para passagem ́e cabeamento, com ́esign
exclusivo e com funço ́e receber os suportes articuláos para monitor, alem ́e outros tipos ́e suportes
(portas  papeis,  manuais,  suportes  para  microfones,  ráios,  intercomunicáores,  microfones,  ráios,
luminarias, etca.) atraves ́e simples encaixe, ajustaveis no sentío lateral e na alturaa.
Torres laterais para fixaço lateral entre os mó́ulos e fixaço ́os fechamentos laterais ́e MDP, constituí́a
por chapa ́e aco-carbono ́e no mínimo 1,2 mma. As torres laterais ́evem possuir aberturas para passagem
horizontal ́e cabeamentos entre os mó́ulosa.
̃ fechamento superior ́o painel frontal ́eve ser em MDP ́e no mínimo 18 mm, com mesmo páŗo ́e
revestimento e  acabamento  ́o tampo ́e trabalho (tampo primario)  e  ́eve ser  preparáo para  possível
fixaço ́e suportes ́e monitor LCDa.
Bracos ́e apoio ́os tampos em chapa ́e aco-carbono ́e no mínimo 1,2 mm com tratamento antiferruginoso
e pintura eletrostatica epóxi na cor Preto Fosco Lisoa.

TAMP̃ 
Devera  ser  confeccionáo  com chapas  ́e partículas  ́e  máeira  ́e  méia  ́ensíáe  (MDP – Méium
Density Particleboaŕ) selecionáas ́e eucalipto e pinus reflorestáos, com no mínimo 25 mm ́e espessura,
texturizáo, semi-fosco e anti-reflexoa. 

RÉGUA ELÉTRICA
Cáa Console  ́evera possuir  no  mínimo 01 (uma)  regua ́e tomáas com ao menos  6  (seis)  tomáas
eletricas 110/220 VCA ́e no maximo 10 A x 220 V e 2 (́ois) conectores Ethernet RJ45a.

SUP̃RTE PARA CPU
Cáa Console Tecnico ́eve possuir area para acomóaço ́e no mínimo 2 (́ois) gabinetes CPU, seńo ́e
facil acesso tanto pela parte traseira quanto frontal ́o Console Tecnico, com ventilaço natural e ́e facil
remoçoa.

PAINÉIS DE
FECHAMENT̃

LATERAL

Devera possuir paineis ́e fechamento lateral, confeccionáo com chapas ́e partículas ́e máeira ́e méia
́ensíáe (MDP – Méium Density Particleboaŕ), selecionáas ́e eucalipto e pinus reflorestáos, com no
mínimo 18 mm ́e espessura, revestío em ambas as faces com filme termo-prensáo ́e melaminico com
espessura ́e no mínimo 0,2 mm, texturizáo, semi-fosco e anti-reflexoa. 

P̃RTAS DE
FECHAMENT̃

TRASEIR̃

Deveŗo ser ́e facil acesso e remoço por simples encaixea. Cáa console tecnico ́evera possuir um mínimo 2
portasa. Devem ser construí́as em MDP ́e no mínimo 18 mm, revestío em ambas as faces com filme termo-
prensáo ́e melaminico com espessura ́e no mínimo 0,2 mm, texturizáo, semi-fosco, e anti-reflexoa.

4a.1a.7a.3a.1 ̃ suporte para monitores, parte integrante ́o Mobiliario ́e Monitoramento, ́eve estar em 
conformíáe com a tabela abaixo:

SUPORTE PARA
MONITORES

ATRIBUTOS

GERAIS

̃  Suporte  ́evera  ser  pneumatico  articulavel  para  monitores  ińivíuais,  ́otáo  ́e  ́ispositivo
compensatório  com  pisţo  à  gas  para  balanceamento,  ́e  móo  a  possibilitar  uma  movimentaço  e
angulaço suave e sem esforco ́as telas (peso zero)a.
Devera possuir ajuste ́e altura ́e ate 250mm;
Devera obter fixaço ́o monitor Páŗo VESA (75 mm e 100 mm)a.
Rotaço ́a tela ́e 360° (paisagem/retrato)a.
Rotaço ́a base ́o suporte ́e ate 180ºa.
Devera suportar monitores ́e 2,0 ate 6,5 Kga.
Ajuste ́e inclinaço vertical ́a tela ́e 35º a -50ºa.
Devera ser fabricáo na cor preta

4a.1a.7a.3a.2 As Cáeiras tipo Secretaria ́evem estar em conformíáe com a tabela abaixo:
POLTRONAS PARA

ESTAÇÃO DE
OPERAÇÃO

ATRIBUTOS

ASSENT̃ Devera ser em compensáo multilamináo resináo, moĺáo anatomicamente a quente com no mínimo
14 mm ́e espessuraa. 
Ter espuma injetáa anatomicamente em poliuretano flexível microcelular ́e alta resistencia, isento ́e
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POLTRONAS PARA
ESTAÇÃO DE
OPERAÇÃO

ATRIBUTOS

CFC, com ́ensíáe controláa ́e 50 a 60 Kg/m³ com n o mínimo 60 mm ́e espessura méiaa.
Revestimento em tecío ́e polipropileno fixáo com grampos com acabamento zincáoa.

ENC̃ST̃

Encosto em compensáo multilamináo resináo, moĺáo anatomicamente a quente com no mínimo 14
mm ́e espessuraa. Possui curvatura anatomica no encosto ́e forma a permitir a acomóaço ́as regiões
́orsal e lombar, áaptańo-se melhor à coluna vertebrala.
Revestimento em tecío ́e polipropileno fixáo com grampos com acabamento zincáoa.

MECANISM̃
Mecanismo com sistema reclináor ́o encosto, ́e estrutura monobloco, soĺáo por processo MIG em
celula robotizáaa.

BASE Base giratória ́esmontavel com aranha ́e 5 hastes ́e aco SAE 1010/1020 tubular retangular 

4a.1a.7a.3a.3 ̃ Tecláo Joystick ́eve ́evera ateńer, no mínimo, as especificacões abaixo ́escritas:
4a.1a.7a.3a.3a.1 Possuir caixa em policarbonato ABS;
4a.1a.7a.3a.3a.2 Possuir interface compatível para porta USB 2a.0;
4a.1a.7a.3a.3a.3 Possuir acionamento nos tres eixos (X/Y: para pan ań tilt e boţo para zoom);
4a.1a.7a.3a.3a.4 Possuir, pelo menos, 6 botões áicionais para comańos ́iversos para "tecla rapía";
4a.1a.7a.3a.3a.5 Ser compatível com a operaço ́os softwares utilizáos para a exibiço ́as imagensa.
4a.1a.7a.3a.4 A Estaço ́e Monitoramento ́evera possuir as seguintes características mínimas:
4a.1a.7a.3a.4a.1 Possuir  capacíáe ́e processamento suficiente e necessaria à visualizaço ́e, ao menos, 32

streams  ́e  ví́eo  em resoluço  1920X1080,  30  fps,  com  compresşo  ́e  ví́eo  Ha.264  sob  o
protocolo ́e transporte RTSP;

4a.1a.7a.3a.4a.2 Possuir memória ́e ví́eo suficiente e necessaria à exibiço ́os streams simultaneamente em 2
(́ois) monitores ́e 21,5” com capacíáe ́e resoluço 1920X1080;

4a.1a.7a.3a.4a.3 Possuir 02 (́ois) monitores ́e 21,5” com tecnologia LEDa. ̃s monitores ́eveŗo possuir interfaces
́igitais tipo DVI ou HDMI, compatíveis com as saí́as ́e ví́eo ́a estaço;

4a.1a.7a.3a.4a.4 Possuir interfaces ́e rée RJ-45, Gigabit Ethernet;
4a.1a.7a.3a.4a.5 Possuir  instaláos  tóos  os  softwares  necessarios  à  exibiço  ́as  imagens,  aúios  e  alarmes,

inclusive clientes necessarios à transmisşo ́e imagens aos PVs, quańo for o caso;
4a.1a.7a.3a.4a.6 Permitir a captura e exibiço ́e informacões e imagens provenientes ́e estacões ́e  trabalho em

rées externasa.

4.1.8 COMUM AOS ITENS 22 A 33 – SERVIÇO DE ANÁLISE DE VÍDEO 
4a.1a.8a.1 ̃ Servico ́e Analise ́e Ví́eo correspońe ao tratamento ́as imagens proveniente ́o PCI, ́etecço

́e eventos pre-́efiníos, registro ́os mesmos em bancos ́e ́áos, envio ́as informacões ́e alarmes
aos PMs, geraço ́e relatórios e recuperaço posterior ́os alarmes e suas informacões relacionáasa.

4a.1a.8a.2 Tais  servicos,  quańo  contratáos,  ́eveŗo  ser  prestáos  por  meio  ́a  ́isponibilizaço  ́e  tóa  a
infraestrutura ́e haŕware e software necessarios à sua execuçoa.

4a.1a.8a.3 ̃s servicos ́eveŗo ser ofertáos pela C̃NTRATADA por canala. Enteńe-se por canal, a associaço
entre um stream ́e ví́eo e uma móalíáe ́e Servico ́e Analise ́e Ví́eoa.

4a.1a.8a.4 As imagens provenientes ́os PCIs para o Servico ́e Analise ́e Ví́eo ́eveŗo ateńer as cońicões
mínimas para reconhecimento ́efinías nos cenarios ́os PCIsa.

4a.1a.8a.5 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e corretiva
́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;

4.1.9 ITEM 22 – LEITURA DE PLACA DE VEÍCULOS DE ALTA VELOCIDADE (LPR-H)
4a.1a.9a.1 ̃ servico ́e Leitura ́e Placa ́e Veículos ́e Alta Velocíáe(LPR-H) ́evera possuir, no mínimo, as

seguintes características:
4a.1a.9a.1a.1 Capturar placas ́os veículos, possuińo sistema óptico ́e reconhecimento ́e caracteres;
4a.1a.9a.1a.2 Extrair localmente placas ́os veículos, possuińo sistema óptico ́e reconhecimento ́e caracteres;
4a.1a.9a.1a.3 Possuir  buffer  local  para  armazenamento  ́as  placas  ́os  veículos,  bem  como  ́os  ví́eos

relacionáosa.  Caso haja quéa na comunicaço, a soluço ́evera ser capaz ́e armazenar as
imagens e ́escarrega-las no servíor quańo a comunicaço for restabelecía;

4a.1a.9a.1a.4 Permitir  áiço  ́e  novas  câmeras,  novos  usuarios,  servíores  ́e  armazenamento   locais  e
remotos, ou ate novos sistemas ́e monitoramento completos;

4a.1a.9a.1a.5 Ser capaz ́e analisar streams ́e ví́eo ́igital geráo por câmeras IP;
4a.1a.9a.1a.6 Ser capaz ́e localizar as placas ́entro ́o fluxo ́e ví́eo, sem utilizaço ́e ́ispositivos físicos para

́etecço ́e passagem ́e veículosa. Tóo o reconhecimento ́eve ser baseáo em analise ́e
ví́eoa. Dessa forma ņo seŗo permitías intervencões no calcamento ou uso ́e solucões
baseáas em ráares, cortinas, infravermelhos, etca.;

4a.1a.9a.1a.7 Ser capaz ́e capturar os caracteres ́as placas ́e veículos nos períóos ́iurno e noturno;
4a.1a.9a.1a.8 Ser capaz ́e íentificar a cor ́a placa;

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170012 ETICE / GEPRO                                                                                                                                                                       18/73



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

4a.1a.9a.1a.9 Devera ser capaz ́e reconhecer placa ́e veículos com íńices ́e acerto ́e no mínimo 90% com
velocíáe ́e ate 200km/h;

4a.1a.9a.1a.10  Garantir que as imagens sejam armazenáas, aińa que nenhuma informaço seja extraí́a ́as
mesmas após seu processamento;

4a.1a.9a.1a.11  Ser capaz ́e armazenar em banco ́e ́áos tanto as imagens (ví́eo), quanto a informaço ́e
texto referente às placas ́os veículos, bem como os horarios ́as capturas e localizaço ́os pontos
em que foram efetuáos;

4a.1a.9a.1a.12  Aferir a velocíáe ́os veículos e armazenar a informaço junto com os ́áos ́a captura;
4a.1a.9a.1a.13  Tóas as informacões ́eveŗo ser armazenáas em bancos ́e ́áos ́e plataforma PostgreeSQL,

MySQl, ̃racle ou SQLServer;
4a.1a.9a.1a.14  Ser capaz ́e correlacionar as informacões ́e passagem ́e veículos com notificacões ́e crimes e

outras ́atabases SQL automaticamente, e apresentar relatórios ́e anormalíáesa.
4a.1a.9a.1a.15  Ser customizavel ́e acoŕo com as necessíáes ́a Inteligencia ́a Contratante Áerente;
4a.1a.9a.1a.16  Ser capaz ́e se integrar com solucões ́e terceiros, atraves ́e API ou SDK, ́e móo que a coleta

́as informacões ́e eventos ocorra ́a forma mais automatica possível;
4a.1a.9a.1a.17  Possuir interface ́e entráa ́e ́áos suplementares às imagens para correlaço ́os mesmos

com as informacões ́os eventos;
4a.1a.9a.1a.18  Possuir  mecanismo ́e busca inteligente tanto para placas ́e veículos,  quanto para os ́áos

suplementaresa. ̃ sistema ́evera armazenar as buscas mais comuns, correlacionańo-as com os
resultáos obtíos anteriormente;

4a.1a.9a.1a.19  Permitir a consulta em bases ́e ́áos ́e sistemas terceiros para verificaço ́a situaço cáastral
́os veículos cujas placas sejam capturáas;

4a.1a.9a.1a.20  Íentificar veículos com base em ́áos consultáos ́e sistemas terceiros, proveńo informacões
́e marca, móelo e cor;

4a.1a.9a.1a.21  Prover contagem ́e veículos por ponto ́e passagem;
4a.1a.9a.1a.22  Permitir a realizaço ́e analise estatística com base nas informacões ́e passagem, ́e móo a se

estabelecer o movimento peńular ́os veículos na cíáe;
4a.1a.9a.1a.23  Possibilitar que os alarmes geráos sejam posteriormente visualizáos e sejam apresentáos ́e

forma  organizáa  por  ́ata  e  hora,  seńo  tambem exigía  a   apresentaço  ́os  ́áos  sobre
informaço que acionou o alarme, bem como os motivos;

4a.1a.9a.1a.24  Permitir zoom ́igital ́os ví́eos vinculáos aos resultáos ́as pesquisas efetuáas, bem como o
salvamento ́as imagens selecionáas;

4a.1a.9a.1a.25  Permitir  navegaço sequencial  pelos ví́eos processáos,  precéentes e subsequentes àquela
eleita como objeto inicial ́e pesquisa;

4a.1a.9a.1a.26  Permitir a pesquisa no banco ́e ́áos ́e acoŕo com os seguintes criterios:
4a.1a.9a.1a.26a.1Por sequencia ́e caracteres exatos;
4a.1a.9a.1a.26a.2Por sequencia ́e caracteres constantes no objeto ́e pesquisaa.
4a.1a.9a.1a.27  Permitir  que, ao formular a pesquisa, o usuario possa filtrar os resultáos ́e sorte que sejam

selecionáas e exibías apenas as ocorrencias verificáas no intervalo compreeńío entre ́uas
́atas e ́uas horas ́istintas, ou numa mesma ́ata, entre horas ́istintas, bem como em um ou
mais pontos ́e coleta ́e imagens selecionáasa.

4.1.10 ITEM 23 – LEITURA DE PLACA DE VEÍCULOS PARA ESTACIONAMENTO (LPR-E)
4a.1a.10a.1 ̃ servico ́e Leitura ́e Placa ́e Veículos para Estacionamento(LPR-E) ́evera possuir,  no

mínimo, as seguintes características:
4a.1a.10a.1a.1 Capturar placas ́os veículos, possuińo sistema óptico ́e reconhecimento ́e caracteres;
4a.1a.10a.1a.2 Extrair localmente placas ́os veículos, possuińo sistema óptico ́e reconhecimento ́e caracteres;
4a.1a.10a.1a.3 Possuir  buffer  local  para  armazenamento  ́as  placas  ́os  veículos,  bem  como  ́os  ví́eos

relacionáosa.  Caso haja quéa na comunicaço, a soluço ́evera ser capaz ́e armazenar as
imagens e ́escarrega-las no servíor quańo a comunicaço for restabelecía;

4a.1a.10a.1a.4 Permitir  áiço  ́e  novas  câmeras,  novos  usuarios,  servíores  ́e  armazenamento   locais  e
remotos, ou ate novos sistemas ́e monitoramento completos;

4a.1a.10a.1a.5 Ser capaz ́e analisar streams ́e ví́eo ́igital geráo por câmeras IP;
4a.1a.10a.1a.6 Ser capaz ́e íentificar a cor ́a placa;
4a.1a.10a.1a.7 Ser capaz ́e localizar as placas ́entro ́o fluxo ́e ví́eo, sem utilizaço ́e ́ispositivos físicos para

́etecço ́e passagem ́e veículosa. Tóo o reconhecimento ́eve ser baseáo em analise ́e ví́eoa.
Dessa forma ņo seŗo permitías intervencões no calcamento ou uso ́e solucões baseáas em
ráares, cortinas, infravermelhos, etca.;

4a.1a.10a.1a.8 Ser capaz ́e capturar os caracteres ́as placas ́e veículos nos períóos ́iurno e noturno;
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4a.1a.10a.1a.9 Devera ser capaz ́e reconhecer placa ́e veículos com íńices ́e acerto ́e no mínimo 90% em
ambientes ́e paráa total ́o veículo;

4a.1a.10a.1a.10 Garantir que as imagens sejam armazenáas, aińa que nenhuma informaço seja extraí́a ́as
mesmas após seu processamento;

4a.1a.10a.1a.11 Ser capaz ́e armazenar em banco ́e ́áos tanto as imagens (ví́eo), quanto a informaço ́e
texto referente às placas ́os veículos, bem como os horarios ́as capturas e localizaço ́os pontos
em que foram efetuáos;

4a.1a.10a.1a.12 Aferir a velocíáe ́os veículos e armazenar a informaço junto com os ́áos ́a captura;
4a.1a.10a.1a.13 Tóas as informacões ́eveŗo ser armazenáas em bancos ́e ́áos ́e plataforma PostgreeSQL,

MySQl, ̃racle ou SQLServer;
4a.1a.10a.1a.14 Ser capaz ́e correlacionar as informacões ́e passagem ́e veículos com notificacões ́e crimes e

outras ́atabases SQL automaticamente, e apresentar relatórios ́e anormalíáesa.
4a.1a.10a.1a.15 Ser customizavel ́e acoŕo com as necessíáes ́a Inteligencia ́a Contratante Áerente;
4a.1a.10a.1a.16 Ser capaz ́e se integrar com solucões ́e terceiros, atraves ́e API ou SDK, ́e móo que a coleta

́as informacões ́e crimes ocorra ́a forma mais automatica possível;
4a.1a.10a.1a.17 Possuir interface ́e entráa ́e ́áos suplementares às imagens para correlaço ́os mesmos com

as informacões ́os crimes;
4a.1a.10a.1a.18 Possuir  mecanismo ́e  busca  inteligente  tanto  para  placas  ́e  veículos,  quanto  para  os  ́áos

suplementaresa. ̃ sistema ́evera armazenar as buscas mais comuns, correlacionańo-as com os
resultáos obtíos anteriormente;

4a.1a.10a.1a.19 Permitir a consulta em bases ́e ́áos ́e sistemas terceiros para verificaço ́a situaço cáastral
́os veículos cujas placas sejam capturáas;

4a.1a.10a.1a.20 Íentificar veículos com base em ́áos consultáos ́e sistemas terceiros, proveńo informacões
́e marca, móelo e cor;

4a.1a.10a.1a.21 Prover contagem ́e veículos por ponto ́e passagem;
4a.1a.10a.1a.22 Permitir a realizaço ́e analise estatística com base nas informacões ́e passagem, ́e móo a se

estabelecer o movimento peńular ́os veículos na cíáe;
4a.1a.10a.1a.23 Possibilitar que os alarmes geráos sejam posteriormente visualizáos e sejam apresentáos ́e

forma  organizáa  por  ́ata  e  hora,  seńo  tambem exigía  a   apresentaço  ́os  ́áos  sobre
informaço que acionou o alarme, bem como os motivos;

4a.1a.10a.1a.24 Permitir zoom ́igital ́os ví́eos vinculáos aos resultáos ́as pesquisas efetuáas, bem como o
salvamento ́as imagens selecionáas;

4a.1a.10a.1a.25 Permitir  navegaço  sequencial  pelos  ví́eos  processáos,  precéentes  e  subsequentes  àquela
eleita como objeto inicial ́e pesquisa;

4a.1a.10a.1a.26 Permitir a pesquisa no banco ́e ́áos ́e acoŕo com os seguintes criterios:
4a.1a.10a.1a.26a.1 Por sequencia ́e caracteres exatos;
4a.1a.10a.1a.26a.2 Por sequencia ́e caracteres constantes no objeto ́e pesquisaa.
4a.1a.10a.1a.27 Permitir  que,  ao formular  a pesquisa,  o usuario  possa filtrar os resultáos ́e sorte  que sejam

selecionáas e exibías apenas as ocorrencias verificáas no intervalo compreeńío entre ́uas
́atas e ́uas horas ́istintas, ou numa mesma ́ata, entre  horas ́istintas, bem como em um ou
mais pontos ́e coleta ́e imagens selecionáasa. 

4.1.11 ITEM 24 – LEITURA DE NÚMERO DO CONTAINER (CTN)
4a.1a.11a.1 ̃ servico ́e Leitura ́e Numero ́e Container(CTN) ́evera possuir, no mínimo, as seguintes

características:
4a.1a.11a.1a.1 Permitir simultaneamente ́etectar, capturar e comparar multiplos numeros ́e conteiner em tempo

reala. 
4a.1a.11a.1a.2 Permitir ́eterminar automaticamente qual a melhor imagem ́o ví́eoa.
4a.1a.11a.1a.3 Permitir ser capaz ́e reconhecer os numeros ́e conteineres ́a lateral, ́a parte traseira e parte

superiora.
4a.1a.11a.1a.4 Permitir reconhecer os numeros ́e conteineres verticalmente, horizontalmente e agrupáosa.
4a.1a.11a.1a.5 Permitir  funcionalíáes  ́e  compensaço  ́e  ́istorço  ́e  ví́eo  e  posiço  incorreta  ́e  pacas

capturáasa.
4a.1a.11a.1a.6 Permitir registrar e arquivar imagem ́o ví́eo, ́ata, hora e numero no banco ́e ́áosa. 
4a.1a.11a.1a.7 Permitir o uso ́e uma base ́e ́áos central, ou multiplas bases ́e ́áos, em paralelo mesmo

com uma baixa largura ́e bańa para verificaço ́e placas em tempo reala.
4a.1a.11a.1a.8 Deve possuir a seguinte precişo:
4a.1a.11a.1a.9 Mínimo Durante o ́ia – acima ́e 90% 
4a.1a.11a.1a.10 Mínimo Durante a noite com iluminaço – acima ́e 90% 
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4a.1a.11a.1a.11 Permitir fornecer íńice ́e precişo ́e numeros capturáosa.
4a.1a.11a.1a.12 Permitir  ser  capaz  ́e  filtrar  os  resultáos  ́e  reconhecimento  automaticamente  e  ́escartar  os

reconhecimentos com baixa qualíáe – configuravel pelo áministráor ́o sistemaa.
4a.1a.11a.1a.13 Permitir fornecer ajuste ́e parâmetros ́e reconhecimento e grau ́e confíenciaa.
4a.1a.11a.1a.14 Permitir ter capacíáe ́e ser éitáo por um operáor humanoa.
4a.1a.11a.1a.15 Permitir ter capacíáe ́e bloquear éiço ́e operáor humanoa.
4a.1a.11a.1a.16 Permitir ter capacíáe ́e gerenciar e reconhecer numeros ́e conteineres ́e multiplos canais em

tempo reala.
4a.1a.11a.1a.17 Permitir ter a capacíáe ́e gerenciamento remotoa.
4a.1a.11a.1a.18 Permitir ser acessível com PC páŗo para visualizaço remota ́e clientesa.
4a.1a.11a.1a.19 Permitir suportar câmeras analógicas e IPa.
4a.1a.11a.1a.20 Permitir ser capaz ́e utilizar estatísticas internas para ajuste ́e reconhecimento para melhorar a

taxa ́e reconhecimento ́a câmeraa.
4a.1a.11a.1a.21 Permitir suportar listas internas ́os numeros registráos (Branco, Preto, informativa)a.
4a.1a.11a.1a.22 Permitir suportar a automaço ́e reacões ́o sistema em caso ́e placas reconhecías que şo

correspońentes às listas internas ou banco ́e ́áos externoa.
4a.1a.11a.1a.23 Permitir suportar entonaço sonora ́os containers reconhecíosa.
4a.1a.11a.1a.24 Permitir fornecer interface flexível ao operáor para resoluço ́e ́iferentes tarefasa.

4.1.12 ITEM 25 – CRUZAMENTO DE LINHA VIRTUAL (CLV)
4a.1a.12a.1 ̃ servico ́e Cruzamento ́e Linha Virtual ́evera gerar um alerta quańo uma linha ́esenháa

na imagem e cruzáa em um sentío ́etermináo, por objeto, como pessoa ou veículoa.

4.1.13 ITEM 26 – CONTROLE DE FLUXO POLIGONAL (CFP)
4a.1a.13a.1 ̃ servico ́e Controle ́e Fluxo Poligonal ́evera gerar  um alerta sempre que alguma pre-

cońiço ́e fluxo (entráa/saí́a) e atingía em um ́os láos ́e um quárilatero ́esenháo na tela,
por objeto, como pessoa ou veículoa.

4.1.14 ITEM 27 – PERMANÊNCIA EM ÁREA DESIGNADA (PAD)
4a.1a.14a.1 ̃  servico  ́e  Permanencia  em  Área  Designáa  ́evera  possuir,  no  mínimo,  as  seguintes

características:
4a.1a.14a.1a.1 Analisar o tempo que um objeto permanece em uma area ́esignáa por um quárilatero na tela;
4a.1a.14a.1a.2 Gerar um alerta sempre que um tempo pre-́etermináo e excéíoa.

4.1.15 ITEM 28 – DETECÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTO (DAM)
4a.1a.15a.1 ̃ servico ́e Detecço ́e Ausencia ́e Movimento ́evera gerar um alarme quańo ņo houver

movimento  em uma  area  ́esignáa  por  um quárilatero  ́esenháo  na  tela,  por  um  tempo  pre-
́etermináoa.

4.1.16 ITEM 29 – OBJETOS DEIXADOS/RETIRADOS (ODR)
4a.1a.16a.1 ̃  servico  ́e  ̃bjetos  Deixáos/Retiráos  ́evera  possuir,  no  mínimo,  as  seguintes

características:
4a.1a.16a.1a.1 Gerar um alarme quańo houver a remoço ́e um objeto ́emarcáo na tela;
4a.1a.16a.1a.2 Gerar um alarme quańo houver a apariço ́e algum objeto em uma area ́etermináa ́a telaa.

4.1.17 ITEM 30 – CONTAGEM DE OBJETO/PESSOA (COP)
4a.1a.17a.1 ̃ servico  ́e  Contagem ́e  ̃bjeto/Pessoa(C̃P)  ́evera  possuir,  no  mínimo,  as  seguintes

características:
4a.1a.17a.1a.1 Realizar a contagem ́e ̃bjetos, póeńo ser pessoas, veículos ou outros objetos em uma area

́etermináa, fazeńo enţo o controle e íentificańo a entráa ou saí́a ́o ̃bjetoa.

4.1.18 ITEM 31 – CLASSIFICAÇÃO DE PESSOA OU VEÍCULO (CLS)
4a.1a.18a.1 ̃ servico ́e Classificaço ́e Pessoa ou Veículo(CLS) ́evera possuir, no mínimo, as seguintes

características:
4a.1a.18a.1a.1 Classificara o objeto ́etectáo / rastreáo como Pessoa / Veículoa.
4a.1a.18a.1a.2 Alem ́isso, os resultáos póem ser ́uplamente verificáos pelo tamanho ́o objeto e relaço ́e

aspectoa.

4.1.19 ITEM 32 – DETECÇÃO DE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS (DAP)
4a.1a.19a.1 ̃  servico  ́e  Detecço  ́e  Aglomeraço  ́e  Pessoas  ́evera  gerar  um  alarme  caso  uma

quantíáe pre-́etermináa ́e pessoas for excéía em uma area ́etermináa na telaa.

4.1.20 ITEM 33 – RECONHECIMENTO DE FACES (RDF)
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4a.1a.20a.1 ̃  servico  ́e  Reconhecimento  ́e  Faces  ́evera  possuir,  no  mínimo,  as  seguintes
características:

4a.1a.20a.1a.1 Detectar,  capturar  e reconhecer rostos ́as pessoas em tempo real,  consíerańo o respectivo
cenario ́e captura ́e faces, com precişo ́e acerto maior que 90%, em ambientes controláos e
50% para ambientes ́iversos;

4a.1a.20a.1a.2 Detectar e simultaneamente capturar multiplas faces ́a mesma vişo ́a câmera;
4a.1a.20a.1a.3 Localizar o rosto automaticamente;
4a.1a.20a.1a.4 Registrar e arquivar a imagem, ́ata, horario e câmera no banco ́e ́áos;
4a.1a.20a.1a.5 Registrar um alarme para reconhecimento ́e alguma pessoa se assim for programáo;
4a.1a.20a.1a.6 Repróuzir automaticamente o ví́eo associáo à face capturáa com apenas um clique ́o mouse;
4a.1a.20a.1a.7 Exibir a taxa ́e reconhecimento em percentagem (%) e nome ́a pessoa reconhecía  cáastráa

no banco ́e ́áos;
4a.1a.20a.1a.8 Localizar e capturar faces ́e multiplos canais ́e ví́eo em tempo real;
4a.1a.20a.1a.9 Possuir ́iferentes metóos ́e pesquisa, por face, câmera, ́ata, horario e nome ́a pessoa;
4a.1a.20a.1a.10 Ignorar as faces com baixa precişo ́e reconhecimentoa. ̃ Limiar ́e reconhecimento ́evera ser

configuráo previamente;
4a.1a.20a.1a.11 Criar varios perfis ́e faces no banco ́e ́áos ́e reconhecimento, ońe cáa perfil ́eve permitir

varias imagens ́e cáa face;
4a.1a.20a.1a.12 Cáa perfil tera um campo Sistema ́e Controle ́e Acesso Íentificáor;
4a.1a.20a.1a.13 Possuir “lista negra” ́e faces;
4a.1a.20a.1a.14 Reconhecer pessoas usańo óculos, ́eśe que ņo obstruam a vişo ́os olhos;
4a.1a.20a.1a.15 Reconhecer pessoa com pelos faciais, aińa que sua foto registráa esteja sem os pelos faciais;
4a.1a.20a.1a.16 Realizar contagem ́e pessoas por meio ́as faces capturáas em ́etermináo local;
4a.1a.20a.1a.17 Salvar snapshots ́e faces para posterior consulta, ińepeńentemente ́e serem reconhecíos;
4a.1a.20a.1a.18 Ser fornecío em mó́ulos ́e 16 câmeras com  banco  ́e  ́áos  ́e  1000 faces, ońe as câmeras

póeŗo ser utilizáas em locais ́iferentes, ́eśe que o servíor ońe esteja localizáo o banco ́e
́áos seja o mesmoa.

4.1.21 ITEM 34 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO POE COM 8 PORTAS
4a.1a.21a.1 ̃s servicos a serem prestáos ́eveŗo contemplar o fornecimento, instalaço, configuraço,

assistencia e suporte tecnico ́os equipamentos ativos ́e rée necessarios à áequáa prestaço ́os
servicos ora especificáos (requisitos mínimos obrigatórios):

4a.1a.21a.1a.1 A C̃NTRATADA ́evera prover os servicos abaixo especificáos com a finalíáe ́e garantir a
conectivíáe  entre  tóas  as  solucões  contratáas  e  os  ́emais  equipamentos  ́o  projeto  ́e
víeomonitoramento;

4a.1a.21a.1a.2 A soluço ́evera prover no mínimo 8 (oito) portas UTP (RJ45), Switch Ethernet ́e camáa 2,
compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; e pelo menos, 2 (́uas)
portas óticas com suporte a mó́ulos ́e fibra monomóo (SFP);

4a.1a.21a.1a.3 Devera possuir protocolo ́e gerenciamento SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3;
4a.1a.21a.1a.4 Deve suportar no mínimo 512 VLANs simultâneas seguńo o protocolo IEEE 802a.1Q;
4a.1a.21a.1a.5 Devera  ser  acompanháo  ́e  ́ocumentaço  tecnica  e  manuais  que  contenham  informacões

suficientes para possibilitar a instalaço, configuraço e operacionalizaço ́o equipamento;
4a.1a.21a.1a.6 Devera ser fornecío com tóos os acessórios necessarios para operacionalizaço ́o equipamento,

tais como software, cabos lógicos, cabos ́e interface RS-232 e cabos ́e energia eletricaa.
4a.1a.21a.1a.7 Devera ser fornecío no mínimo 1 (um) SFP ́e 1Gbps compatível com a soluço para ́istâncias

ate 10 km;
4a.1a.21a.1a.8 Possuir ́esempenho ́e no mínimo 14 Mpps consíerańo pacotes ́e 64 bytes;
4a.1a.21a.1a.9 Possuir matriz ́e comutaço ́e no mínimo 20 Gbps;
4a.1a.21a.2 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e

corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;

4.1.22 ITEM 35 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO POE COM 24 PORTAS
4a.1a.22a.1 ̃s servicos a serem prestáos ́eveŗo contemplar o fornecimento, instalaço, configuraço,

assistencia e suporte tecnico ́os equipamentos ativos ́e rée necessarios à áequáa prestaço ́os
servicos ora especificáos (requisitos mínimos obrigatórios):

4a.1a.22a.1a.1 A C̃NTRATADA ́evera prover os servicos abaixo especificáos com a finalíáe ́e garantir a
conectivíáe  entre  tóas  as  solucões  contratáas  e  os  ́emais  equipamentos  ́o  projeto  ́e
víeomonitoramento;
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4a.1a.22a.1a.2 A soluço ́evera prover no mínimo 24 (vinte e quatro) portas UTP (RJ45), Switch Ethernet ́e
camáa 2, compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; e pelo menos,
4 (quatro) portas óticas combo com suporte a mó́ulos ́e fibra monomóo (SFP);

4a.1a.22a.1a.3 Devera possuir protocolo ́e gerenciamento SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3;
4a.1a.22a.1a.4 Deve suportar no mínimo 4000 VLANs simultâneas seguńo o protocolo IEEE 802a.1Q;
4a.1a.22a.1a.5 Devera  ser  acompanháo  ́e  ́ocumentaço  tecnica  e  manuais  que  contenham  informacões

suficientes para possibilitar a instalaço, configuraço e operacionalizaço ́o equipamento;
4a.1a.22a.1a.6 Devera ser fornecío com tóos os acessórios necessarios para operacionalizaço ́o equipamento,

tais como software, cabos lógicos, cabos ́e interface RS-232 e cabos ́e energia eletricaa.
4a.1a.22a.1a.7 Devera ser fornecío no mínimo 1 (um) SFP ́e 1Gbps compatível com a soluço para ́istâncias

ate 10 km;
4a.1a.22a.1a.8 Possuir ́esempenho ́e no mínimo 35a.7 Mpps consíerańo pacotes ́e 64 bytes;
4a.1a.22a.1a.9 Possuir matriz ́e comutaço ́e pelo menos 48 Gbps;
4a.1a.22a.2 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e

corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;

4.1.23 ITEM 36 – SERVIÇO DE POSTES DE 12M E ACESSÓRIOS INSTALADOS
4a.1a.23a.1 Este servico consiste no provimento ́e poste metalico ́e 12 (́oze) metros, Rack out́oor ́e no

mínimo 7U, fonte PoE, No-Break e acessórios ́e fixaço necessarios para a completa prestaço ́o
servico;

4a.1a.23a.2 A  C̃NTRATANTE  sera  responsavel  pela  estrutura  ́e  cabeamento  eletrico,  ́isjuntores,
protetores ́e surto e aterramento eletrico;

4a.1a.23a.3 Rack ́e uso exterior, com espaco interno mínimo ́e 7U, confeccionáo em aco galvanizáo,
com pintura epóxi eletrostatica, com véaço contra agua, calhas protetoras contra chuva, slot para
fixaço  ́e  cooler  interno,  tranca  ́e  seguranca  com chave  e  suporte  para  fixaço  em poste  com
profuńíáe mínima ́e 35 cm;

4a.1a.23a.4 A C̃NTRATADA ́evera instalar os postes conforme projeto e ́etalhamento aprováo pelos
órģos competentes ́o município;

4a.1a.23a.5 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel emisşo ́as ART ́e projeto e execuço ́os postes,
bem como a aprovaço ́o projeto perante os órģos competentes;

4a.1a.23a.6 Poste  ́e  aco  12m  conico  contínuo  poligonal  reto  ́e  alta  resistencia,  galvanizáo  a  fogo
internamente  e  externamente  conforme  as  normas  ́a  ABNT,  com  fixaço  por  base  flangeáa  e
chumbáores; 

4a.1a.23a.7 ̃ local ́e escavaço e instalaço ́a base ́os postes ́evera ser analisáo e atestáo por
engenheiro ́a contratáa para aprovaço ́o início ́os servicos; 

4a.1a.23a.8 Após a aprovaço ́o local ́e escavaço ́as bases ́os postes, ́evera ser feito o aterramento
em conformíáe com as normas ́a ABNT relacionáa a este item e seus correlacionáos e atestáo
por engenheiro ́a contratáa;

4a.1a.23a.9 A base para fixaço ́o poste ́evera ser proporcional ao tamanho ́o poste, assim como o tipo
́e solo, com concretagem forte e parafusos chumbáos para fixaço ́o poste, o nivelamento ́a base
́evera  ser  realizáo,  o  engenheiro  ́a  contratáa  ́evera  ser  responsavel  pelo  calculo,
́imensionamento ́a base e implantaço ́o poste;

4a.1a.23a.10 A alimentaço eletrica ́o PCI, bem como ́e quaisquer equipamentos instaláos em campo, ou
abrigáos, ́evera ser asseguráa, atraves ́e no-break, autonomia mínima ́e 30 (trinta) minutos ́e
funcionamento a plena carga, em caso ́e falha na fonte ́e energia principala.

4a.1a.23a.11 Em qualquer situaço, a C̃NTRATADA ́evera arcar com tóos os procéimentos necessarios
à  soluço  ́os  problemasa.  Caso  íentifique  a  necessíáe  ́e  substituiço  ́e  equipamentos,
componentes ou pecas a C̃NTRATADA ́evera prover a substituiço ́os equipamentos;

4a.1a.23a.12 ̃ reparo e troca ́e haŕware ́a soluço ofertáa sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATADA;
4a.1a.23a.13 Tóos  os  acessórios  para  a  implantaço  ́os  PCIs,  instalaço,  fixaço,  alem ́e  fonte  ́e

alimentaço ́eveŗo ser fornecíos pela Contratáa;
4a.1a.23a.14 A C̃NTRATADA ņo substituira  a  soluço ́e poste  em que seja  avariáo  por  acíentes,

operaço ińevía ou negligente, transporte, intemperies climaticas, vańalismo, ́escargas eletricas
provenientes ́e raios e trovões, furacões, ventanias, inuńacões, ́esabamentos e outros ́esastres
naturais ́entro ́e um percentual estipuláo ́e ate 5% ́os postes instaláos pela C̃NTRATADA;
acima ́este  percentual  a C̃NTRATANTE se responsabilizara pela aquisiço ́a soluço ́e poste
́entro ́a vigencia ́o contratoa.

4a.1a.23a.15 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço, manutenço preventiva e
corretiva ́e cáa ́ispositivo instaláo por ela;
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4.1.24 COMUM AOS ITENS 37 E 38 – SERVIÇO DE GESTÃO DE EVENTOS (SGE)
4a.1a.24a.1 A forma ́e contrataço para o SGE e a uníáe ́e méía servidor*, que sera fornecío pela

C̃NTRATANTE;
4a.1a.24a.2 Definiço ́e *servidor: correspońe a uma instalaço ́o software em 1(um) computáor físico

com 2 (́ois) nucleos ́e processamento ou ate 4 (quatro) maquinas virtuais somańo ate 8 nucleos
lógicos; 

4a.1a.24a.3 A C̃NTRATADA ́evera fornecer uma plataforma ́e software sem limites ́e usuarios e/ou
registos;

4a.1a.24a.4 ̃ ́esempenho  ́a  soluço  ́o  SGE ́epeńe  ́iretamente  ́o  póer  ́e  armazenamento  e
processamento ́o haŕware fornecío pela contratante;

4a.1a.24a.5 A Soluço ́e SGE ́evera prever o planejamento para ́efiniço ́e arquitetura, instalaço e
configuraço em ate 30 ́ias;

4a.1a.24a.6 A C̃NTRATADA ́evera realizar customizacões iniciais para integraço com banco ́e ́áos
́e terceiros em ate 3(tres) meses;

4a.1a.24a.7 ̃briga-se a C̃NTRATADA a prover ̃peraço Assistía com equipe no local por ate 3 (tres)
meses visańo manter o ambiente operacional e solucionar ́uvías ́os usuarios;

4a.1a.24a.8 A C̃NTRATADA ́evera prover:
4a.1a.24a.8a.1  Suporte à ̃peraço Assistía Remota em regime 24x7;
4a.1a.24a.8a.2 Suporte e Atualizaço pelo períóo ́e 36 (́oze) meses; 
4a.1a.24a.8a.3 Um Móelo Controláo ́e Liberaço ́e Versões; 
4a.1a.24a.8a.4 Manutenço Corretiva e Atualizacões ́e Verşo;
4a.1a.24a.8a.5 Resoluço ́e Problemas;
4a.1a.24a.8a.6 Configuraço, Compatibilíáe e Migraço;
4a.1a.24a.8a.7 Auxílio em Desempenho e ajustes necessarios; 
4a.1a.24a.8a.8 Tempo ́e resposta garantíoa.
4.1.24.9 Os Acordo de Nível de Servicos – SLA devem ser conforme tabelas abaixo

Para horario comercial:

Prioríáe Tipo SLA

Crítica Incíente que causa paráa 30 minutos

Alta Incíente que ņo causa paráa 2 horas

Méia Solicitaço ́e instalaço e configuraço 4 horas

Baixa Duvías ́e usuarios 8 horas

Fora ́o horario comercial:

Prioríáe Tipo SLA

Crítica Incíente que causa paráa Ate 60 minutos

Alta Incíente que ņo causa paráa Ate 4 horas

Méia Solicitaço ́e instalaço e configuraço Ate 48 horas

Baixa Duvías ́e usuarios Ate 48 horas

4a.1a.24a.10 Para o acompanhamento e avaliaço ́os servicos ́e SGE seŗo estabelecíos e utilizáos
Acoŕos ́e Níveis ́e Servicos (́oravante SLA) entre as partes, baseańo-se em ińicáores e metas
́efiníos para o processoa.

4a.1a.24a.11 A analise ́os resultáos ́estas avaliacões pela SGE póera resultar em penalíáes, caso a
SGE,  ņo  cumpra  com  os  seus  compromissos  ́e  qualíáe  e  pontualíáe  no  ateńimento  ́os
chamáos, alem ́as clausulas contratuais à serem ́efiníasa.

4a.1a.24a.12 ̃s níveis ́e servicos seŗo fuńamentáos em ́ois itens ́e grańe importância:
4a.1a.24a.12a.1 Cumprimento de Prazos – e a capacíáe ́o fornecéor ́e ateńimento ́e um chamáo ́entro

́o prazo acoŕáo junto a C̃NTRATANTEa.
4a.1a.24a.12a.1a.1 Quanto maior este íńice melhor a qualíáe ́as ́emańas entregues para homologaçoa.

Métrica: Qt́a. ́e chamáos resolvíos no  prazo   x    100 
Qt́a. ́e chamáos resolvíos
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4a.1a.24a.12a.2 Índice de Rejeicões – estabelece um íńice mínimo para rejeicões para próutos entregues para
homologaçoa.

4a.1a.24a.12a.2a.1 Quanto menor este íńice melhor a qualíáe ́as ́emańas entregues para homologaçoa.
Métrica: Qt́a. ́e Chamáos  Rejeitáos x 100

                   Qt́a. ́e Chamáos Entregue

4a.1a.24a.13 Durante o períóo ́e suporte os servicos seŗo avaliáos pela contratáa, no ateńimento ́os
íńices estabelecíos, que póeŗo ser revistos e sofrer áequaço/aprimoramento ao longo ́o tempo,
por enteńimento entre as partesa.

Acordo de Nível de Servico – SLA

Tabela de Níveis de Servicos

Indice Apuraço Nível de Servico

Cumprimento ́e Prazo Mensal 80%

Ińice ́e Rejeiço Mensal 5%

4a.1a.24a.14 Eventualmente  póeŗo  existir  impéimentos  tecnicos  para  o  ateńimento  a  um  chamáo
́entre  ́os  prazos  previamente  estabelecíosa.  Nestes  casos,  a  SGE  notificara  formalmente  a
C̃NTRATANTE,  informańo  os  motivos  ́este  impéimento  e,  caso  aceito,  o  atraso  ņo  sera
consíeráo na apuraço ́o nível ́e servicoa.

4a.1a.24a.15 As apuracões ́os SLA´s ́eveŗo constar ́o Relatório ́e Acompanhamento Mensal ońe sera
possível verificar a efetivíáe ́o ateńimento e permitir a ́epuraço ́o processoa. 

4.1.25 ITEM 37 – SGE PARA SOLUÇÃO DE ANALÍTICO
4a.1a.25a.1 ̃ servico ́e gesţo ́e eventos para analíticos ́evera realizar o monitoramento ́e alarmes em

câmeras, eventos ́os ví́eos analíticos ́e forma que concentre tóas as informacões em um unico
sistema ́e gesţoa.

4a.1a.25a.2 ̃ Centro ́e Monitoramento (CM) ́evera ter a capacíáe analítica póeńo ser requisitáo a
investigar  incíentes pontuais com maior  profuńíáe, ́evera prover informacões estatísticas e ́e
vínculos quańo solicitáo sobre informacões captáas pelos equipamentos ́e monitoramentoa.

4a.1a.25a.3 ̃ Centro ́e Monitoramento (CM) ́evera receber e tratar os alarmes por meio ́e um fluxo ́e
ativíáes ́efinío entre a Contratante Áerente e a C̃NTRATADAa. 

4a.1a.25a.4 As funcionalíáes apresentáas a seguir ́eveŗo ser partes integrantes ́o software ́e gesţo
́e eventos:

4a.1a.25a.4a.1 Possuir Busca em informacões provías pelos ví́eos analíticos e LPR;
4a.1a.25a.4a.2 Tóas as informacões ́eveŗo estar ́isponíveis para Busca e analise em Tempo Real;
4a.1a.25a.4a.3 Possuir Busca por vinculaço ́e informacões textuais com as seguintes características:
4a.1a.25a.4a.4 Busca por proximíáe ́e palavras;
4a.1a.25a.4a.5 Busca com operáores (*, ?, +, -, AND, ̃R e ÑT);
4a.1a.25a.4a.6 Busca por frase exata;
4a.1a.25a.4a.7 Busca excluińo um termo;
4a.1a.25a.4a.8 Busca ́irecionáa em campos específicos;
4a.1a.25a.4a.9 Busca por períóo ́e tempo;
4a.1a.25a.4a.10 ̃ resultáo apresentáo oŕenáo por relevância, ou seja, pelo fator ́e proximíáe com o termo

buscáoa.
4a.1a.25a.4a.11 Tempo ́e Resposta inferior ou igual a 1s para ate 100(cem) milhões ́e registros armazenáos;
4a.1a.25a.4a.12 Possuir mecanismo ́e vinculaço automatica ́e informacões relevantes por LPR:
4a.1a.25a.4a.13 Veículos próximos a veículos por ponto ́e observaço georreferenciáo;
4a.1a.25a.4a.14 Veículos frequentes por períóo ́e tempo, ́ia ́a semana, horario e local;
4a.1a.25a.4a.15 Alerta por veículo ́e mesma propriéáe ́e um ińiví́uo ou ́e propriéáe ́e ińiví́uo vinculáo

por parentesco (haveńo base ́e ́áos com informacões ́e propriéáe e parentesco);
4a.1a.25a.4a.16 Possuir motor ́e vinculaço que íentifique local (regi̧o) ́e pernoite ́e um veículo;
4a.1a.25a.4a.17 Possuir motor ́e vinculaço que íentifique provaveis locais ́e fuga ́e veículo, baseáo no local

́e origem;
4a.1a.25a.4a.18 Possuir motor ́e vinculaço que íentifique provaveis locais ́e ́esova, baseáo no local ́e roubo

ou ultima íentificaço positiva ́e LPR;
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4a.1a.25a.4a.19 Íentificaço ́e carros clonáos;
4a.1a.25a.4a.20 Possuir alerta por fluxo ́e veículos (congestionamento) em um ponto monitoráo;
4a.1a.25a.4a.21 Gerar, a qualquer tempo, Dashboaŕs (paineis estatísticos) interativos que apontem graficamente

os seguintes itens ou assuntos:
4a.1a.25a.4a.22 Frequencias  ́e  veículos,  por  característica  específica,  por  intervalo  ́e  tempo  e/ou  local  ́e

monitoramento;
4a.1a.25a.4a.23 Frequencias  ́e  pessoas,  por  característica  específica,  por  intervalo  ́e  tempo  e/ou  local  ́e

monitoramento;
4a.1a.25a.4a.24 Frequencias ́e alertas/incíentes, por característica específica, por intervalo ́e tempo e/ou local ́e

monitoramento;
4a.1a.25a.4a.25 Permitir criaço ́e novos paineis e graficos estatísticos ́e forma simples utilizańo mecanismo ́e

arrastar e soltar (User Frieńly);
4a.1a.25a.4a.26 Possuir ferramenta grafica para analise ́e informacões por vínculo, utilizańo o páŗo ́e grafos,

porem permitińo aos usuarios funcões como:
4a.1a.25a.4a.27 Íentificaço ́e vínculos ́iretos ́e primeiro nível;
4a.1a.25a.4a.28 Íentificaço ́e vínculos ińiretos ́e N níveis;
4a.1a.25a.4a.29 Menor caminho entre ́uas informacões;
4a.1a.25a.4a.30 Áicionar vínculos ņo íentificáos automaticamente;
4a.1a.25a.4a.31 Seleço ́e entíáes vinculáas;
4a.1a.25a.4a.32 Íentificaço ́e entíáes por cor;
4a.1a.25a.4a.33 Íentificaço ́e entíáes por relevância, representańo por maior tamanho entíáes com maior

relevância ou maior quantíáe ́e vínculos aparentes;
4a.1a.25a.4a.34 Busca ́e informacões que originaram o vínculo;
4a.1a.25a.4a.35 Busca ́e informacões ́e uma entíáe;
4a.1a.25a.4a.36 Exportar ́áos brutos em txt, csv, xml e/ou json;
4a.1a.25a.4a.37 Devera possuir central ́e criaço ́e incíentes e acompanhamento ́e alertas;
4a.1a.25a.4a.38 Devera permitir a criaço ́e fluxos ́e tratamento ́e alertas ́iferentes para cáa alerta registráo;
4a.1a.25a.4a.39 Permitir integraço com softwares ́e notificaço via telefone, email e sms;
4a.1a.25a.4a.40 Permitir a exportaço ́os ́áos em relatórios PDF ou HTML, e ́os ́áos brutos em, pelo menos,

um entre os formatos páŗo JS̃N, CSV e XML;
4a.1a.25a.4a.41 Ferramenta capaz ́e funcionar ińepeńentemente ́o sistema operacional utilizáo pelo usuario;
4a.1a.25a.4a.42 Ferramenta  ́evera  possuir  api  (mecanismo  que  exporte  suas  funcionalíáes  para  serem

consumías por outras aplicacões) para integraço com outros softwares legáos;
4a.1a.25a.4a.43 Sistema acessível  atraves ́e,  pelo  menos, ́ois  entre  os mais comuns navegáores (Microsoft

Ége, Chrome, Firefox e Safari) "web browser";
4a.1a.25a.4a.44 Possuir banco ́e ́áos próprio ou ́e terceiros caso ņo haja necessíáe ́e licenciamento e

aquisiço em separáo;
4a.1a.25a.4a.45 A ferramenta ́evera possuir capacíáe ́e clusterizaço no nível ́e servíor ́e aplicaço e banco

́e ́áos, permitińo crescimento horizontal ́o parque computacional;
4a.1a.25a.4a.46 As funcionalíáes apresentáas a seguir ́eveŗo ser partes integrantes ́o servico ́e gesţo ́e

eventos:
4a.1a.25a.4a.47 Analise ́e alertas;
4a.1a.25a.4a.48 Classificaço ́os incíentes;
4a.1a.25a.4a.49 Encaminhamento e acompanhamento ́e alertas e incíentes;
4a.1a.25a.4a.50 Prover paineis estatísticos atualizáos em tempo real com informacões gerais e ́etalháas a serem

́efinías pela C̃NTRATANTE;
4.1.25.5 Alguns Exemplos de Cases que devem ser suportados por esta soluço şo: 
4a.1a.25a.5a.1 Íentificaço ́e vínculos entre veículos, veículos que passam sempre próximos por uma via; 
4a.1a.25a.5a.2 Veículo sempre presente em varias rotas ́e fuga ́e roubo;
4a.1a.25a.5a.3 Apontamento ́e provavel area ́e pernoite ́e um veículo;
4a.1a.25a.5a.4 Apontamento ́e provavel area ́esova ́e veículo roubáo;
4a.1a.25a.5a.5 Alertas baseáo em:
4a.1a.25a.5a.6 Íentificaço ́e pessoas por reconhecimento facial em uma lista ́e procuráos;
4a.1a.25a.5a.7 Íentificaço ́e veículos com placas clonáas;
4a.1a.25a.5a.8 Íentificaço ́e veículos que estejam em uma lista ́e procuráos;
4a.1a.25a.5a.9 Por Informacões estatísticas:
4a.1a.25a.5a.10 Réuço ou aumento ́rastico e repentino ́e pessoas em uma via publica;
4a.1a.25a.5a.11 Réuço ou aumento ́rastico e repentino ́e veículos em uma via publica;
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4a.1a.25a.5a.12 Sala ́e situaço para acompanhamento estatístico:
4a.1a.25a.5a.13 Acompanhamento estatístico ́e veículos por via;
4a.1a.25a.5a.14 Acompanhamento estatístico ́e pessoas por ponto ́e observaço;
4a.1a.25a.5a.15 Acompanhamento estatístico e georreferenciáos por câmeras;

4.1.26 ITEM 38 – SGE PARA MONITORAMENTO NA INTERNET E REDES SOCIAIS
4a.1a.26a.1 ̃ servico ́e gesţo ́e eventos ́esse mó́ulo ́evera realizar o monitoramento ́e grańes

eventos, realizar o acompanhamento estatístico e georreferenciáos por câmeras, monitoramento ́e
problemas veiculáos pela internet, monitoramento ́e imagem institucional ou ́e pessoas publicas –
notícias veiculáas pela internet e opiniões emitías em rées sociais; ́e forma que concentre tóas as
informacões em um unico sistema ́e gesţoa.

4a.1a.26a.2 ̃ Centro ́e Monitoramento (CM) ́evera receber e tratar os alarmes por meio ́e um  fluxo ́e
ativíáes  ́efinío  entre  a  Contratante  Áerente  e  a  C̃NTRATADAa.  Este  centro  ́evera  ser  ́e
propriéáe ́a C̃NTRATADA e ́evera ser capaz ́e reportar por meio ́e SMS, e-mail ou contatos
telefonicos, os eventos ́efiníos pela Contratante Áerente, às pessoas por ela ́efiníasa. 

4a.1a.26a.3 As funcionalíáes apresentáas a seguir ́eveŗo ser partes integrantes ́o servico:
4a.1a.26a.3a.1 Possibilitar uma busca avancáa com as informacões provías pelos ví́eos analíticos, bem como

utilizańo o LPR, se possível;
4a.1a.26a.3a.2 Possibilíáe ́e vincular carros, exemplos:
4a.1a.26a.3a.2a.1Verificar se tem carros que sempre ańam juntos,
4a.1a.26a.3a.2a.2Verificar em locais ́e ocorrencia (assalto e etc), se passa algum carro em comum próximo ao local,

provavel carro ́e apoioa.
4a.1a.26a.3a.2a.3 Informar os provaveis caminhos ́e fugaa.
4a.1a.26a.3a.2a.4 Informar o provavel local ońe o carro passa a noitea.
4a.1a.26a.3a.2a.5 Informar provaveis locais ́e ́esovaa.
4a.1a.26a.3a.2a.6 Íentificaço ́e carro clonáoa.
4a.1a.26a.3a.2a.7Verificar congestionamento ́as róoviasa. 
4a.1a.26a.3a.2a.8Criar alertas para se em ́etermináos locais após ́etermináa hora se passar mais ́e x carros

seguíos o sistema gera um alertaa. 
4a.1a.26a.3a.3 ̃timizar o planejamento e tempo ́e resposta a incíentes;
4a.1a.26a.3a.4 Possuir interface, relatórios e menus em língua portuguesa ́o Brasil;
4a.1a.26a.3a.5 Criar mecanismos ́e escalonamento entre os varios níveis hierarquicos para os  ́iversos  tipos  ́e

incíentes;
4a.1a.26a.3a.6 Gerenciar tóas as permissões e notificacões ́e forma centralizáa pelo servíor;
4a.1a.26a.3a.7 Armazenar os ́áos áministrativos, operacionais e históricos em um banco ́e ́áos relacional;
4a.1a.26a.3a.8 Possuir  capacíáe  ́e  integraço  com  ́ispositivos  e  aplicacões  ́e  intruşo,  ví́eo,  alarme,

inceńio e telefonia IP;
4a.1a.26a.3a.9 Fornecer aos áministráores a capacíáe ́e ́efinir o intervalo ́e tempo ́e monitoramento e o

numero ́e alertas antes ́e uma notificaço ser enviáa;
4a.1a.26a.3a.10 Gerenciar e atualizar tóas as acões em logs para registro ́e túo que tenha ocorrío;
4a.1a.26a.3a.11 Fornecer uma vişo clara e precisa, e refletir apenas as informacões que şo relevantes para o

usuario que esta logáoa.
4a.1a.26a.3a.12 Fornecer uma vişo com tóos os incíentes relevantes oŕenáos por severíáe,  refletińo o

nível ́e gravíáe ́os incíentes;
4a.1a.26a.3a.13 Atualizar ́inamicamente a prioríáe ́e tratamento ́e incíentes para cáa usuario e seu nível ́e

criticíáe no momento que a situaço evolui;
4a.1a.26a.3a.14 Recomeńar os procéimentos a serem implantáos por incíente;
4a.1a.26a.3a.15 Fornecer a capacíáe ́e agrupar os incíentes por site, proprietario ou categoria;
4a.1a.26a.3a.16 Possuir  a  capacíáe ́e  áicionar  comentarios  ao  incíente,  em qualquer  formato  ou  em um

formato pre-́efinío, e áicionar comentarios ́e tarefas;
4a.1a.26a.3a.17 Permitir  aos  usuarios  o  envio  ́e  relatórios  conteńo  pacotes  ́e  conteúo  relacionáos  com

incíentes tais como: fotos, e-mails, etca.
4a.1a.26a.3a.18 Exigir um comentario, no encerramento ́o incíentea. A raz̧o para o encerramento ́o incíente

sera registráa e recuperavel para colher os relatos ́o pós-incíente;
4a.1a.26a.3a.19 Suportar multiplas camáas ́e mapas personalizáos;
4a.1a.26a.3a.20 Possuir capacíáe para salvar as camáas ́e um mapa como um móelo e, automaticamente ou

manualmente, exibir / ocultar camáas ́e mapas mais relevantes para um incíente;
4a.1a.26a.3a.21 Possuir capacíáe ́e georreferenciamento com cáastro e exibiço ́os ́ispositivos monitoráos

em mapas;

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170012 ETICE / GEPRO                                                                                                                                                                       27/73



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

4a.1a.26a.3a.22 Apresentar em ́estaque para os operáores os eventos marcáos como críticos, tais como: Pânico
Silencioso, etca.

4a.1a.26a.3a.23 Mapas ́o site clientes interativos  (clique habilitar mapas), para facilitar localizaço e   controle ́e
câmeras, pontos ́e alarme, entráas e saí́as;

4a.1a.26a.3a.24 Proporcionar um ambiente visual para a ́efiniço,  acompanhamento e utilizaço ́os fluxos ́e
tarefas e ́as regras ́e negócio;

4a.1a.26a.3a.25 Gerar relatórios ́e incíentes ́etalháos que incluem sumario ́o incíente, tóas as tarefas que
foram associáas com o incíente, sensores e ativíáes relacionáas e mapasa. Tais relatórios
́evem ser configuráos para envio tanto manual quanto automatico;

4a.1a.26a.3a.26 Permitir a ́efiniço ́e relatórios perió́icos;
4a.1a.26a.3a.27 Possuir  mecanismos  ́e  comunicaço  internos  como:  e-mail,  SMS,  ráio  ́igital  e  ligacões

telefonicas;
4a.1a.26a.3a.28 Possuir sistema ́e telefonia tipo softphone, permitińo que as ligacões telefonicas ́e ateńimento

́as ocorrencias  sejam efetuáas  ́iretamente  ́a  estaço  ́e  monitoramento,  com o  registro  e
gravaço ́as chamáas telefonicasa.

4.1.26.4 Alguns Exemplos de Cases que devem ser suportados por esta soluço şo: 
4a.1a.26a.4a.1 Monitoramento  ́e  grańes  eventos,  como:  manifestacões,  greves,  jogos  ́e  futebol,  shows,

carnaval, etca.;
4a.1a.26a.4a.2 Acompanhamento estatístico e georreferenciáos por câmeras;
4a.1a.26a.4a.3 Monitoramento  ́e  problemas  veiculáos  pela  internet,  como:  assaltos,  acíentes  ́e  trânsito,

inceńios, etca.,
4a.1a.26a.4a.4 Monitoramento ́e imagem institucional ou ́e pessoas publicasa. Notícias veiculáas pela internet e

opiniões emitías em rées sociais;
4a.1a.26a.4a.5 Ateńimento  pró-ativo:  respońer  ao  cíá̧o  atraves  ́as  rées  sociais  à  opiniões  negativas

emitías;
4a.1a.26a.4a.6 Íentificaço e monitoramento ́e perfis nas rées sociais;
4a.1a.26a.4a.7 Alertas baseáo em:
4a.1a.26a.4a.8 Mencões feitas nas rées sociais e sites;
4a.1a.26a.4a.9 Telefones mencionáos nas rées sociais e sites;
4a.1a.26a.4a.10 Por Informacões estatísticas:
4a.1a.26a.4a.11 Réuço ou aumento ́rastico e repentino mencões nas rées sociais;
4a.1a.26a.4a.12 Sala ́e situaço para acompanhamento estatístico:
4a.1a.26a.4a.13 Acompanhamento estatístico ́e mencões nas rées sociais e sites;
4a.1a.26a.4a.14 Por períóo;
4a.1a.26a.4a.15 Por veículo;
4a.1a.26a.4a.16 Por genero;
4a.1a.26a.4a.17 Por sentimento – (opiniões positivas ou negativas);
4a.1a.26a.4a.18 Por  qualquer  informaço  extraí́a  ́e  posts  em  rées  sociais:  autor,  título,  ́ispositivo,  local,

georreferencia, etca.
4a.1a.26a.4a.19 Por clima ́e um local;

4.1.27 ITEM  39  –  ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  PARA  A  GESTÃO  INTEGRADA  DE
VIDEOMONITORAMENTO

4a.1a.27a.1 A Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e Víeomonitoramento consiste na entrega
́o servico  ́e no  mínimo:  Planejamento  e  realizaço  ́o Site  Survey,  Levantamento  ́e requisitos,
Elaboraço ́o Design Lógico ́a Soluço e Definiço ́os itens ́e servico a serem contratáos;

4a.1a.27a.2 ̃ gerente ́e projeto ́isponibilizáo pela C̃NTRATADA ́evera cońuzir tóo o planejamento
e elaboraço ́o projeto executivo;

4a.1a.27a.3 Tóa e qualquer soluço projetáa ́evera ser submetía previamente à C̃NTRATANTE para
avaliaço e aprovaço;

4a.1a.27a.4 ̃ gerente ́e projeto ́evera se reportar ́iretamente ao preposto ́a C̃NTRATANTE;
4a.1a.27a.5 A  C̃NTRATANTE  ́evera  ́isponibilizar  à  C̃NTRATADA  tóa  e  qualquer  informaço

necessaria e pertinente para a elaboraço ́a soluço e projeto ao gerente ́e projeto;
4a.1a.27a.6 A aceitaço ́o projeto estara cońicionáa ao fornecimento ́e ́ocumentaço em mí́ia ́as

informacões referentes ao site survey e ao ́etalhamento tecnico ́a soluço;
4a.1a.27a.7 A  C̃NTRATADA  ́evera  entregar  no  prazo  ́e  30  ́ias,  a  concluşo  ́o  servico  para  a

C̃NTRATANTE;
4a.1a.27a.8 A  C̃NTRATANTE  tera  10  ́ias  para  analisar  e  homologar  (Termo  ́e  Aceite  ́efinitivo)  a

soluço proposta pela C̃NTRATADA;
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4a.1a.27a.9 A uníáe ́e valoraço para o servico ́e Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e
Víeomonitoramento sera por Site Survey;

4a.1a.27a.10  A C̃NTRATADA junto com a C̃NTRATANTE ́evera ́efinir em conjunto a quantíáe ́e
Site Survey necessarias para o projeto;

4a.1a.27a.11 Planejamento e realizaço do Site Survey:
4a.1a.27a.11a.1 ̃ site survey póera ser in loco ou remoto, ficańo a criterio ́a C̃NTRATADA;
4a.1a.27a.11a.2 ̃ site survey ́evera coletar, no mínimo, as seguintes informacões:
4a.1a.27a.11a.2a.1 Verificaço ́e espaco necessario para a instalaço ́os equipamentos e câmeras;
4a.1a.27a.11a.2a.2 Cońicões ́a infraestrutura eletrica e ́isponibilíáe ́e pontos ́e ́áos;
4a.1a.27a.11a.2a.3 Disponibilíáe  ́e  planta  baixa  pela  C̃NTRATANTE  em formato  CAD ou  um esboco  ́o

espaco;
4a.1a.27a.11a.3 A C̃NTRATANTE ́evera ́isponibilizar a planta baixa atualizáa em mí́ia no formato CAD ou um

esboco ́o espaco para a C̃NTRATADA;
4a.1a.27a.11a.4 Caso  a  C̃NTRATANTE  ņo  ́isponibilize  a  planta  baixa  ou  um  esboco  ́o  espaco,  a

C̃NTRATADA sera responsavel pela elaboraço ́e um esboco ́o espaco, sem escala, com a
finalíáe ́e ́efinir o posicionamento ́as câmeras no ambiente;

4a.1a.27a.11a.5 A confecço ́o ́ocumento ́e  site survey póera ser apoiáa com informacões prestáas pela
equipe ́o Órģo Áerente, no entanto, a responsabilíáe ́as informacões contías no ́ocumento
sera ́a C̃NTRATADA;

4a.1a.27a.11a.6 A C̃NTRATADA ́evera informar, por ocasi̧o ́a realizaço ́o site survey, a existencia, ou ņo,
́e  qualquer  peńencia  ou  inconsistencia  no  ambiente  ́a  C̃NTRATANTE  que  possa  causar
ińisponibilíáe ́o servico contratáo;

4.1.27.12 Levantamento de requisitos:
4a.1a.27a.12a.1 A C̃NTRATADA ́evera  realizar  o  levantamento  ́e  requisitos  reunińo  tóas  as  informacões

necessarias para a execuço ́as ativíáes ́o projeto, compreeńeńo pelo menos:
4a.1a.27a.12a.1a.1 Levantamento ́e informacões;
4a.1a.27a.12a.1a.2 Definiço ́o escopo ́e servico a ser contratáo ́os itens ́a ATA;
4a.1a.27a.12a.2  A C̃NTRATADA ́evera íentificar e enteńer a infraestrutura ́e rées ́o órģo áerente que

seŗo integráas à infraestrutura ́a Rée ́a C̃NTRATANTE;
4a.1a.27a.12a.3  A  C̃NTRATADA ́evera  elaborar  o  ́ocumento  ́e  escopo  ́escreveńo,  ́e  forma  macro,  a

estrutura ́o projeto, apresentar premissas, restricões e responsabilíáes no ́esenvolvimento e
implementaço ́a soluço fornecíaa.

4a.1a.27a.12a.4  A  C̃NTRATADA ́evera  realizar  a  coleta  ́e  ́áos necessarios  à  elaboraço  ́o  projeto  ́e
instalaço, atraves ́e vistorias e levantamentos efetuáos em campo;

4.1.27.13  Elaboraço do Design lógico da rede e Planejamento de Implantaço:
4a.1a.27a.13a.1 Definiço ́e estrutura ́e eńerecamento ip;
4a.1a.27a.13a.2 Definiço ́e política ́e gerenciamento e monitoramento;
4a.1a.27a.13a.3 Definiço ́e estrutura ́e réuńância ́e conectivíáe se for o caso;
4a.1a.27a.13a.4 ̃ planejamento ́a soluço inicia com um ́iagnóstico ́a situaço atual ́o ambiente ́a Rée ́o

Órģo Áerente;
4a.1a.27a.13a.5 ̃s possíveis riscos ́a arquitetura áotáa e a forma ́e mitigaço;
4a.1a.27a.13a.6 ̃  Plano  ́e  Contingenciamento  e  Resposta  em  caso  ́e  falhasa.  Para  tanto,  e  necessario  a

íentificaço ́e pontos ́e falha, englobańo ativos ́e rée e enlaces ́e comunicaço;
4a.1a.27a.13a.7 Caso a ́ocumentaço ́o Diagnóstico e o Plano ́e Instalaço ́a Soluço ņo sejam aprováos

pela ETICE, a empresa ́evera refazer a ́ocumentaço sem onus para o C̃NTRATANTE;
4.1.27.14 Definiço dos itens de servico a serem contratados:
4a.1a.27a.14a.1 A C̃NTRATADA ́evera apresentar à C̃NTRATANTE o planejamento ́e instalaço faseáo para

a soluço, bem como a ́efiniço ́os itens ́e servico a serem contratáos em ate 30 ́ias;
4a.1a.27a.14a.2 A contratáa ́evera apresentar tóa a soluço proposta atraves ́e mí́ia ́igital a C̃NTRATANTE;
4a.1a.27a.15 ̃s servicos aqui ́escritos ņo ́evem implicar em interrupcões ́as ativíáes cotíianas ́os

Órģos Áerentes alem ́as previstas em cronograma e programáas para ateńer as particularíáes
́este projeto, seńo anunciáas com ́evía antecéencia;

4a.1a.27a.16 A m̧o ́e obra para a realizaço ́e tais tarefas ́evera ser tecnicamente qualificáa e ́e inteira
responsabilíáe  e  onus  ́a  C̃NTRATADA,  e  assim  tambem  tóos  os  encargos  ́e  estáia,
alimentaço,  transporte,  trabalhistas,  ́iretos  e  ińiretos,  ́e  acíente  ́e  trabalho,  fiscais  e  os
provenientes ́e eventuais ́anos causáos a terceiros, ́ecorrentes ́a execuço ́o servico;

4.1.28 ITENS 40 A 51 –  AQUISIÇÃO DE PONTOS DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) SOB DEMANDA
4a.1a.28a.1 Estes itens  consistem na aquisiço ́e PCIs sob ́emańa;
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4a.1a.28a.2 Cáa um ́os itens ́e AQUISICÃ ́evem estar em conformíáe com os requisitos mínimo ́o
ANEX̃ B, seńo que no ANEX̃ B a palavra AQUISICÃ ņo aparecea. Por exemplo o item 40, “PCI-1
AQUISICÃ– Ambiente ́e corréor interno com fluxo ́e pessoas” ́eve estar em conformíáe tecnica
com a linha ́o ANEX̃ B aońe o cenario e especificáo como “PCI-1 – Ambiente ́e corréor interno
com fluxo ́e pessoasa.”;

4a.1a.28a.3 A C̃NTRATADA ́evera ser responsavel pela áequáa instalaço ́os PCIs;
4a.1a.28a.4 A C̃NTRATADA ņo substituira  a  soluço  ́e  PCI  em que o  haŕware  seja  avariáo  por

acíentes, operaço ińevía ou negligente, transporte, intemperies climaticas, vańalismo, ́escargas
eletricas provenientes ́e raios e  trovões,  furacões,  ventanias,  inuńacões,  ́esabamentos e outros
́esastres naturaisa.

4a.1a.28a.5 Caso o PCI apresente ́efeito ́e fabricaço, a C̃NTRATANTE ́evera entregar na sée ́a
C̃NTRATADA o PCI com ́efeito para analise, seńo comprováo o ́efeito e estańo na garantia ́e
36 meses, a C̃NTRATADA ́evera entregar o PCI no eńereco ́esignáo pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.28a.6 A C̃NTRATANTE sera responsavel por tóas as ́esesas ́e frete, seguro e transporte ́os
PCIs enviáos para a C̃NTRATADA por ́efeito ́e fabricaço;

4.1.29 ITEM 52 – TREINAMENTOS – OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO
4a.1a.29a.1 Finalíáe: Capacitar os integrantes ́os Órģos ́o Estáo ́estacáos para operar o software

́e víeomonitoramento, em nível operacional, ́e móo a preparar o treinańo para realizar a gravaço,
repróuço ́e ví́eo, configuraço ́o sistema, monitoramento ao vivo, consulta ́e eventos, pesquisa
́e imagens,  monitoramento ́o servíor sistema, e ́emais funcionalíáes relevantes para a plena
operaço ́o software ́e víeomonitoramento; 

4a.1a.29a.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́o software ́e víeomonitoramento, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e
realizar a refería manutenço, em nível operacional, com ́estaque para a aboŕagem pratica;

4a.1a.29a.3 Carga horaria: 08 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos, cáa um com 4 horas ́e
curso, ́e acoŕo com o Plano ́e Disciplina a ser aprováo pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.29a.4 Sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATANTE o fornecimento ́a infraestrutura física necessaria
para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e ́áos ́e
víeomonitoramento;

4a.1a.29a.5 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńencias ́a C̃NTRATANTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃NTRATADA, sem onus áicionais a C̃NTRATANTE, em horario comercial;

4a.1a.29a.6 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéencia  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃NTRATANTE; 

4a.1a.29a.7 A  C̃NTRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo as ́espesas com hospéagem, transporte e alimentaço ́os instrutores e ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;

4a.1a.29a.8 A estrategia  ́e  ensino  prevista  no Plano ́e Disciplina  ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:

Carga horaria mínima ́o Grupo ́e ̃peráores (por turma)

TREINAMENT̃ DE ̃PERACÃ Horas

Compreeńer a finalíáe tecnica e operacional ́os elementos ́o sistema e ́a
arquitetura tecnológica projetáaa.

1,0

̃perar  tóos  os  elementos  ́os  sistemas; ̃perar  os  recursos  analíticos
́isponíveis; ̃perar, localizar, recuperar e exportar imagens graváasa.

5,5

Detectar e localizar falhas operacionais ́o sistemaa. 1,5

T̃TAL 8,0

4a.1a.29a.9 ̃ Material ́íatico ́evera ser em língua portuguesa e conter tóas as informacões necessarias
para a execuço ́as ativíáes ́e operaço e manutenço ́e tóos os equipamentos componentes ́o
sistema, conforme abaixo ́iscrimináos: 

4a.1a.29a.9a.1 As Apostilas ́e ̃peraço ́eveŗo conter, no mínimo: 
4a.1a.29a.9a.1a.1Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema; 
4a.1a.29a.9a.1a.2Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́o sistema; 
4a.1a.29a.9a.1a.3Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço; 
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4a.1a.29a.9a.1a.4Descriço ́etalháa ́o haŕware e software, inclusive ́e suas interfaces com outros sistemas e
equipamentos,  protocolos  ́e  comunicaço,  párões  ́e  conexões,  perifericos  e  opcionais
fornecíos; 

4a.1a.29a.9a.1a.5Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos; 
4a.1a.29a.9a.1a.6Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos; 
4a.1a.29a.10 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃NTRATANTE para analise e aprovaço, no

mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o cursoa.

4.1.30 ITEM 53 – TREINAMENTOS – ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO
4a.1a.30a.1 Finalíáe:  Capacitar  os  integrantes  ́os  Órģos ́o  Estáo  ́estacáos para  áministrar  o

software ́e víeomonitoramento, em nível ́e gesţo, ́e móo a preparar o treinańo para realizar
incluşo ́e logins, manutenço ́e perfis ́e acesso, configuraço ́o sistema, consulta ́e eventos,
pesquisa ́e imagens e monitoramento ́o servíor sistema; 

4a.1a.30a.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́o software ́e víeomonitoramento, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e
realizar a refería manutenço, em nível ́e gesţo, com ́estaque para a aboŕagem pratica, conforme
estrategia ́e ensino ́efinía no Plano ́e Disciplina a ser fornecío pela C̃NTRATADA;

4a.1a.30a.3 Sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATANTE o fornecimento ́a infraestrutura física necessaria
para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e ́áos ́e
víeomonitoramento;

4a.1a.30a.4 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńencias ́a C̃NTRATANTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃NTRATADA, sem onus áicionais a C̃NTRATANTE, em horario comercial;

4a.1a.30a.5 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéencia  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃NTRATANTE; 

4a.1a.30a.6 A  C̃NTRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo as ́espesas com hospéagem, transporte e alimentaço ́os instrutores e ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;

4a.1a.30a.7 A estrategia  ́e  ensino  prevista  no Plano ́e Disciplina  ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:

TREINAMENT̃ DE ADMINISTRACÃ H̃RAS
Compreeńer a finalíáe tecnica e operacional ́os elementos ́o sistema e ́a
arquitetura tecnológica projetáaa.

1,0

̃perar  tóos  os  elementos  ́os  sistemas; ̃perar  os  recursos  analíticos
́isponíveis; ̃perar, localizar, recuperar e exportar imagens graváasa.

5,5

Compreeńer e suportar o funcionamento ́os elementos ́e haŕware e software
́o sistemaa.

1,0

Detectar  e localizar  falhas operacionais  ́o sistema ,  incluińo elementos com
peŕa ́e conex̧oa.

2,0

Realizar ajustes e calibracões em tóos os elementos ́o sistemaa. 1,0
Configuraço e Customizacões ́os elementos ́o sistema 1,5
T̃TAL 12,00

4a.1a.30a.8 Carga horaria: 12 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos ́e acoŕo com o Plano ́e
Disciplina a ser aprováo pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.30a.9 As Apostilas ́e Áministraço ́eveŗo conter, no mínimo: 
4a.1a.30a.9a.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema; 
4a.1a.30a.9a.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́os sistemas; 
4a.1a.30a.9a.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço; 
4a.1a.30a.9a.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software ́o sistema, inclusive ́e suas interfaces com outros

sistemas  e  equipamentos,  protocolos  ́e  comunicaço,  párões  ́e  conexões,  perifericos  e
opcionais fornecíos; 

4a.1a.30a.9a.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos; 
4a.1a.30a.9a.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4a.1a.30a.10 Lista ́e tóos os mó́ulos e componentes com a respectiva ińicaço e cóificaço original ́o

fabricante; 
4a.1a.30a.11 Informacões basicas para a execuço ́as ativíáes ́e manutenço e ́etecço ́e erros e

falhas; 
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4a.1a.30a.12 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃NTRATANTE para analise e aprovaço, no
mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o cursoa.

4.1.31 ITEM 54 – TREINAMENTOS – CUSTOMIZAÇÕES DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO
4a.1a.31a.1 Finalíáe:  Capacitar  os  integrantes  ́os  Órģos  ́o  Estáo  ́estacáos  para  customizar  o

software ́e víeomonitoramento, em nível ́e ́esenvolvimento, ́e móo a preparar o treinańo para
realizar melhorias no ́esign e aplicacões avancáas; 

4a.1a.31a.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́e ́esenvolvimento ́e software ́e víeomonitoramento, conforme estrategia ́e ensino ́efinía no
Plano ́e Disciplina a ser fornecío pela C̃NTRATADA;

4a.1a.31a.3 Sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATANTE o fornecimento ́a infraestrutura física necessaria
para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e ́áos ́e
víeomonitoramento;

4a.1a.31a.4 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńencias ́a C̃NTRATANTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃NTRATADA, sem onus áicionais a C̃NTRATANTE, em horario comercial;

4a.1a.31a.5 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéencia  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃NTRATANTE; 

4a.1a.31a.6 A  C̃NTRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo as ́espesas com hospéagem, transporte e alimentaço ́os instrutores e ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;

4a.1a.31a.7 A estrategia  ́e  ensino  prevista  no Plano ́e Disciplina  ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:

TREINAMENT̃ DE ADMINISTRACÃ Horas
Compreeńer  a  finalíáe  tecnica  e  operacional  ́os  elementos  ́o  sistema  e  ́a
arquitetura tecnológica projetáaa.

1,0

Customizacões ́e elementos ́os sistemas; Customizacões ́e recursos ́e analíticos
́isponíveis; 

8,0

Realizar ajustes e calibracões em tóos os elementos ́o sistemaa. 1,0
Configuraço ́os elementos ́o sistema 6,0
T̃TAL 16,00

4a.1a.31a.8 Carga horaria: 16 horas, ́istribuí́as em 3 (tres) ́ias consecutivos ́e acoŕo com o Plano ́e
Disciplina a ser aprováo pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.31a.9 As Apostilas ́e Customizaço ́eveŗo conter, no mínimo: 
4a.1a.31a.9a.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema; 
4a.1a.31a.9a.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́os sistemas; 
4a.1a.31a.9a.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço; 
4a.1a.31a.9a.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software ́o sistema, inclusive ́e suas interfaces com outros

sistemas  e  equipamentos,  protocolos  ́e  comunicaço,  párões  ́e  conexões,  perifericos  e
opcionais fornecíos; 

4a.1a.31a.9a.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos; 
4a.1a.31a.9a.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4a.1a.31a.9a.7 Lista ́e tóos os mó́ulos e componentes com a respectiva ińicaço e cóificaço original ́o

fabricante; 
4a.1a.31a.9a.8 Informacões basicas para a execuço ́as ativíáes ́e manutenço e ́etecço ́e erros e falhas; 
4a.1a.31a.10 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃NTRATANTE para analise e aprovaço, no

mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o cursoa.

4.1.32 ITEM 55 – TREINAMENTOS – OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SGE
4a.1a.32a.1 Finalíáe: Capacitar os integrantes ́os Órģos ́o Estáo ́estacáos para operar a soluço

́e SGE, em nível operacional, ́e móo a preparar o treinańo para realizar a gravaço, repróuço ́e
ví́eo, configuraço ́o sistema, monitoramento ao vivo, consulta ́e eventos, pesquisa ́e imagens,
monitoramento ́o servíor sistema, e ́emais funcionalíáes relevantes para a plena operaço ́a
Soluço ́e SGE; 

4a.1a.32a.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́a Soluço ́e SGE, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e realizar a
refería manutenço, em nível operacional, com ́estaque para a aboŕagem pratica;
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4a.1a.32a.3 Carga horaria: 08 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos, cáa um com 4 horas ́e
curso, ́e acoŕo com o Plano ́e Disciplina a ser aprováo pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.32a.4 Sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATANTE o fornecimento ́a infraestrutura física necessaria
para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e ́áos ́e
víeomonitoramento;

4a.1a.32a.5 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńencias ́a C̃NTRATANTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃NTRATADA, sem onus áicionais a C̃NTRATANTE, em horario comercial;

4a.1a.32a.6 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéencia  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃NTRATANTE; 

4a.1a.32a.7 A  C̃NTRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo as ́espesas com hospéagem, transporte e alimentaço ́os instrutores e ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;

4a.1a.32a.8 A estrategia  ́e  ensino  prevista  no Plano ́e Disciplina  ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:
Carga horaria mínima ́o Grupo ́e ̃peráores (por turma)

TREINAMENT̃ DE ̃PERACÃ Horas

Compreeńer  a  finalíáe  tecnica  e  operacional  ́os  elementos  ́o  sistema  e  ́a
arquitetura tecnológica projetáaa.

1,0

̃perar tóos os elementos ́os sistemas; ̃perar  os recursos analíticos ́isponíveis;
̃perar, localizar, recuperar e exportar imagens graváasa.

5,5

Detectar e localizar falhas operacionais ́o sistemaa. 1,5

T̃TAL 8,0

4a.1a.32a.9 ̃ Material ́íatico ́evera ser em língua portuguesa e conter tóas as informacões necessarias
para a execuço ́as ativíáes ́e operaço e manutenço ́e tóos os equipamentos componentes ́o
sistema, conforme abaixo ́iscrimináos: 

4a.1a.32a.9a.1 As Apostilas ́e ̃peraço ́eveŗo conter, no mínimo: 
4a.1a.32a.9a.1a.1Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema; 
4a.1a.32a.9a.1a.2Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́o sistema; 
4a.1a.32a.9a.1a.3Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço; 
4a.1a.32a.9a.1a.4Descriço ́etalháa ́o haŕware e software, inclusive ́e suas interfaces com outros sistemas e

equipamentos,  protocolos  ́e  comunicaço,  párões  ́e  conexões,  perifericos  e  opcionais
fornecíos; 

4a.1a.32a.9a.1a.5Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos; 
4a.1a.32a.9a.1a.6Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos; 
4a.1a.32a.10 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃NTRATANTE para analise e aprovaço, no

mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o cursoa.

4.1.33 ITEM 56 – TREINAMENTOS – ADMINISTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SGE
4a.1a.33a.1 Finalíáe:  Capacitar  os  integrantes  ́os  Órģos ́o  Estáo  ́estacáos para  áministrar  a

soluço ́e SGE, em nível ́e gesţo, ́e móo a preparar o treinańo para realizar incluşo ́e logins,
manutenço ́e perfis ́e acesso, configuraço ́o sistema, consulta ́e eventos, pesquisa ́e imagens e
monitoramento ́o servíor sistema; 

4a.1a.33a.2 Ementa: Desenvolvimento ́o conhecimento sobre a composiço, funcionalíáes e aplicacões
́a soluço ́e SGE, ́as rotinas ́e manutenço, bem como ́a habilíáe ́e opera-lo e realizar a
refería manutenço, em nível ́e gesţo, com ́estaque para a aboŕagem pratica, conforme estrategia
́e ensino ́efinía no Plano ́e Disciplina a ser fornecío pela C̃NTRATADA;

4a.1a.33a.3 Sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATANTE o fornecimento ́a infraestrutura física necessaria
para a realizaço ́o treinamento nos processos e procéimentos para a operaço ́a rée ́e ́áos ́e
víeomonitoramento;

4a.1a.33a.4 ̃ treinamento ́evera ser realizáo nas ́epeńencias ́a C̃NTRATANTE ou em ambientes ́e
responsabilíáe ́a C̃NTRATADA, sem onus áicionais a C̃NTRATANTE, em horario comercial;

4a.1a.33a.5 ̃  treinamento  ́evera  ser  ageńáo  com  antecéencia  mínima  ́e  15  ́ias  ́e  forma  a
possibilitar  o  ́evío  planejamento  ́e  local  e  períóo  ́e  realizaço  ́entro  ́a  ́isponibilíáe  ́a
C̃NTRATANTE; 
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4a.1a.33a.6 A  C̃NTRATADA  assumira  tóas  as  ́espesas  e  encargos  inerente  ao  treinamento,
compreeńeńo as ́espesas com hospéagem, transporte e alimentaço ́os instrutores e ́emais
́espesas/custos ińiretos que incíirem sobre esta contrataço;

4a.1a.33a.7 A estrategia  ́e  ensino  prevista  no Plano ́e Disciplina  ́evera contemplar  treinamento que
abarque, no mínimo, a carga horaria e os eixos tematicos estabelecíos abaixo:

TREINAMENT̃ DE ADMINISTRACÃ Horas

Compreeńer  a  finalíáe  tecnica  e  operacional  ́os  elementos  ́o  sistema  e  ́a
arquitetura tecnológica projetáaa.

1,0

̃perar tóos os elementos ́os sistemas; ̃perar os recursos analíticos ́isponíveis;
̃perar, localizar, recuperar e exportar imagens graváasa.

5,5

Compreeńer e suportar o funcionamento ́os elementos ́e haŕware e software ́o
sistemaa.

1,0

Detectar e localizar falhas operacionais ́o sistema, incluińo elementos com peŕa ́e
conex̧oa.

2,0

Realizar ajustes e calibracões em tóos os elementos ́o sistemaa. 1,0

Configuraço e Customizacões ́os elementos ́o sistema 1,5

T̃TAL 12,00

4a.1a.33a.8 Carga horaria: 12 horas, ́istribuí́as em 2 (́ois) ́ias consecutivos ́e acoŕo com o Plano ́e
Disciplina a ser aprováo pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.33a.9 As Apostilas ́e Áministraço ́eveŗo conter, no mínimo: 
4a.1a.33a.9a.1 Descriço ́etalháa ́o funcionamento ́o sistema; 
4a.1a.33a.9a.2 Descriço ́etalháa ́e tóas as ferramentas ́os sistemas; 
4a.1a.33a.9a.3 Descriço ́etalháa ́o sistema analítico ́a soluço; 
4a.1a.33a.9a.4 Descriço ́etalháa ́o haŕware e software ́o sistema, inclusive ́e suas interfaces com outros

sistemas  e  equipamentos,  protocolos  ́e  comunicaço,  párões  ́e  conexões,  perifericos  e
opcionais fornecíos; 

4a.1a.33a.9a.5 Descriço ́etalháa ́a configuraço ́os sistemas e equipamentos; 
4a.1a.33a.9a.6 Procéimentos ́e instalaço e restauraço ́os softwares instaláos;
4a.1a.33a.10 Lista ́e tóos os mó́ulos e componentes com a respectiva ińicaço e cóificaço original ́o

fabricante; 
4a.1a.33a.11 Informacões basicas para a execuço ́as ativíáes ́e manutenço e ́etecço ́e erros e

falhas; 
4a.1a.33a.12 ̃s Materiais ́íaticos ́eveŗo ser submetíos à C̃NTRATANTE para analise e aprovaço, no

mínimo, 10 (́ez) ́ias antes ́a execuço ́o cursoa.

4.1.34 ITEM 57 – CUSTOMIZAÇÕES PARA O SGE
4a.1a.34a.1 Servicos caracterizáos por customizacões na Soluço ́e Gesţo ́e Eventos;
4a.1a.34a.2 A C̃NTRATADA ́evera escolher ́entre a lista ́e  Descriço do Servico, qual/quais itens

seŗo necessarios para compor o servico ́e customizaço ́e acoŕo com o plano ́e projeto ́efinío
pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.34a.3 A méía ́e valoraço sera a Uníáe ́e Servico Tecnico (UST) – Cáa uníáe ́e servico
tecnico faz referencia  ao servico ́esempenháo pelos seguintes profissionais:  Gerente ́e Projeto,
Analista ́e Integraço e Especialista Tecnicoa. Deve-se levar em conta a complexíáe e a quantíáe
́e horas;

4a.1a.34a.4 Abaixo esţo ́escritos e exemplificáos os graus ́e complexíáe áotáos com a respectiva
valoraço em UST:

Complexidade Descriço do Servico
Fator por

Complexidade

Baixa
Testes;  Instalaço  ́e  Ferramentas;  Instalaço  Ferramenta  ́e  Integraço;  Mesclar
Repositórios e Catalogos ́e Ferramentaa.

0,5

Interméiaria

Criaço ́e Camáas ́e Metááos; Criaço/Éiço ́e Usuarios e Perfis ́e Acesso;
Criaço/Éiço ́e Relatórios; Criaço/Éiço ́e Paineis; Ageńamento ́e Analises;
Migraço ́e Repositórios e Catalogos; Áministraço ́os Servicos ́o software ̃LAP;
Customizaço Grafica ́e Ferramenta; Manutenço Corretiva e Evolutiva ́e Sistemas;
Elaboraço,  Revişo,  Verificaço,  Preparaço  e  Implementaço  ́e  Móelos  ́e
Negócios; Definiço ́e Párões ́e Interfacea.

0,75

Méiana Valíaço  ́e  Relatórios;  Valíaço  ́e  Paineis;  Criaço/Éiço  ́e  Camáa  ́e 1,0
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Metááos  com  ̃rigem  Multíimensional;  Integraço  com  Solucões  ́e
Geoprocessamento;  Integraço  com  LDAP;  Banco  ́e  Dáos  e  ́e  Aplicacões;
Líeranca  ́e  Equipes;  Elaboraço  ́e  Documentaço  ́e  Projeto;  Repasse  ́e
Conhecimento/Mentoria,  Infraestrutura  e  Dimensionamento  ́e  Hardware;  Design e
Revişo ́a Soluço; ̃peraço Assistía; Design ́e Mapasa.

Alta

Levantamento  ́e  Requisitos  ́e  Negócio;  Levantamento  ́e  Requisitos  Tecnicos;
Projetos ́e Arquitetura ́e Solucões ́e Business Intelligence; Definiço ́e Arquitetura
Física;  Dimensionamento  ́e  Haŕware;  Definiço  ́e  Protótipos  Ņo  Funcionais;
Concepço ́e Móelos Lógicos e Físicos; Elaboraço ́e Cronogramas; Especificaço
́e  Camáa  ́e  Metááos;  Configuraço  ́e  Performance ́e  Ferramenta  ́e
Integraço;  Customizaço  ́e  Performance ́e  Banco  ́e Dáos;  Configuracões  ́e
Performance ́e  Ferramenta  ̃LAP;  Móelagem  ́e  Banco  ́e  Dáos  Geografico;
Tuning ́e Banco ́e Dáos Geograficoa.

1,25

4a.1a.34a.5 Para fins ́e calculo ́o total ́e UST em cáa customizaço ́o SGE sera essencial levar em
consíeraço as horas necessarias em raz̧o ́e sua complexíáe, conforme fórmula abaixo:

Total_UST = QTD_Horas * Fator_Comp
4a.1a.34a.6 Total_UST – Quantíáe Total ́e Uníáes ́e Servico Tecnico;
4a.1a.34a.7 QTD_Horas – Quantíáe Total ́e Horas; e
4a.1a.34a.8 Fator_Comp – Fator por Complexíáe

4.2 .  DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1.1 Garantia, Suporte, Assistência Técnica e Gerenciamento Proativo para os itens de 01 a 38.
4.1.1.1 Da Assistência Técnica, Suporte e Gerenciamento Proativo
4a.1a.1a.2 A C̃NTRATADA ́evera prover servico ́e gerenciamento proativo ́e dispositivos ́a Rée ́e Dáos

́e Víeomonitoramento, remotamente, em regime 24x7x365 (24 horas por ́ia, sete ́ias por semana,
tóos os ́ias ́o ano), com ́isponibilizaço ́e pessoal capacitáo e implantaço ́e soluço completa
́e gerenciamento, atualizacões e suporte tecnico, necessarios à gesţo ́e falhas, ́esempenho ́e
infraestrutura e ́e configuraço;  bem como suporte  tecnico,  manutenço preventiva e corretiva ́e
tóos os PCIs,  CGGs, CDIs, Switches e SGE contratáos neste Termo ́e Referencia;

4.1.1.3 Dispositivos da Rede de Dados de Videomonitoramento
4a.1a.1a.4  Definição de Dispositivos – qualquer item ́e configuraço ́e infraestrutura, Data Center, Aplicaço ou

elemento IP, que permita criar metricas na plataforma ́e monitoramentoa.
4a.1a.1a.4a.1  Dispositivos ́e Infraestrutura: Servíores Físicos, Servíores Virtuais, Roteáores, UPS, Banco ́e

Dáos, Switches, Access Point;
4a.1a.1a.4a.2  Dispositivos ́e Data Center: Servíores, Storage (para cáa TB sera consíeráo um ́ispositivo),

UPS, Sites, Banco ́e Dáos, Firewall, IPS, Aplicacões 
4a.1a.1a.4a.3  Dispositivos IP: Pontos ́e Captura ́e Imagem (PCI), CGG – Centro ́e Gerencia ́e Gravaço,

CDI  –  Centro  ́e  Distribuiço  ́e  Imagens,  SGE  –  Sistema  ́e  Gesţo  ́e  Eventos,  Acesso,
Distribuiço, Core, Peering/Boŕer;

4a.1a.1a.5 A C̃NTRATANTE ́evera áerir a, no mínimo, 100 (cem) ́ispositivos (PCI, CGG, CDI, switch, etca.) ́a
lista ́e itens ́este Termo ́e Referencia para o gerenciamento proativo, assistencia tecnica e suportea. A
partir  ́este  bloco  inicial  a  C̃NTRATANTE  póera  áicionar  novos  ́ispositivos  ́e  forma  unitaria
contratańo cáa item isoláamente;

4a.1a.1a.6 A C̃NTRATADA ́evera ateńer aos requisitos mínimos ́as ferramentas ́e gerenciamento proativo
dos dispositivos ́escritos no ANEX̃ E;

4a.1a.1a.7 A C̃NTRATADA ́evera ateńer aos requisitos mínimos ́o acoŕo ́e nível ́e servico ́escritos no
ANEX̃ C;

4a.1a.1a.8 A C̃NTRATADA ́evera cumprir o fluxograma ́e operaço integráa ́e víeomonitoramento ́escritos
no ANEX̃ D;

4a.1a.1a.9 A C̃NTRATADA ́evera  prover  no  mínimo um recurso  local  (na  sée  ́a  ETICE)  para  manter  a
interface com o C̃NTRATANTE ́urante tóo o períóo ́e contrato;

4a.1a.1a.10 A C̃NTRATADA ́evera apresentar um cronograma ́e projeto em ate 15 ́ias após a abertura
́a ̃ŕem ́e Servico;

4a.1a.1a.11 ̃ prazo para prover os recursos ́e pessoal ́este item sera ́e ate 30 ́ias após a aprovaço
́a ́ata ́e início ́o cronograma ́o projeto pela C̃NTRATANTE;

4a.1a.1a.12 A C̃NTRATADA ́evera prover servicos ́e gesţo ́e níveis ́e servico utilizańo-se ́e pessoal
capacitáo, incluińo atualizacões e suporte tecnico ́as ferramentas ́e monitoramento ́escritas no
ANEX̃ E;

4a.1a.1a.13 A C̃NTRATADA ́evera prover o mapeamento e móelagem ́os processos ́e gerenciamento ́e
servicos ́e TI para a ̃peraço ́a Rée ́e Dáos ́e Víeomonitoramento;
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4a.1a.1a.14 ̃s  processos  a  serem  mapeáos  e  móeláos  ́eveŗo  ser  baseáos  nas  melhores  praticas
constantes no ITIL e no IS̃ 20a.000;

4a.1a.1a.15 A  C̃NTRATADA  ́evera  mapear,  móelar  e  áequar,  nas  ferramentas  ́e  monitoramento,  os
processos ́e Gerenciamento ́e Evento, Gerenciamento ́e Problemas, Gerenciamento ́e Incíente e
Cumprimento ́e Requisiço, tóos referentes aos servicos ́e ̃peraçoa.

4a.1a.1a.16 ̃  prazo  para  a  implantaço  ́o  mapeamento,  móelagem  e  áequaço  ́as  ferramentas  ́e
monitoramento sera ́e ate 90 ́ias após a aprovaço ́a ́ata ́e início ́o cronograma ́o projeto pela
C̃NTRATANTE;

4a.1a.1a.17 A  C̃NTRATADA,  perióicamente,  ́evera  revisar  os  processos  para  avaliar  oportuníáes  ́e
melhoria em sua execuço;

4a.1a.1a.18 ̃s processos ́eveŗo ser ́esenháos ́e acoŕo com as funcionalíáes presentes na soluço ́e
gerenciamento utilizáaa.

4a.1a.1a.19 A  C̃NTRATADA  ́evera  treinar  nos  processos  ITIL  ́e  ̃peraço  (Gerenciamento  ́e  Evento,
Gerenciamento ́e Problemas, Gerenciamento ́e Incíente e Cumprimento ́e Requisiço) uma equipe
́e tecnicos ́a C̃NTRATANTE;

4a.1a.1a.20 Devera ser ministráo um treinamento em turma unica ́os processos implantáos para ate 6 (seis)
pessoas ́a C̃NTRATANTE, ́urante o 3º mes ́e vigencia ́o Contrato, com o mínimo ́e 24 (vinte e
quatro) horas;

4a.1a.1a.21 Sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATANTE o fornecimento ́a infraestrutura necessaria para a
realizaço  ́o treinamento  nos  processos  e  procéimentos  para  a  operaço  ́a  rée  ́e  ́áos ́e
víeomonitoramento;

4a.1a.1a.22 A  C̃NTRATADA  ́evera  prover  infraestrutura  ́e  link  ́e  ́áos  e  0800  para  acesso  ́a
C̃NTRATANTE na abertura ́e chamáos;

4a.1a.1a.23 Sera ́e responsabilíáe ́a C̃NTRATADA o fornecimento ́a infraestrutura (servíores e storages)
necessaria para a implantaço ́as ferramentas ́e monitoramento;

4a.1a.1a.24 A C̃NTRATADA ́evera ́isponibilizar pessoal capacitáo para mapear e móelar os processos que
seŗo executáos no Gerenciamento ́os Servicos ́e TI ́a Rée ́e Dáos ́e Víeomonitoramento
fornecíos;

4a.2a.1a.1 Requisitos gerais para a prestaço de servicos
4a.2a.1a.2 ̃s requisitos para prestaço ́os servicos, incluińo características funcionais ́os próutos, ́eveŗo

ser  observáos  pelo  C̃NTRATAD̃  ́e  forma  a  ateńer  integralmente  a  tóos  os  requisitos
apresentáosa. ̃ ņo ateńimento a qualquer ́esses requisitos ou prazos, por completo ou em parte,
sujeitara o C̃NTRATAD̃ à aplicaço ́as sancões contratuais cabíveisa.

4a.2a.1a.3 ̃ C̃NTRATAD̃ ́evera prestar, ao longo ́a vigencia ́o contrato, servicos ́e assistencia tecnica o
qual  ́eve assegurar  a  continuíáe ́o pleno funcionamento ́os equipamentosa.  ̃ referío servico
́evera abranger o ateńimento e províencias na ocorrencia ́e falhas em qualquer componente ́os
equipamentos,  inclusive substituiço ́e pecas,  garantińo a compatibilíáe com as especificacões
tecnicas ́o contrato;

4a.2a.1a.4 A substituiço ́e pecas esta inclusa no servico ́e assistencia tecnica, portanto ņo acarretara em
nenhum tipo ́e onus para o C̃NTRATANTE;

4a.2a.1a.5 A abertura ́e chamáos relativos à assistencia tecnica para o  hardware sera realizáa a partir  ́a
Central  ́e  ̃rientaço  ao  Cliente  Interno  ́o  C̃NTRATANTE,  ́eveńo  o  C̃NTRATAD̃ fornecer
servico centralizáo para abertura ́e chamáos, seja atraves ́e sites na Internet ou ́isponibilizańo
ateńimento 0800;

4a.2a.1a.6 ̃ períóo ́e execuço ́os servicos ́e assistencia tecnica sera ́e 08:00 às 17:00 horas, em ́ias uteisa.
Qualquer horario ́iferente ́este ́evera ser previamente acoŕáo entre as partes;

4a.2a.1a.7 ̃ início ́o prazo para soluço ́e problemas ́evera ser contabilizáo a partir ́o registro ́a ocorrencia
junto ao C̃NTRATAD̃, que ́evera fornecer um numero ́e registroa. ̃ prazo para soluço se encerra
com o termino ́o ateńimento que sera caracterizáo pelo momento em que o equipamento estiver
́isponível para uso, em perfeitas cońicões ́e funcionamento e no local originalmente ́esignáo pelo
C̃NTRATANTE, conforme aceite ́o responsavel pela uníáe ́o C̃NTRATANTE ońe se encontra o
equipamentoa.

4a.2a.1a.8 As pecas que forem utilizáas na execuço ́os reparos ́eveŗo ser originais, novas e ́e configuraço
igual ou superior às substituí́as, guaŕańo conformíáe com os requisitos ́o Éital;

4a.2a.1a.9 A  contratáa  ́evera  ́isponibilizar  com  frequencia  mensal  atraves  ́e  pagina  na  Internet,  correio
eletronico ou impresso, ao longo ́a vigencia ́o contrato, relatório com informacões sobre tóos os
ateńimentos ocorríos no períóo, ate o quinto ́ia util ́o mes subsequente ao mes ́e referencia ́o
relatório, para efeito ́e confrontaço com os controles internos ́o C̃NTRATANTEa. ̃ Relatório ́evera
conter, no mínimo, as seguintes informacões:
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4a.2a.1a.9a.1 Numero ́o chamáo;
4a.2a.1a.9a.2 Numero ́e serie ́o equipamento;
4a.2a.1a.9a.3 Íentificaço ́o tecnico executor ́o ateńimento;
4a.2a.1a.9a.4 Data e hora ́e abertura ́o incíente;
4a.2a.1a.9a.5 Data e hora ́o fechamento ́o incíente (caso ja tenha ocorrío);
4a.2a.1a.9a.6 Descriço sucinta ́o incíente;
4a.2a.1a.9a.7 Relaço ́as pecas substituí́as;
4a.2a.1a.9a.8 Descriço sucinta ́a soluço ́o incíente (caso ja tenha ocorrío)a.
4a.2a.1a.10 Caso nenhum ateńimento seja realizáo no períóo, o C̃NTRATAD̃ ́evera sinalizar essa

situaço para o C̃NTRATANTE atraves ́a Internet, correio eletronico ou correspońencia impressaa. 
4a.2a.1a.11 ̃  C̃NTRATAD̃  ́evera  ́isponibilizar,  caso  o  C̃NTRATANTE  solicite,  os  registros  ́as

oŕens ́e servicos, referentes aos chamáos ́e assistencia tecnica, ocorrías ate 180 (cento e oitenta)
́ias antes ́a solicitaço ́o C̃NTRATANTE, via WEB;

4a.2a.1a.12 Tóos os requisitos ́e Suporte e Assistencia Tecnica objetos ́este ́ocumento ́eveŗo ser
plenamente ateńíos por tóa a vigencia ́o contrato, 36 (trinta e seis) meses, contáos a partir ́a
emisşo ́o Termo ́e Aceitaço Definitiva (TAD) por parte ́o C̃NTRATANTEa.

4a.2a.1a.13 Para os fins ́a prestaço ́os servicos ́escritos neste anexo, o Contratáo ́evera consíerar o
Ambiente ́e Infraestrutura ́e Tecnologia ́a Informaço ́entro ́o estáo ́o Ceara;

4a.2a.1a.14 A prestaço ́os servicos ́e assistencia tecnica ́evera ocorrer remotamente ou no local ońe o
equipamento estiver instaláo;

4a.2a.1a.15 ̃ C̃NTRATANTE comunicara ao C̃NTRATAD̃, com antecéencia mínima ́e 30 (trinta)
́ias, acerca ́e qualquer realocaço ́e equipamentoa. Nesse caso, o C̃NTRATAD̃ ́evera prestar o
servico ́e assistencia tecnica ́o referío equipamento no local para ońe o mesmo for realocáoa.

4a.2a.2 Para os Itens de Aquisicões (Itens 40 a 51) as seguintes condicões se aplicam:
4a.2a.2a.1 A garantia ́evera ser integral por 36 meses; 
4a.2a.2a.2 A C̃NTRATADA ņo substituira a soluço ́e PCI em que o haŕware seja avariáo por acíentes,

operaço ińevía ou negligente, transporte, intemperies climaticas, vańalismo, ́escargas eletricas
provenientes ́e raios e trovões, furacões, ventanias, inuńacões, ́esabamentos e outros ́esastres
naturaisa.

4a.2a.2a.3 Caso  o  PCI  apresente  ́efeito  ́e  fabricaço,  a  C̃NTRATANTE  ́evera  entregar  na  sée  ́a
C̃NTRATADA o PCI com ́efeito para analise, seńo comprováo o ́efeito e estańo na garantia ́e
36 meses, a C̃NTRATADA ́evera entregar o PCI no eńereco ́esignáo pela C̃NTRATANTE;

4a.2a.2a.4 A C̃NTRATANTE sera responsavel por tóas as ́espesas ́e frete, seguro e transporte ́os PCIs
enviáos para a C̃NTRATADA por ́efeito ́e fabricaço;

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5a.1a.  As ́espesas  ́ecorrentes  ́a  Ata  ́e  Registro  ́e  Precos  correŗo  pela  fonte  ́e  recursos  ́o  (s)
órģo(s)/entíáe(s)  participante(s)  ́o  SRP (Sistema ́e  Registro  ́e  Precos),  a  ser  informáa quańo  ́a
lavratura ́o instrumento contratuala.

6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO
6.1. Quanto a entrega:

6a.1a.1a.  ̃ objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões estabelecías neste
instrumento, nos locais ińicáos pela contratante e que póeŗo ser em qualquer localíáe ́o Estáo ́o
Ceara, nos prazos especificáos na tabela abaixo, contáos a partir ́o recebimento ́a oŕem ́e servico ou
instrumento habila.

6a.1a.2a. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate  2 (́ois)
́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, ņo seŗo consíeráos como
ináimplemento contratuala.

6a.1a.3a. Caso a instalaço ņo ocorra por problemas ́e infraestrutura ņo motiváos pela C̃NTRATADA, o fato
́eve ser informáo à Contratante, méiante ofício protocoláo na sée ́a Contratantea.

ITEM DESCRICÃ Limite Maximo

1-14 PCI e CDI 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e Servico

15-16
Entrega ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall).

60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

Montagem, instalaço e áaptaço ́os Monitores
́e Ví́eo (Videowall) e Mobiliario Tecnicoa.

30 (trinta) ́ias corríos a partir ́a entrega 
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Implantaço, configuraço, integraço e testes ́os
Paineis ́e ví́eo (Videowall).

60 (sessenta) ́ias corríos a partir ́a entrega

17-20 CGG 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e Servico

21 Entrega ́os Equipamentos e Mobiliario Tecnico
60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem ́e

Servico

22-36 Analise ́e ví́eo e ́iversos 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e Servico

37 –
38 

Planejamento para ́efiniço ́e arquitetura,
instalaço e configuraço

30 (trinta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

Customizacões iniciais para integraço com banco
́e ́áos ́e terceiros

90 (noventa) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem ́e
Servico

39
Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e

Víeomonitoramento
Maximo ́e 15 (quinze)

́ias corríos

40 –
51

PCI – AQUISICÃ
90 (noventa) ́ias após a emisşo ́a  ̃ŕem ́e

Fornecimento

52 –
57

Treinamentos e Customizacões
Conforme cronograma a ser ́efinío com órģo

interessáo

6.2. Quanto ao recebimento:

6a.2a.1a.  PR̃VIS̃RIAMENTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o objeto
com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratantea.

6a.2a.2a. DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaço ́a qualíáe e ́a
quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabelecías foram ateńías e, consequente
aceitaço ́as notas fiscais pelo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáea.

7. DO PAGAMENTO

7a.1a. ̃ pagamento ávińo ́o objeto ́a Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos ́o(s) órģo(s)
participante(s) e sera efetuáo ate 15 (quinze)  ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscal/fatura
́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataço, méiante créito em conta corrente em nome ́a contratáa,
exclusivamente no Banco Bráesco S/Aa.

7a.1a.1a. A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correcõesa.
Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaço ́a nota
fiscal/fatura corrigíaa.

7a.2a.  Ņo sera efetuáo qualquer pagamento à contratáa,  em caso ́e ́escumprimento ́as cońicões ́e
habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.

7a.3a. É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo estiver ́e acoŕo
com as especificacões ́este instrumentoa.

7a.4a. ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os seguintes comprovantes:

7a.4a.1a. Documentaço relativa à regularíáe para com a Seguríáe Social (INSS),  Fuńo ́e Garantia por
Tempo ́e Servico (FGTS), Trabalhista e Fazeńas Féeral, Estáual e Municipala.

7a.5a. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em original ou por qualquer processo ́e reprografia,
obrigatoriamente autenticáa em cartórioa. Caso esta ́ocumentaço tenha sío emitía pela Internet, só sera
aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáea.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8a.1a. No caso ́e ináimplemento ́e suas obrigacões, a contratáa estara sujeita, sem prejuízo ́as sancões
legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalíáes:

8a.1a.1a. Multas, estipuláas na forma a seguir:

a) Multa ́iaria ́e 0,3% (tres ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual ate o 30º
(trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalentea.

b) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual superior
a 30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalentea. A aplicaço ́a presente multa
exclui a aplicaço ́a multa prevista na alínea anteriora.

c) Multa ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente,
em caso ́e ́escumprimento ́as ́emais clausulas contratuais, eleváa para 0,3% (tres ́ecimos por cento) em
caso ́e reincíenciaa.
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́) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistencia ́a execuço ́o objeto ou
rescişo contratual ņo motiváa pela contratante, inclusive o cancelamento ́o registro ́e precoa.

8a.1a.2a. Impéimento ́e licitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáa no cáastro ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo  (SEPLAG),  ́o Estáo ́o Ceara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniço  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaço perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́as multas previstas neste
instrumento e ́as ́emais cominacões legaisa.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9a.1a. Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumentoa.

9a.2a. Manter ́urante tóa a execuço contratual, em compatibilíáe com as obrigacões assumías, tóas as
cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.

9a.3a.  Aceitar,  nas mesmas cońicões contratuais,  os percentuais ́e acrescimos ou supressões limitáos ao
estabelecío no § 1º, ́o arta. 65, ́a Lei Féeral nº 8a.666/1993, tomańo-se por base o valor contratuala.

9a.4a. Responsabilizar-se pelos ́anos causáos ́iretamente à contratante ou a terceiros, ́ecorrentes ́a sua
culpa ou ́olo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para efeito ́e excluşo ou réuço ́e
sua responsabilíáe o fato ́e a contratante procéer à fiscalizaço ou acompanhar a execuço contratuala.

9a.5a. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a execuço
contratual, inclusive as obrigacões relativas a salarios, prevíencia social, impostos, encargos sociais e outras
províencias,  respońeńo  obrigatoriamente  pelo  fiel  cumprimento  ́as  leis  trabalhistas  e  específicas  ́e
acíentes ́o trabalho e legislaço correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo na execuço contratuala.

9a.6a. Prestar iméiatamente as informacões e os esclarecimentos que venham a ser solicitáos pela contratante,
salvo quańo implicarem em ińagacões ́e carater tecnico, hipótese em que seŗo respońías no prazo ́e 24
(vinte e quatro) horasa.

9a.7a. Refazer o objeto contratual que comprováamente apresente cońicões ́e ́efeito ou em ́esconformíáe
com  as  especificacões  ́este  termo,  no  prazo  fixáo  pelo(s)  órģo(s)/entíáe(s)  participante(s)  ́o  SRP
(Sistema ́e Registro ́e Precos), contáo ́a sua notificaçoa.

9a.8a.  Cumprir,  quańo  for  o  caso,  as  cońicões  ́e  garantia  ́o  objeto,  responsabilizańo-se  pelo  períóo
oferecío em sua proposta comercial, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraçoa.

9a.9a.  Províenciar  a  substituiço  ́e  qualquer  profissional  envolvío  na execuço ́o  objeto  contratual,  cuja
cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaço ́a contratantea.

9a.10a. Responsabilizar-se integralmente pela observância ́o ́ispositivo no título II, capítulo V, ́a CLT, e na
Portaria na.º 3a.460/77,  ́o Ministerio  ́o Trabalho,  relativos a seguranca e higiene ́o trabalho,  bem como a
Legislaço correlata em vigor a ser exigíaa.

10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10a.1a. Solicitar a execuço ́o objeto à contratáa atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e Servico/Fornecimentoa.

10a.2a.  Proporcionar  à  contratáa  tóas  as  cońicões  necessarias  ao  pleno  cumprimento  ́as  obrigacões
́ecorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral no 8a.666/1993 e suas alteracõesa.

10a.3a. Fiscalizar a execuço ́o objeto contratual, atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em ́ecorrencia,
solicitar províencias ́a contratáa, que ateńera ou justificara ́e iméiatoa.

10a.4a. Notificar a contratáa ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto contratuala.

10a.5a. Efetuar os pagamentos ́evíos à contratáa nas cońicões estabelecías neste Termoa.

10a.6a. Aplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumentoa. 

11. DA FISCALIZAÇÃO

11a.1a. A execuço contratual sera acompanháa e fiscalizáa por um gestor especialmente ́esignáo para este
fim pela contratante, ́e acoŕo com o estabelecío no arta. 67, ́a Lei Féeral nº 8a.666/1993, a ser informáo
quańo ́a lavratura ́o instrumento contratuala.

12. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12a.1a. A Ata ́e Registro ́e Precos tera valíáe pelo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a ́ata ́a
sua assinaturaa.

13. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170012 ETICE / GEPRO                                                                                                                                                                       39/73



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

13a.1a. Cabera a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara o gerenciamento ́a Ata ́e Registro ́e Precos,
no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformíáe com as normas ́o Decreto Estáual no
28a.087/2006, publicáo no D̃E ́e 12/1/2006a.

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

14a.1a. ̃s prazos ́e vigencia e ́e execuço contratual seŗo ́efiníos pelo(s) órģo(s)/entíáe(s) participante(s)
́o SRP (Sistema ́e Registro ́e Precos)a.

14a.2a.̃s prazos ́e vigencia e ́e execuço póeŗo ser prorrogáos nos termos ́a Lei Féeral n° 8a.666/1993a.

15. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEX̃ A – RELACÃ D̃ ÓRGÃ PARTICIPANTEa.

ANEX̃ B – CENÁRĨS D̃S PCIsa.

ANEX̃ C – AC̃RD̃ DE NÍVEL DE SERVIC̃S PARA ̃ ÑC 24X7a.

ANEX̃ D – ̃PERACÃ INTEGRADA Ñ ÑC DE VIDẼM̃NIT̃RAMENT̃a.

ANEX̃ E – S̃LUCÃ DE GERENCIAMENT̃ PR̃ATIṼ DE DISP̃SITIṼSa.

ANEX̃ F – GL̃SSÁRĨa.

ANEXO A – RELAÇÃO DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

N° Órģo/Entíáe

1
Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara – ETICE – Avenía Pontes Vieira, 220 - Şo Jo̧o ́o
Tauape, Fortaleza-CE CEP: 60a.130-240
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ANEXO B – CENÁRIOS DOS PCIs
CENÁRIOS DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS

PCI-1 – Ambiente
́e corréor interno

com fluxo ́e
pessoasa.

Câmera  ́o  tipo  mini
́ome,  com  lentes  ́e
foco  fixo,  com
microfone  embutío,
para  utilizaço  em
corréores internos ́e
éificacões,  com  ou
sem  incíencia  ́e
iluminaçoa.

Deve possuir no mínimo 2 Megapixel ́e resoluço (1920 x 1080), a 30
quáros por seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK08;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2a.9" Progressive Scan
CM̃S;
Deve suportar iluminaço mínima ́e 0a.015Lux @ (F1a.2, AGC ̃N), 0 Lux
com acionamento ́o recurso infravermelho;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/3s a 1/10a.000s;
Deve possuir lentes ́o tipo M12 ́e 2a.8 mm @ F2a.0;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG e, ao menos,
um páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (Ha.265,  Ha.264B,
Zipstream, Ha.264+, Ha.264H, Ha.265+ ou similares), com alta relaço ́e
compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo e
aúio;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67;
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 120 ́B;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 8m;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 13 mbps;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo, Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir microfone integráo no próprio corpo ́a câmera;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25°C a 55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC  ate 128 GB;

PCI-2 – Ambiente
interno ou externo

com fluxo ́e
pessoas ou

veículosa.

Câmera ́o tipo bullet,
com  lentes  ́e  foco
variavel,  para
utilizaço  em  areas
préiais  internas  e
externas, com trânsito
́e  pessoas  ou
veículos, com ou sem
iluminaço naturala.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 30 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2a.9" Progressive Scan
CM̃S;
Deve suportar iluminaço mínima ́e 0a.015Lux @ (F1a.2, AGC ̃N), 0a.014
Lux @(F1a.4,AGC ̃N), 0 Lux com acionamento ́o recurso infravermelho;
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 120 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/3s a 1/10a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG e, ao menos,
um páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (Ha.265,  Ha.264B,
Zipstream, Ha.264+, Ha.264H, Ha.265+ ou similares), com alta relaço ́e
compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 25m;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 13 mbps;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
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intruşo, Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25°C a 55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;

PCI-3 – Portarias,
recepcões,

corréores e areas
préiais internasa.

Câmera ́o tipo ́ome,
com  lentes  ́e  foco
variavel,  para
utilizaço  em  areas
préiais internas, com
trânsito ́e pessoas ou
veículos, com ou sem
iluminaço naturala.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 30 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2a.9" Progressive Scan
CM̃S;
Deve suportar iluminaço mínima ́e 0a.015Lux @ (F1a.2, AGC ̃N), 0a.014
Lux @(F1a.4,AGC ̃N), 0 Lux com acionamento ́o recurso infravermelho;
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 120 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/3s a 1/10a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG e, ao menos,
um páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (Ha.265,  Ha.264B,
Zipstream, Ha.264+, Ha.264H, Ha.265+ ou similares), com alta relaço ́e
compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67;
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK10;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 25m;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 13 mbps;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo, Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25°C a 55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;

PCI-4 – Portarias,
recepcões,

corréores e areas
préiais internas,

com suporte a
reconhecimento

faciala.

Câmera ́o tipo ́ome,
com  lentes  ́e  foco
variavel,  para
utilizaço  em  areas
préiais internas, com
suporte  a
reconhecimento faciala.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 60 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2a.8" Progressive Scan
CM̃S;
Deve  suportar  iluminaço  mínima  ́e  0a.005  Lux  @ (F1a.2,  AGC ̃N),
0a.007  Lux  @(F1a.4,AGC  ̃N),  0  Lux  com  acionamento  ́o  recurso
infravermelho;
Deve possuir WDR 140 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/100a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG e, ao menos,
um páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (Ha.265,  Ha.264B,
Zipstream, Ha.264+, Ha.264H, Ha.265+ ou similares), com alta relaço ́e
compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK10;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 25m;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 15 mbps;
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Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo, Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25° C a 55° C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;
A  funcionalíáe  ́e  reconhecimento  facial  ́epeńe  ́iretamente  ́o
ambiente ao qual o equipamento sera instaláo;
A C̃NTRATANTE ́evera áequar o ambiente físico, a ser ́efinío na
etapa  ́o  projeto  pela  C̃NTRADADA,  para  que  a  funcionalíáe  ́e
reconhecimento facial ateńa aos requisitos mínimos ́e funcionamentoa.

PCI-5 - Áreas
préiais externas,

pontos ́e interesse
específicos,

confluencia ́e ruas,
passeios publicos

com campo ́e vişo
variavela.

Câmera ́e campo ́e
vişo  variavel  tipo
speé ́ome ptz, para
utilizaço  em  areas
préiais  externas,
perímetro  externo  ́e
alta seguranca, pontos
́e  interesse
específicos,
confluencia  ́e  ruas,
passeios  publicos,
pracas etc,
com  suporte  para
fixaço  em  parée,
teto ou poste, com ou
sem  iluminaço
naturala.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 30 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2a.8" Progressive Scan
CM̃S;
Deve suportar  iluminaço mínima coloría  ́e  0a.05  Lux @(F1a.6,  AGC
̃N), e preto e branco 0a.01 Lux @(F1a.5, AGC ̃N);
Deve possuir WDR;
Deve possuir recurso ́e zoom óptico ́e 30 x;
Deve possuir recurso ́e zoom ́igital ́e pelo menos 16x;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/10a.000s;
Deve possuir  no mínimo os  seguintes  protocolos ́e  compactaço ́e
ví́eo: Ha.264 / MJPEG;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis  ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP66; 
Deve possuir no mínimo proteço ́e impacto IK10;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃NVIF e PSIA;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, PPoE, UPnP,802a.1X;
Deve suportar  pelo menos os protocolos RS-485 ́os tipos Pelco-P e
Pelco-D;
Deve suportar capacíáe ́e cáastro ́e no mínimo 300 presets;
Deve possuir capacíáe ́e cáastro ́e no mínimo 8 patrulhas
Permitir o acesso simultâneo ́e pelo menos 20 usuarios;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo,  Detecço  ́e  cruzamento  ́e  linha,  Detecço  ́e  movimento,
Analise ́inâmica;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir suporte a recurso ́e aúio;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-30°C a 60°C ;
Deve possuir recurso P̃E IEEE 802a.3at;
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;

PCI-6 - Entráa e 
saí́a ́e veículo em 
estacionamento, 
com suporte a 
leitura ́e placa ́e 
veículoa.

Câmera ́o tipo bullet,
com  lentes  ́e  foco
variavel,  para
utilizaço  em  entráa
e  saí́a  ́e  veículos
em  estacionamento,
com suporte  a  leitura
́e  placa  ́e  veículos
em  baixa  velocíáe,
com  fixaço  em
parée, teto ou poste,
com  ou  sem
iluminaço naturala.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 60 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/1a.9" Progressive Scan
CM̃S;
Deve  suportar  iluminaço  mínima  ́e  0a.002  Lux  @ (F1a.2,  AGC ̃N),
0a.0027  Lux  @(F1a.4,AGC  ̃N),  0  Lux  com  acionamento  ́o  recurso
infravermelho;
Deve possuir recurso WDR 120 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/100a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG, MPEG4 e, ao
menos,  um páŗo  compresşo ́e  ví́eo superior  ao mesmo (Ha.265,
Ha.264B,  Zipstream,  Ha.264+,  Ha.264H,  Ha.265+  ou  similares),  com  alta
relaço ́e compresşo;
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Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 45m;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 15 mbps;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo, Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25°C a 55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;

PCI-7 - Patios e 
pracas ́e 
convivencia 
externosa.

Câmera ́o tipo bullet,
com  lentes  ́e  foco
variavel,  para
utilizaço em espacos
publicos  ́estináos
ao trânsito e lazer ́e
pessoas  com
obstaculos  (arvores,
equipamentos  etca.)  e
iluminaço artificiala.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 60 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/1a.9" Progressive Scan
CM̃S;
Deve  suportar  iluminaço  mínima  ́e  0a.002  Lux  @ (F1a.2,  AGC ̃N),
0a.0027  Lux  @(F1a.4,AGC  ̃N),  0  Lux  com  acionamento  ́o  recurso
infravermelho;
Deve possuir recurso WDR 120 ́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/100a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG, MPEG4 e, ao
menos,  um páŗo  compresşo ́e  ví́eo superior  ao mesmo (Ha.265,
Ha.264B,  Zipstream,  Ha.264+,  Ha.264H,  Ha.265+  ou  similares),  com  alta
relaço ́e compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 45m;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 15 mbps;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo, Detecço ́e cruzamento ́e linha, Detecço ́e movimento;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25°C a 55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;

PCI-8  -  Passeio
publico  em  rua  ou
aveníaa.

Câmera  ́o  tipo  box
profissional,  com
lentes  ́e  foco
variavel, com caixa ́e
proteço,  para
utilizaço em espacos
abertos,  com
obstaculos  (arvores,
postes,  equipamentos
etca.),  ́estináos  ao
trânsito  ́e  pessoas
em areas  urbanas  ao
longo  ́e  vias  ́e
trafego ́e veículosa.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 60 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/1a.9" Progressive Scan
CM̃S;
Deve suportar iluminaço mínima ́e: colorío: 0a.002 Lux @ (F1a.2, AGC
̃N) ; preto e branco: 0a.0002 Lux @(F1a.2,AGC ̃N);
Deve possuir recurso WDR 120́B;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/100a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG, MPEG4 e, ao
menos,  um páŗo  compresşo ́e  ví́eo superior  ao mesmo (Ha.265,
Ha.264B,  Zipstream,  Ha.264+,  Ha.264H,  Ha.265+  ou  similares),  com  alta
relaço ́e compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
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ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 15 mbps;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir suporte a recurso ́e aúio;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25°C a 55°C
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;
A  caixa  ́e  proteço  ́a  câmera  ́eve  possuir  no  mínimo  o  grau  ́e
proteço contra agua e poeira IP67;
A caixa ́e  proteço ́eve ser  fornecía  com suporte para parée ou
postea.

PCI-9 - Panorama
tatico urbanoa.

Câmera com
visualizaço

panorâmica ́e largas
secões ́e espaco

urbano a grańe altura
(mais ́e 10m), para

controle
tatico/ambientala.

Deve possuir recurso ́e câmera panorâmica e câmera investigativa PTZ
simultaneamente;
A câmera investigativa PTZ ́eve possuir zoom ótico ́e no mínimo 30x
A câmera panorâmica ́eve campo ́e vişo ́e 360o;
Deve trabalhar em ambientes ́e baixa iluminaço;
Deve possuir WDR;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/100a.000s;
Deve possuir  no mínimo os  seguintes  protocolos ́e  compactaço ́e
ví́eo: Ha.264 / MJPEG;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis  ́e ví́eo;
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃NVIF, ISAPI e PSIA;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir suporte a recurso ́e aúio;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-35°C a 60°C
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 100/1000 Mbps
Deve possuir  suporte  para  interface  ́e  fibra  ótica  monomóo  10/100
Mbps
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;

PCI-10 – Passeio
publico em rua ou

avenía, com
suporte a leitura ́e
placa ́e veículoa.

Câmera ́o tipo box
profissional, com

lentes ́e foco
variavel, com caixa ́e

proteço, suporte e
ilumináor integráo,

para utilizaço em
passeio publico rua ou
avenía, com suporte
a leitura ́e placa em

alta velocíáea. 

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 60 quáros por
seguńo;
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/1a.8" Progressive Scan
CM̃S;
Deve  suportar  iluminaço  mínima  ́e  0a.002  Lux  @ (F1a.2,  AGC ̃N),
0a.0002 Lux @(F1a.2,AGC ̃N, 0 Lux com auxílio ́e infravermelho;
Deve possuir WDR;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/100a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG, MPEG4 e, ao
menos,  um páŗo  compresşo ́e  ví́eo superior  ao mesmo (Ha.265,
Ha.264B,  Zipstream,  Ha.264+,  Ha.264H,  Ha.265+  ou  similares),  com  alta
relaço ́e compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis  ́e ví́eo;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo,  Detecço  ́e  cruzamento  ́e  linha,  Detecço  ́e  movimento,
Analise ́inâmica;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir suporte a recurso ́e aúio;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-25°C a 55°C;
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
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Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;
Deve ser fornecía com lente ́e foco variavel, com recurso autoíris, e
com variaço ́a ́istância focal mínima entre 12 e 32 mm;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP66;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 45m;

PCI-11 – Ambiente
interno e externo

com fluxo ́e
pessoas e veículosa.

Câmera ́o tipo mini
bullet, com lentes ́e

foco fixo, para
utilizaço em areas

internas e externas ́e
éificacões, com ou
sem incíencia ́e

iluminaçoa.

Deve possuir no mínimo 2 Megapixel ́e resoluço (1920 x 1080), a 30
quáros por seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2a.9" Progressive Scan
CM̃S;
Deve possuir lentes ́o tipo M12 ́e 4 mm @ F2a.0;
Deve suportar iluminaço mínima ́e 0a.015Lux @ (F1a.2, AGC ̃N), 0 Lux
com acionamento ́o recurso infravermelho;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1/3s a 1/10a.000s;
Deve possuir compresşo ́e ví́eo páŗo Ha.264, MJPEG e, ao menos,
um páŗo compresşo ́e ví́eo superior ao mesmo (Ha.265,  Ha.264B,
Zipstream, Ha.264+, Ha.264H, Ha.265+ ou similares), com alta relaço ́e
compresşo;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP67;
Deve possuir recurso WDR (Wíe Dinamic Range) 120 ́B;
Deve possuir recurso infravermelho com alcance mínimo ́e 24m;
Deve suportar  no mínimo os  seguintes  párões  ̃NVIF,  PSIA,  CGI  e
ISAPI;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, RTCP, PPPoE,UPnP,Bonjour, 802a.1X;
Deve permitir  configurar  a taxa ́e bits  ́e ví́eo (bitrate)  com largura
entre 32 kbps e 15 mbps;
Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo, Detecço ́e movimento;
Deve possuir uma interface Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
́e -25°C a 55°C

PCI-12 - Áreas
préiais externas,

pontos ́e interesse
específicos,

confluencia ́e ruas,
passeios publicos
com ausencia ́e
iluminaço, com
campo ́e vişo

variavela.

Câmera ́e campo ́e
vişo variavel tipo

speé ́ome ptz com
ilumináor

infravermelho
integráo, para

utilizaço em areas
préiais externas,

perímetro externo ́e
alta seguranca, pontos

́e interesse
específicos,

confluencia ́e ruas,
passeios publicos,

pracas etc,
com suporte para

fixaço em parée,
teto ou poste, com ou

sem iluminaço
naturala.

Deve possuir  no mínimo 2 Megapixel  ́e resoluço a 30 quáros por
seguńo (60 Hz);
Deve possuir no mínimo sensor ́e imagem ́e 1/2a.8" Progressive Scan
CM̃S;
Deve suportar  iluminaço mínima coloría  ́e  0a.02  Lux @(F1a.5,  AGC
̃N),  e  preto  e  branco  0a.002  Lux  @(F1a.5,  AGC  ̃N)  e  0  Lux  com
acionamento ́o recurso infravermelho;
Deve possuir WDR;
Deve possuir recurso ́e zoom óptico ́e 20 x;
Deve possuir recurso ́e zoom ́igital ́e pelo menos 16x;
Deve possuir ilumináor infravermelho acopláo, com alcance mínimo ́e
140 metros;
Deve possuir velocíáe ́o obturáor ́e no mínimo 1s a 1/10a.000s;
Deve possuir  no mínimo os  seguintes  protocolos ́e  compactaço ́e
ví́eo: Ha.264 / MJPEG;
Deve possuir no mínimo ́ois fluxos ́iferentes configuraveis  ́e ví́eo;
Deve possuir no mínimo o grau ́e proteço contra agua e poeira IP66; 
Deve suportar no mínimo os seguintes párões ̃NVIF e PSIA;
Deve possuir os protocolos ́e comunicaço e seguranca  TCP/IP,IPv4,
IPv6, UDP,FTP, ICMP,NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP,DNS, DDNS,
SNMP, QoS, RTP,RTSP, IGMP, PPoE, UPnP,802a.1X;
Deve suportar  pelo menos os protocolos RS-485 ́os tipos Pelco-P e
Pelco-D;
Deve suportar capacíáe ́e cáastro ́e no mínimo 300 presets;
Deve possuir capacíáe ́e cáastro ́e no mínimo 8 patrulhas
Permitir o acesso simultâneo ́e pelo menos 20 usuarios;
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Deve  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funcionalíáes:  Detecço  ́e
intruşo,  Detecço  ́e  cruzamento  ́e  linha,  Detecço  ́e  movimento,
Analise ́inâmica;
Deve possuir no mínimo uma interface para alarme I/̃;
Deve possuir suporte a recurso ́e aúio;
Deve suportar no mínimo a seguinte faixa ́e temperatura ́e operaço
-30°C a 60°C ;
Deve possuir recurso P̃E IEEE 802a.3at;
Deve possuir slot para carţo ́e memória para gravaço local ́o tipo
Micro SD/SDHC/SDXC ate 128 GB;
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ANEXO C – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO 24X7

1. QUADRO DE INDICADORES

Ińicáor Descriço
Acoŕo ́e Nível ́e Servico (SLA) Taxa ́e Conformíáe

Emergencial Alta Méia Consulta Ano1 Ano2 Ano3

IBRP
Bilhetes Reconhecíos
no Prazo

<= 20 minutos
<= 20

minutos
<= 20

minutos
<= 20 min 88% 89% 90%

IRDP
Respostas ́e 
Diagnóstico no Prazo

<= 30 minutos <= 1 hora
<= 1,5
hora

N/A 88% 89% 90%

IERP
Eventos 
Reestabelecíos no 
Prazo

<= 4 horas <= 8 horas
<= 24
horas

<= 48
horas

88% 89% 90%

IRAP
Requisicões Ateńías
no Prazo

<= 2 ́ias uteis 90% 91% 92%

IAAP
Ativíáe ́e 
Aprovisionamento no 
Prazo

<= 1 ́ia util 95% 95% 96%

2. DESCRIÇÃO DAS SEVERIDADES
A C̃NTRATANTE classificara os chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e URGÊNCIA em tres
níveis (ALT̃, MÉDĨ e BAIX̃), bem como selecionar os servicos ́e IMPACT̃ em relaço ao negócio em
ALT̃, MÉDĨ e BAIX̃a.

Severíáe Descriço

EMERGENCIAL

Criticíáe emergencial ońe şo consíeráos tóos: 
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia alta, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto alto para o negócioa.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia méia, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto alto para o negócioa. 
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia alta, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto méio para o negócioa.

ALTA PRĨRIDADE

Şo situacões que exigem atenço iméiata em funço ́e tóos:
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia alta, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto baixo para o negócioa. 
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia méia, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto méio para o negócioa.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia baixa, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto alto para o negócioa.

MÉDIA
PRĨRIDADE

Situacões que ņo prejúicam significativamente o funcionamento ́os sistemas / servicosa. Şo 
perturbacões que afetam uma area específica ́e ́etermináa funcionalíáe, cuja ́egráaço 
embora toleráa pelo sistema como um tóo constitui-se em anormalíáe e mal funcionamentoa. 
Şo consíeráos tóos:
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia méia, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto baixo para o negócioa. 
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia baixa, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto méio para o negócioa.
̃s chamáos que envolvem os usuarios consíeráos ́e urgencia baixa, quańo solicitáo um 
servico ́e impacto baixo para o negócioa.

C̃NSULTA
Situacões que ņo constituem falha e problemas secuńarios, com efeito menor na funcionalíáe 
́os sistemas / servicosa.

3. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

SEVERIDADE
TEMP̃ PARA

REC̃NHECIMENT̃ D̃ BILHETE
TEMP̃ PARA RESP̃STA

DE DIAGNÓSTIC̃
TEMP̃ PARA

RESTABELECIMENT̃ D̃ SISTEMA

EMERGENCIAL Ate 20 minutos Ate 30 minutos Ate 04 horas

ALTA Ate 20 minutos Ate 01 hora Ate 08 horas

MÉDIA Ate 20 minutos Ate 1,5 hora Ate 24 horas

C̃NSULTA Ate 20 minutos  Ate 48 horas
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4. APLICAÇÃO DOS INDICADORES POR EQUIPES 

GE-N1 Gesţo ́e
Eventos e
Incíentes

Suporte N1 X X X X

GE-N2 Suporte N2 X X X X

AP-PR Aprovisioname
nto

Suporte a Ativacões X

AP-RI Reconciliaço ́e Inventario X X

S̃-FT
Suporte

̃peracional

Gesţo ́a Plataforma ́e Ferramentas X

S̃-GS Gesţo ́e Níveis ́e Servico X

S̃-GM Comite ́e Gesţo ́e Múancas X

GD Desempenho X

5. PENALIDADES
aa. Sera aplicáa a penalíáe ́e 0,2% ́o valor ́o item ́e servico contratáo para cáa ińicáor ņo

ateńío, limitáo em 10% ́o valor mensal ́o item contratáoa.
ba. Exemplo: Caso a equipe ́e Suporte Nível 1 alcance 87% ́os bilhetes reconhecíos no prazo estipuláo

(20 minutos), incíira sobre o valor mensal ́o item a penalíáe ́e 0,2%a.
ca. Penalíáe mensal = TotalDeIńicááoresŅoAteńíosx0,2

6. GLOSAS
aa. Sera  aplicáa  a  glosa  ́e  0,2% ́o  valor  ́o  contrato  para  cáa  item/responsabilíáe  ́escrita  no

contrato e ņo ateńía no mes ́e referenciaa.
ba. As glosas póeŗo ser aplicáas mensalmente enquanto o item/responsabilíáe ņo for ateńío e ņo

havera limite para tais aplicacõesa.
ca. Para a efetivaço ́a aplicaço ́e glosa, a C̃NTRATADA ́evera ser formalmente comunicáa e tera

10  ́ias  corríos  para  respostaa.  Caso  a  resposta  ņo  seja  satisfatória,  a  aplicaço  ́a  glosa  sera
avaliáa pelo fiscal ́o contrato, gerente ́a area e ́iretor ́a area, seńo necessaria a unanimíáe
para aplicaço e a assinatura ́os tresa.
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ANEXO D – OPERAÇÃO INTEGRADA NO NOC DE VIDEOMONITORAMENTO

Este anexo tem por objetivo ́efinir  as responsabilíáes ́as equipes ́a ̃peraço Integráa no ÑC ́e
Víeomonitoramento, e nortear a sequencia basica ́e ativíáes a serem ́esempenháas a fim ́e tratar falha
e eventosa. A observância ́estes passos e necessaria para garantir a ́isponibilíáe e servicosa.

FLUXOGRAMA
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DETALHAMENTO:
a) Monitora a Rée

Compreeńe a ativíáe contínua ́e monitoraço ́as ferramentas ́e gerencia (proprietarias ou ņo),
telas ́e alarmes e etca. que permitem a íentificaço ́e anomalias, eventos e falhas na réea. Deve ser
realizáa em regime 24x7a.

b) Tem Alarme ou Falha? 
Caso seja íentificáo alarme ou falha, seja atraves ́as ferramentas, ou reclamaço por qualquer outro
meio, tais como e-mail, telefone ou SMS, ́eve iniciar ativíáe ́e ́iagnóstico e tratativa ́a falhaa. 

c) Afeta Servico ́e Víeomonitoramento / Gerencia / Sistemas?
Avalia se ha impacto a qualquer tipo ́e servico, as gerencias ou sistemas ́e qualquer naturezaa.

d) Informa Cooŕenáor ́o ÑC e ́o C̃NTRATANTE (Planţo)
Caso exista impacto, ́evem-se informar as recorrencias, seńo elas:

DESCRIÇÃO TELEFONE NOME

Cooŕenaço ÑC XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Planţo C̃NTRATANTE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Cooŕenaço C̃NTRATANTE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Assessoria C̃NTRATANTE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Gerencia C̃NTRATANTE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

e) Analisa Falha
Ativíáe que consiste na analise ́etalháa ́o evento, alarme ou falha íentificáa ou reclamáa, teńo
como objetivo primario o ́iagnóstico ́a causa raiz ́o problemaa. Nesta etapa póe ser necessaria a
consulta  a  procéimentos  e/ou  ́ocumentaço  específicos  sobre  ́etermináos  PCIs,  equipamentos,
alarmes ou sintomas ja presenciáos e ́ocumentáosa.

f) Ha possibilíáe ́e soluço remota?
A partir ́as informacões e conclusões ́a analise ́a falha, e com base na ́ocumentaço, procéimentos
e/ou vivencia/experiencia, verifica se e possível resolver a falha remotamente, méiante configuraço ou
alteraço ́e parâmetros, acionamento ́e concessionaria ́e energia, alteraço ́e facilíáes lógicas, ou
ate mesmo operaço ́e reset/reboota.
*OBSERVAÇÃO: ̃peracões ́e reset/reboot ́evem ser executáas como ultimo recurso, com aval ́a
equipe ́e Nível 3 e somente após a certeza ́e que se sabe a causa raiz ́o problema ou, ao menos,
tenham sío colhías tóas as evíencias, logs e informacões que permitam ao Nível 3 a avaliaço
minuciosa ́o evento para informar posteriormente a causa raiz ́o problema e as ́evías acões para
correço ́efinitivaa.

g) Executa Reparo
Realiza efetivamente as operacões e ativíáes que póem corrigir a falhaa. Caso sejam realizáas pelo
ÑC, Nível 2 ou 3, şo basicamente operacões lógicasa. No caso ́as equipes ́e CM (campo), póem
consistir na troca ́e equipamento, conectores, cabos, reconfiguraço física, múanca ́e facilíáes e/ou
portas e etca. 

h) Solucionáo?
Realiza os testes necessarios para verificar se a falha, evento ou problema foi solucionáoa.

i) Registra ocorrencia, acões tomáas, atualiza inventario e emite relatório
Uma vez que a falha foi solucionáa, o ÑC ́eve:

ia. Registrar a ocorrencia e tóas as acões tomáas, seja ́o N1, N2, N3 ou CM nas ferramentas
vigentes para tala. Na ińisponibilíáe ́estas, registrar ́e forma contingencial em planilha, Woŕ
e/ou enviar por e-mail;

ia. Atualizar o inventario com tóas as móificacões ́e facilíáes e/ou recursos;
iia. Emitir relatório páŗo conforme processo ́e emisşo ́e relatório ́e eventos/falhasa.

j) Equipamento ou facilíáe em implantaço?
Verifica se PCIs, equipamento, porta ou link esta em implantaço consultańo gerencias (quarentena),
base ́e ́áos, planilhas ou a ferramenta que sinaliza esta informaçoa.

k) Comunica implantaço e/ou fornecéor, inibe alarme e finaliza atuaço
Caso  o  equipamento,  porta  ou  link  esteja  em implantaço,  comunicar  a  area  ́e  implantaço  e/ou
fornecéor, inibir o alarme e finalizar a atuaço tecnicaa.

l) Responsabilíáe outra Empresa? 
Avalia se responsabilíáe ́a falha e ́e outra empresaa.

m) Registra ocorrencia, testes realizáos e aciona fornecéor
Caso a responsabilíáe seja ́e outra empresa, e necessario ́escrever tóos os testes realizáos ate
enţo e acionar o fornecéora.
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n) Requer Analise ́o Nível 2?
Após  verificaço  ́e  ́ocumentaço,  procéimentos,  orientacões  e  testes  basicos  e  insucesso  na
tentativa ́e ́iagnóstico e soluço ́o problema, avalia se e necessaria a verificaço ́a equipe ́e Nível
2a. 

o) Aciona Nível 2
Caso seja necessaria a verificaço ́o Nível  2,  aciona-los,  lembrańo ́e atualizar  as informacões e
́escrever tóos as verificacões e testes realizáosa.

p) Aciona CM
Em caso ́e insucesso na soluço ́o problema e, verificar-se que ņo e necessaria a recorrencia ao
Nível 2, acionar as equipes ́e verificaço local (campo) atraves ́o contato com o CMa.

q) Recebe Demańa
Situaço ońe o executor recebe a ́emańa ́e outra area, reativamente, e ņo proativamente atraves
́a monitoraço ́e alarmes, gerencias e eventosa. Deve-se aceitar a ativíáe e ́ar seguimento a analise
e/ou tratativa ́a falhaa.

r) Realiza Testes com ÑC
Caso específico para a operaço ́e campo (CM), quańo após resolverem a falha precisam ligar para o
ÑC, realizar testes em conjunto e solicitar confirmaço ́a soluçoa.

s) Confirma Normalizaço
É  necessario  verificar  se  tóos  os  servicos,  gerencias,  sistemas,  equipamentos  e/ou  clientes  ja
normalizaram e esţo em perfeito funcionamentoa.

t) Solicita encerramento ao N1
Após a execuço ́as ativíáes e confirmaço ́e funcionamento ́eve-se entrar em contato com o ÑC
e solicitar encerramento ́a ativíáea.

u) ̃rienta Nível 1
Sempre que a ativíáe for cońuzía pelo Nível 2, este ́evera, ao final ́a ativíáe, orientar claramente
o Nível 1 sobre o que foi ́iagnosticáo, quais os passos para ́iagnosticar, quais as acões tomáas ́e
forma que possam ́etalhar tóa a tratativa e tambem apreńer para realizarem as ativíáes que forem
́e sua  alcáaa.  Paulatinamente  o  Nível  2  ́evera  elaborar  ́ocumentos  e  procéimentos  bem como
treinamentos, com base nas necessíáes íentificáas atraves ́o processo ́e escalonamento N1->N2

v) Requer Nível 3?
Equipe ́e Nível 2 avalia se e necessario o escalonamento ao Nível 3a.

w) Aciona, acompanha e cobra Nível 3
Caso seja necessario o escalonamento Nível 3, o Nível 2 e responsavel por tóa a tratativaa. Devem
acompanhar a tratativa junto ao nível 3, cobrar retorno e finalmente orientar o nível 1 ate o encerramentoa.

x) Solicita ao N1 repasse para o CM
Caso  seja  necessario  o  acionamento  ́o  CM,  o  Nível  2  repassara  as  informacões  e  orientacões
necessarias ao N1 e solicitara que acionem e ́espachem a equipe ́e campo CMa.
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ANEXO E – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO PROATIVO DE DISPOSITIVOS

Consiste nos requisitos tecnicos ́a soluço ́e gerenciamento proativo ́e ́ispositivos ́a Rée ́e Dáos ́e
Víeomonitoramento  a  ser  ́isponibilizáa  pela  C̃NTRATADA,  para  ateńimento  à  operaço  integráa  ́a
soluço ́e víeomonitoramento contemplańo os seguintes pacotes:
Gerencia ́e Eventos e Desempenho e Gerenciamento ́e Servicosa.

Requisitos Gerais:
1a. A soluço proposta ́evera ser composta pelo conjunto ́e softwares, ́ocumentaço e servicos necessarios ao
exercício pleno ́as funcões ́e monitoramento ́a C̃NTRATANTEa.
2a. Inclui-se nesse conjunto ́e software tóas as licencas ́e sistema operacional,  banco ́e ́áos ou outro
software acessório necessario para o pleno funcionamento ́a soluço ́e gerenciamentoa.
3a.  ̃s  componentes  ́a  soluço  proposta  ́eveŗo  ser  capazes  ́e  operar  por  console  ou  interface  grafica
acessáa por navegáor web compatível com os párões W3C;
4a. A soluço proposta ́evera possuir segmentaço ́e acesso aos ́áos em registro por perfil aplicáos em
telas, relatórios, exportacões, filtros ́e tela e qualquer outro elemento ́o softwarea.
5a. ̃s componentes ́a soluço proposta ́evem ser capazes ́e utilizar perfis ́e seguranca por usuario e por
grupoa.
6a. ̃s componentes ́a soluço proposta ́evem ser capazes ́e manter informacões coletáas nos elementos ou
suas gerencias em ́iferentes graus ́e granularíáe, permitińo configuraço ́o grau ́e granularíáe, bem
como importar e exportara.
7a. A soluço proposta ́evera ser capaz ́e ́isponibilizar as informacões onlinea.
8a. A soluço ́eve prover meios para criaço ́e ́ashboaŕ com ́esempenho ́e equipamentos, rées, servicos
e clientesa.

Gerência de Eventos e Desempenho:
1a. ̃ sistema ́e gerenciamento ́evera fornecer as informacões necessarias para avaliar, em tempo real, se as
características  especificáas  para  os  circuitos  e/ou  servicos  contratáos,  inclusive  Internet  esţo  seńo
ateńíos; 
2a. Realizar ́escobrimento automatico ́os elementos ́a rée, solucionańo os problemas antes que criem ́anos
à rée;
3a. Realizar ́escobrimento automatico ́a topologia ́e nível 2 e nível 3 ́a rée para apresentaço ́o mapa ́e
conectivíáe e ́e informacões ́e configuracões ́os elementosa.
4a.  A ferramenta ́evera  ter  ́iferentes  representacões graficas no mapa ́e topologia  para o  roteáor,  suas
interfaces físicas e  interfaces lógicas,  ́e forma que cáa uma ́estas representacões possa ter  seu status
ińivíuala.
4a. Disponibilizar ferramentas para apresentar a topologia ́a rée em multiplos níveis hierarquicos;
5a. A topologia montáa ́evera ser consistente com os protocolos ́e nível 2 e 3 ́a rée gerenciáa, suportańo
as tecnologias ATM, Frame-Relay, VPN MPLS, Multicast e QoS;
6a. Executar acões (scripts) préefinías quańo ́a ocorrencia ́e eventos específicos;
7a. A ferramenta ́evera prover mecanismos para correlaço ́os eventos e geraço ́e alarmes ́as falhasa. ̃s
seguintes  mecanismos  ́e  correlaço  ́e  eventos  ́evem ser  suportáos:  Pares  ́e  Eventos,  Sequencia  ́e
Eventos, Combinaço ́e Eventos, Taxa ́e Eventos, Cońicionala. 
8a. Realizar Isolamento ́e falhas para um ́áo segmento ́a topologia, ińicańo a causa raiz e suprimińo
eventos ́e ́ispositivos ́epeńentes resultantes ́a falha principal;
9a. Fornecer analise ́o impacto ́e ́etermináa falha em tóa a infraestrutura, gerańo uma nota ́e impacto para
cáa alarme geráo, com base nos ́ispositivos ́epeńentes ́e uma causa raiza.
10a. A ferramenta ́e Gerencia ́e Falhas e Disponibilíáe ́evera prover o gerenciamento ́a configuraço ́os
́ispositivos ́e rée em ambiente multiplataforma permitińo a realizaço ́e comparacões, Roll-Back e uploá
́as configuracõesa.
11a. A ferramenta ́e Gerencia ́e Falhas e Disponibilíáe ́evera prover o gerenciamento ́e servicos ́e TI por
meio ́e agrupamento ́os recursos ́a infraestrutura monitoráos pela soluço permitińo, assim, monitorar, em
tempo  real,  a  saúe  ́os  Servicos  ́e  TI,  relacionańo  os  Servicos  a  Clientes  afetáos  pelas  falhas  ́a
infraestruturaa.
12a. Com o objetivo ́e ter uma monitoraço unificáa, a soluço ́e Gerencia ́e Desempenho, ́eve ter um unico
banco ́e ́áos relacional e por sua vez uma unica base ́e eventos, ońe permitira uma simples áministraço
́esta base e uma grańe possibilíáe ́e correlacionamento ́estas informacões ́ańo maior inteligencia nos
resultáos ́e monitoraçoa.
13a. Utilizar protocolo TCP como meio ́e comunicaço entre os ́iversos componentes ́a soluçoa.
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14a. Capacíáe ́e monitorar sistemas usańo agentes instaláos nos servíores para uma melhor performance
e  coleta  ́e  metricas,  porem  tambem  a  soluço  ́eve  oferecer  opço  ́e  ņo  utilizar  agentes  para  casos
específicosa. (Ex: banco ́e ́áos, Apache, VMWare, etca.a.a.) 
15a. Em ambientes com firewall a comunicaço com os agentes ́eve ser por range ́e portas ́efiníasa.
16a. Em ambientes com firewall a comunicaço entre managers ́o próuto ́eve suportar tunel SSLa.
17a.  Para  arquitetura  "Multi  tier",  a  soluço  ́eve  oferecer  ja  embarcáa  a  possibilíáe  ́e  estabelecer  a
conectivíáe atraves ́e “tunel” sem necessitar ́e ́ispositivos ́e terceirosa.
18a. A soluço ́eve permitir que eventos e/ou alarmes sejam escaláos, reiniciáos, e/ou suprimíos baseáo em
criterios multiplos como fonte, conteúo, horario ou outros itens que sejam obtíos pela monitoraçoa.
19a. ̃ agente ́eve permitir executar acões em um sistemaa.
20a. Capacíáe ́e gerar os alertas quańo uma ́áa metrica ́e ́esempenho se mantiver acima ́o limiar
estabelecío  por  um ́áo  períóo  ́e  tempo  configuravel,  ́entro  ́e  uma  janela  ́e  tempo  maior,  tambem
configuravela.
21a. Capacíáe ́e gerar alertas baseáo em ́esvio ́e comportamento para que possa monitorar metricas fora
́o seu ́esvio páŗo evitańo assim para alguns casos o falso/positivo alarmesa.
22a. Capacíáe ́e gerar alertas ́ias/semanas/mes antes que uma metrica atinge o limiar estabelecío no intuito
́e ter analise ́e teńencia e ser proativo na monitoraçoa.
23a. A soluço ́eve suportar multiplos metóos ́e notificaço, incluińo e-mail, SMS, SNMP Traps ou abertura
́e incíentes em sistema ́e Trouble Ticket (Sistema ́e Service Desk)a.
24a.  A  soluço  ́eve ter  sistema ́e geraço ́e relatórios  baseáo nos ́áos contíos no banco ́e ́áos
relacional ́a soluçoa.
25a. ̃ sistema ́e relatórios ́eve conter relatórios prontos para uso com temas sobre utilizaço, capacíáe ou
́isponibilíáea.
26a. ̃s relatórios ́evem conter graficos, tabelas ou objetos graficos conteńo ́áos ́e ́esempenhoa.
27a. ̃s relatórios ́evem conter graficos, tabelas ou objetos graficos (como imagens, URL links) conteńo ́áos
́e ́esempenhoa.
28a. A soluço ́eve conter um campo para criaço ́e paineis (́ashboaŕs) customizáos em uma interface
móerna tipo HTML5 compatível com os principais navegáores ́o mercáo e tabletsa.
29a. ̃s paineis customizáos ́evem permitir o cliente apresentar informacões ́e metricas ́e negócios atraves
́e queries SQL no mesmo painel existente com metricas ́e TI, proporcionańo assim uma vişo unica ́e TI e
́o negócio no mesmo painela.
30a. A soluço ́eve ter capacíáe ́e méir níveis ́e servico ́a infraestrutura monitoráa que seja relacionáa
às aplicacões ́e negóciosa.
31a.  A  soluço  ́eve  suportar  a  monitoraço  ́os  seguintes  fabricantes  ́e  Sistemas ̃peracionais:  Microsoft
Wińows, Unix (HP-UX, AIX, Solaris), Linux (RéHat, Suse, Debian, zLinux)a.
32a. A monitoraço ́e sistemas operacionais ́eve suportar nativamente sem necessíáe ́e customizaço no
mínimo  metricas  relacionáas  a  uptime,  CPU,  fila  ́e  processamento,  memória  física/swap,  paginaço  ́e
memória, ́isco, inóe, I/̃, pastas (́isponibilíáe), arquivos (́isponibilíáe, encontrar arquivo correspońente,
numero  ́e  correspońencias  ́e  arquivos,  integríáe  ́e  arquivo,  espaco  usáo  pelos  arquivos
correspońentes), Wińows (numero ́e eventos ́o Wińows, Contáor ́e Performance, servicos ́o Wińows),
processos  (CPU e  memória  por  processos,  ́isponibilíáe  ́e  processos,  instâncias,  threás  e  hańles)  e
utilizaço ́e interface, em forma ́e alarmes e relatórios, porem ņo se limitańo a estasa.
33a. Deve suportar no mínimo a monitoraço ́os seguintes fabricantes ́e bancos ́e ́áos: ̃racle, Postgres,
MySQLa.
34a. A soluço ́eve permitir monitoraço por testes sinteticos baseáos em SMTP, P̃P3 ou IMAPa.
35a. Deve monitorar ́esempenho e ́isponibilíáe ́e servíores web tais com JBoss, Tomcat entre outrosa.
36a. A soluço ́eve monitorar sistemas virtuais baseáos em VMwarea.

Gerenciamento de Servicos:
1a. Tóos os ateńimentos ́evem ser registráos na soluço ́e service-́esk ́a C̃NTRATADAa.
2a. Se necessario, a C̃NTRATADA ́evera integrar a sua soluço com a ́a C̃NTRATANTE ́e forma a realizar
os registros em apenas uma consolea.
3a. A soluço ́e service-́esk ́a C̃NTRATADA ́evera suportar ao menos os processos ́e gerenciamento ́e
incíentes,  cumprimento  ́e  requisiço,  gerenciamento  ́e  problemas,  gerenciamento  ́e  múancas,
gerenciamento ́e configuraço e gerenciamento ́e nível ́e servicoa.
4a. A soluço ́e service-́esk ́a C̃NTRATADA ́evera ser certificáa com o selo PinkVerify para conformíáe
com os  processos  ITIL  em sua  verşo  3  ou  superior,  em,  pelo  menos,  nos  processos:  gerenciamento  ́e
incíentes,  cumprimento  ́e  requisiço,  gerenciamento  ́e  problemas,  gerenciamento  ́e  múancas,
gerenciamento ́e configuraço e gerenciamento ́e nível ́e servicoa.
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5a. Alem ́a certificaço PinkVerify, o Fabricante ́a soluço ́eve ser acréitáo no Quárante Magico ́o Gartner,
empresa ́e pesquisa em tecnologia ińepeńente que aponta teńencias e párões, como forma ́e garantir a
qualíáe ́a soluço utilizáa;
6a. A C̃NTRATADA ́evera ́isponibilizar interface web para que os usuarios finais possam registrar seus tickets
sem interaço com os analistasa.
7a. A C̃NTRATADA ́eve ́isponibilizar interface web que extraia ́áos em tempo real e ́e forma automatica
sobre tóos os tickets abertos e fecháos em ́etermináo períóoa.
8a.  A  interface  ́eve  extrair  informacões  ́iretamente  ́a  ferramenta  ́e  service-́esk  ́a  C̃NTRATADA  e
́isponibilizar  tais  informacões  em  forma  ́e  graficos  ́e  pizza  e  ́e  barras  conteńo  as  estatísticas  ́os
ateńimentosa.
9a. Deve ser compatível tambem com ́ispositivos móveis que executem sistema operacional Apple ĨS 5a.0 ou
superior e Ańroí 3a.0 ou superiora.

ANEXO F – GLOSSÁRIO

PCI – Ponto ́e Captura ́e Imagem

CDI – Concentráor ́e Imagens

PV – Painel ́e Visualizaço

CGG – Centro ́e Gerencia e Gravaço

PM – Posto ́e Monitoramento

SGE – Servico ́e Gesţo ́e Eventos

MC – Meio ́e Comunicaço

CM – Centro ́e Monitoramento

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20170012 ETICE / GEPRO                                                                                                                                                                       55/73



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

ANEXO II – CARTA PROPOSTA

À

Central ́e Licitacões ́o Estáo ́o Ceara

Refa.: Preģo Eletronico nº 20170012

A proposta comercial encontra-se em conformíáe com as informacões previstas no éital e seus Anexosa.

1. Identificaço do licitante:

 a) Raz̧o Social: 

 b) CPF/CNPJ e Inscriço Estáual:

 c) Eńereco completo:

 ́) Representante Legal (nome, nacionalíáe, estáo civil, profisşo, RG, CPF, ́omicílio):

 e) Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condicões Gerais da Proposta:

• A presente proposta e valía por ______ (______) ́ias, contáos ́a ́ata ́e sua emisşoa.

• ̃ objeto contratual tera garantia ́e __________(_______) _________a.

3. Formaço do Preco

GRUP̃_____

ITEM
ESPECIFICACÃ

UNIDADE QUANTa.
VAL̃R (R$)

UNITÁRĨ  T̃TAL

VAL̃R GL̃BAL R$: 

Valor por extenso (________________________)

Local e ́ata 

Assinatura ́o representante legal 

(Nome e cargo)
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SERVIÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170012

PROCESSO Nº5691924/2017

Aos __ ́ias ́o mes ́e ________ ́e 20__, na sée ́a  Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara -
ETICE, foi lavráa a presente Ata ́e Registro ́e Precos, conforme ́eliberaço ́a Ata ́o Preģo Eletronico nº
20170012 ́o respectivo resultáo homologáo, publicáo no Diario ̃ficial ́o Estáo em __/__/20__, às fls ____,
́o Processo nº  5691924/2017, que vai assináa pelo titular ́a  Empresa de Tecnologia da Informaço do
Ceara – ETICE – gestora ́o Registro ́e Precos, pelos representantes legais ́os ́etentores ́o registro ́e
precos, tóos qualificáos e relacionáos ao final, a qual sera regía pelas clausulas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. ̃ presente instrumento fuńamenta-se:

 Ia. No Preģo Eletronico nº 20170012;

 IIa. Nos termos ́o Decreto Estáual nº 28a.087, ́e 10/1/2006, publicáo Da.̃a.E ́e 12/1/2006;

 IIIa. Na Lei Féeral na.º 8a.666, ́e 21a.6a.93 e suas alteracõesa. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A  presente  Ata  tem  por  objeto  o  Registro  ́e  Precos  para  futuros  e  eventuais  Servicos  ́e  Implantaço,
̃peracionalizaço  e  Manutenço  ́e  Soluço  Integráa  ́e  Víeomonitoramento,  com  Fornecimento  ́e
Equipamentos  e  ̃peraço  Tecnica  Integráa  para  o  Governo  ́o  Estáo  ́o  Ceara,  cujas  especificacões e
quantitativos encontram-se ́etalháos no Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital  ́e Preģo Eletronico nº
20170012 que passa a fazer  parte  ́esta  Ata,  juntamente com as propostas ́e precos apresentáas pelos
fornecéores classificáos em primeiro lugar, conforme consta nos autos ́o Processo nº 5691924/2017a.

Subclausula Única – Este instrumento ņo obriga a Áministraço a firmar contratacões, exclusivamente por seu
interméio, póeńo realizar licitacões específicas, obéecía a legislaço pertinente, sem que, ́esse fato, caiba
recurso ou ińenizaço ́e qualquer especie aos ́etentores ́o registro ́e precos, seńo-lhes asseguráo a
preferencia, em iguaĺáe ́e cońicõesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata ́e Registro ́e Precos tera valíáe pelo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a ́ata ́a
sua assinaturaa.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cabera a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE o gerenciamento ́este instrumento, no seu
aspecto  operacional  e  nas  questões  legais,  em  conformíáe  com  as  normas  ́o  Decreto  Estáual  nº
28a.087/2006, publicáo no Da.̃a.E ́e 12/1/2006a.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em ́ecorrencia ́a publicaço ́esta Ata, o participante ́o SRP póera firmar contratos com os fornecéores
com precos registráos, ́eveńo comunicar ao órģo gestor, a recusa ́o ́etentor ́e registro ́e precos em
fornecer os bens no prazo estabelecío pelos órģos participantesa.

Subclausula  Primeira  –  ̃  prestáor  ́e  servico  tera  o  prazo  ́e  5  (cinco)  ́ias  uteis,  contáos a  partir  ́a
convocaço, para a assinatura ́o contratoa. Este prazo póera ser prorrogáo uma vez por igual períóo, ́eśe
que solicitáo ́urante o seu transcurso e, aińa assim, se ́evíamente justificáo e aceitoa.

Subclausula Seguńa – Na assinatura ́o contrato sera exigía a comprovaço ́as cońicões ́e habilitaço
exigías no éital, as quais ́eveŗo ser mantías pela contratáa ́urante tóo o períóo ́a contrataçoa.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

̃s signatarios ́esta Ata ́e Registro ́e Precos assumem as obrigacões e responsabilíáes constantes no
Decreto Estáual ́e Registro ́e Precos n° 28a.087/2006a.

Subclausula Primeira – Competira ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o controle e áministraço ́o SRP,
em especial, as atribuicões estabelecías nos incisos I ao VI ́o arta. 13 ́o Decreto Estáual n° 28a.087/2006;

Subclausula Seguńa –  Cabera ao órģo participante, as atribuicões que lhe şo conferías nos termos ́os
incisos I a V ́o arta. 14 ́o Decreto Estáual n° 28a.087/2006a.

Subclausula Terceira – ̃ ́etentor ́o registro ́e precos, ́urante o prazo ́e valíáe ́esta Ata, fica obrigáo a:

a) Ateńer os péíos efetuáos pelo(s) órģo(s) ou entíáe(s) participante(s) ́o SRP, bem como aqueles
́ecorrentes ́e remanejamento ́e quantitativos registráos nesta Ata, ́urante a sua vigencia;
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b) executar os servicos ofertáos, por preco unitario registráo, nas quantíáes ińicáas  pelo) participante) ́o
Sistema ́e Registro ́e Precosa. 

c)  Respońer  no  prazo  ́e  ate  5  (cinco)  ́ias  a  consultas  ́o  órģo  gestor  ́e  Registro  ́e  Precos  sobre  a
pretenşo ́e órģo/entíáe ņo participante (carona);

́) Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabilizańo-se pelo períóo oferecío
em sua proposta comercial, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraçoa.

Subclausula Quarta – Cabera a contratáa províenciar a substituiço ́e qualquer profissional envolvío na
execuço ́o objeto contratual, cuja cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaço ́a contratantea.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

̃s precos registráos şo os precos unitarios ofertáos nas propostas ́as signatarias ́esta Ata, os quais esţo
relacionáos no  Mapa ́e Precos  ́os itens,  Anexo unico este  instrumento e  serviŗo  ́e base para  futuras
aquisicões, observáas as cońicões ́e mercáoa.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

̃s  precos  registráos  só  póeŗo  ser  revistos  nos  casos  previstos  no  arta.  22  ́o  Decreto  Estáual  n°
28a.087/2006a.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

̃s precos registráos na presente Ata, póeŗo ser canceláos ́e pleno ́ireito, nas situacões previstas no arta.
23 e na forma ́o arta. 24, ambos ́o Decreto Estáual n° 28a.087/2006a. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO

̃s servicos que póeŗo ávir ́esta Ata ́e Registro ́e Precos seŗo formalizáas por meio ́e instrumento
contratual a ser celebráo entre o órģo participante/interessáos e o prestáor  ́e servicoa.

Subclausula  Primeira  –  Caso  o  prestáor  ́e  servico  classificáo  em primeiro  lugar,  ņo  cumpra  o  prazo
estabelecío  pelos  órģos  participantes, ou  se  recuse  a  executar  o  servico,  tera  o  seu  registro  ́e  preco
canceláo, sem prejuízo ́as ́emais sancões previstas em lei e no instrumento contratuala.

Subclausula  Seguńa  –  Neste  caso,  o  órģo  participante  comunicara  ao  órģo  gestor,  competińo  a  este
convocar sucessivamente por oŕem ́e classificaço, os ́emais prestáores ́e servicosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

Subclausula Primeira – Quanto a entrega

a)  ̃  objeto  contratual  ́evera  ser  entregue  em  conformíáe  com  as  especificacões,  prazos  e  locais
estabelecíos no Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éitala.

b) ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois) ́ias
uteis  antes  ́o  termino  ́o  prazo  ́e  entrega,  e  aceitos  pela  contratante,  ņo  seŗo  consíeráos  como
ináimplemento contratuala.

Subclausula Segunda – Quanto ao recebimento: 

a) PR̃VIS̃RIAMENTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o objeto com as
especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratante;

b) DEFINITIVAMENTE, sera expéío Termo ́e Recebimento Definitivo, após a verificaço ́o cumprimento total
́o objeto contratual, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabelecías no Contrato foram ateńías e
consequente  aceitaço  ́as  Notas  Fiscais  pelo  gestor  ́a  contrataço,  ́eveńo  haver  rejeiço  no  caso  ́e
́esconformíáe;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

̃ pagamento ávińo ́o objeto ́esta Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos ́o(s) órģo(s)
participante(s)  e sera efetuáo ate  15 (quinze)  ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscal/fatura
́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataço, méiante créito em conta-corrente em nome ́a contratáa,
exclusivamente no Banco Bráesco S/Aa.

Subclausula  Primeira  –  A nota fiscal/fatura  que  apresente incorrecões sera ́evolvía  à contratáa para  as
́evías correcõesa. Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e
apresentaço ́a nota fiscal/fatura corrigíaa.

Subclausula Seguńa – Ņo sera efetuáo qualquer pagamento à contratáa, em caso ́e ́escumprimento ́as
cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.

Subclausula Terceira – É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo
estiver ́e acoŕo com as especificacões ́o Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital ́o Preģo Eletronico nº
20170012a.

Subclausula  Quarta  –  ̃s  pagamentos  encontram-se  aińa  cońicionáos  à apresentaço  ́os  seguintes
comprovantes:
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a) Documentaço relativa à regularíáe para com a Seguríáe Social (INSS), Fuńo ́e Garantia por Tempo ́e
Servico (FGTS), Trabalhista e Fazeńas Féeral, Estáual e Municipala.

Subclausula  Quinta  – Tóa  a  ́ocumentaço  exigía  ́evera ser  apresentáa  em original  ou  por  qualquer
processo ́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartórioa. Caso esta ́ocumentaço tenha sío emitía
pela Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáea.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subclausula Primeira – ̃ prestáor ́e servico que praticar quaisquer ́as cońutas previstas no arta. 32, ́o
Decreto Estáual nº 28a.089/2006, sem prejuízo ́as sancões legais nas esferas civil e criminal, estara sujeito às
seguintes penalíáes:

a) Multa ́e 10% (́ez por cento) sobre o preco total ́o (s) item (ns) registráo(s)a.

b)  Impéimento  ́e  licitar  e  contratar  com a  Áministraço,  seńo,  enţo,  ́escréenciáo  no  cáastro  ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo  (SEPLAG),  ́o Estáo ́o Ceara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniço  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaço  perante  a  própria  autoríáe  que  aplicou  a  penalíáe,  sem  prejuízo  ́a  multa  prevista  neste
instrumento e ́as ́emais cominacões legaisa.

Subclausula  Seguńa – ̃ prestáor ́e servico recolhera a multa por  meio ́e Documento ́e Arrecáaço
Estáual (DAE), póeńo ser substituí́o por outro instrumento legal, em nome ́o órģo contratantea. Se ņo o
fizer, sera cobráa em processo ́e execuçoa.

Subclausula Terceira – Nenhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma
́a leia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica  eleito  o  foro  ́o  município  ́e  Fortaleza,  capital  ́o  Estáo  ́o  Ceara,  para  conhecer  ́as  questões
relacionáas com a presente Ata que ņo possam ser resolvías pelos meios áministrativosa.

Assinam esta Ata, os signatarios relacionáos e qualificáos a seguir, os quais firmam o compromisso ́e zelar
pelo fiel cumprimento ́as suas clausulas e cońicõesa.

Signatarios:

Órģo Gestor Nome ́o Titular Cargo CPF RG Assinatura

Detentores ́o Rega.
́e Precos

Nome ́o
Representante

Cargo CPF RG Assinatura

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__ - SERVIÇO

 MAPA DE PREÇOS 

Este ́ocumento e  parte  ́a Ata  ́e Registro  ́e Precos  acima referenciáa,  celebráa  entre  a  Empresa  ́e
Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE e o Prestáor ́e Servico, cujos precos esţo a seguir registráos
por item, em face ́a realizaço ́o Preģo Eletronico nº 20170012a.

ITEM CÓD ITEM ESPECIFICACÃ
D̃ ITEM

F̃RNECED̃RES QUANTIDADE PREC̃
REGISTRAD̃
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20170012

PROCESSO Nº5691924/2017

Aos __ ́ias ́o mes ́e ________ ́e 20__, na sée ́a Empresa de Tecnologia da Informaço do Ceara –
ETICE, foi lavráa a presente Ata ́e Registro ́e Precos, conforme ́eliberaço ́a Ata ́o Preģo Eletronico nº
20170012 ́o respectivo resultáo homologáo, publicáo no Diario ̃ficial ́o Estáo em __/__/20__, às fls ____,
́o Processo nº  5691924/2017, que vai assináa pelo titular ́a  Empresa de Tecnologia da Informaço do
Ceara – ETICE – gestora ́o Registro ́e Precos, pelos representantes legais ́os ́etentores ́o registro ́e
precos, tóos qualificáos e relacionáos ao final, a qual sera regía pelas clausulas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. ̃ presente instrumento fuńamenta-se:

 Ia. No Preģo Eletronico nº 20170012;

 IIa. Nos termos ́o Decreto Estáual nº 28a.087, ́e 10/1/2006, publicáo Da.̃a.E ́e 12/1/2006;

 IIIa. Na Lei Féeral na.º 8a.666, ́e 21a.6a.93 e suas alteracõesa. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A  presente  Ata  tem  por  objeto  o  Registro  ́e  Precos  para  futuros  e  eventuais  Servicos  ́e  Implantaço,
̃peracionalizaço  e  Manutenço  ́e  Soluço  Integráa  ́e  Víeomonitoramento,  com  Fornecimento  ́e
Equipamentos  e  ̃peraço  Tecnica  Integráa  para  o  Governo  ́o  Estáo  ́o  Ceara,  cujas  especificacões e
quantitativos encontram-se ́etalháos no Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital  ́e  Preģo Eletronico nº
20170012 que passa a fazer  parte  ́esta  Ata,  juntamente com as propostas ́e precos apresentáas pelos
fornecéores classificáos em primeiro lugar, conforme consta nos autos ́o Processo nº 5691924/2017a.

Subclausula Única – Este instrumento ņo obriga a Áministraço a firmar contratacões, exclusivamente por seu
interméio, póeńo realizar licitacões específicas, obéecía a legislaço pertinente, sem que, ́esse fato, caiba
recurso ou ińenizaço ́e qualquer especie aos ́etentores ́o registro ́e precos, seńo-lhes asseguráo a
preferencia, em iguaĺáe ́e cońicõesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata ́e Registro ́e Precos tera valíáe pelo prazo ́e 12 (́oze) meses, contáos a partir ́a ́ata ́a
sua assinaturaa.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cabera a Empresa ́e Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara – ETICE o gerenciamento ́este instrumento, no seu
aspecto  operacional  e  nas  questões  legais,  em  conformíáe  com  as  normas  ́o  Decreto  Estáual  nº
28a.087/2006, publicáo no Da.̃a.E ́e 12/1/2006a.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em ́ecorrencia ́a publicaço ́esta Ata, o participante ́o SRP póera firmar contratos com os fornecéores
com precos registráos, ́eveńo comunicar ao órģo gestor, a recusa ́o ́etentor ́e registro ́e precos em
fornecer os bens no prazo estabelecío pelos órģos participantesa.

Subclausula Primeira – ̃ fornecéor tera o prazo ́e 5 (cinco) ́ias uteis, contáos a partir ́a convocaço, para
a assinatura ́o contratoa. Este prazo póera ser prorrogáo uma vez por igual períóo, ́eśe que solicitáo
́urante o seu transcurso e, aińa assim, se ́evíamente justificáo e aceitoa.

Subclausula Seguńa – Na assinatura ́o contrato sera exigía a comprovaço ́as cońicões ́e habilitaço
exigías no éital, as quais ́eveŗo ser mantías pela contratáa ́urante tóo o períóo ́a contrataçoa.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

̃s signatarios ́esta Ata ́e Registro ́e Precos assumem as obrigacões e responsabilíáes constantes no
Decreto Estáual ́e Registro ́e Precos n° 28a.087/2006a.

Subclausula Primeira – Competira ao órģo gestor ́o Registro ́e Precos, o controle e áministraço ́o SRP,
em especial, as atribuicões estabelecías nos incisos I ao VI ́o arta. 13 ́o Decreto Estáual n° 28a.087/2006;

Subclausula Seguńa –  Cabera ao órģo participante, as atribuicões que lhe şo conferías nos termos ́os
incisos I a V ́o arta. 14 ́o Decreto Estáual n° 28a.087/2006a.

Subclausula Terceira – ̃ ́etentor ́o registro ́e precos, ́urante o prazo ́e valíáe ́esta Ata, fica obrigáo a:

a) Ateńer os péíos efetuáos pelo(s) órģo(s) ou entíáe(s) participante(s) ́o SRP, bem como aqueles
́ecorrentes ́e remanejamento ́e quantitativos registráos nesta Ata, ́urante a sua vigencia;
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b) Fornecer os bens ofertáos, por preco unitario registráo, nas quantíáes ińicáas pelo participante ́o
Sistema ́e Registro ́e Precos;

c)  Respońer  no  prazo  ́e  ate  5  (cinco)  ́ias  a  consultas  ́o  órģo  gestor  ́e  Registro  ́e  Precos  sobre  a
pretenşo ́e órģo/entíáe ņo participante (carona);

́) Cumprir, quańo for o caso, as cońicões ́e garantia ́o objeto, responsabilizańo-se pelo períóo oferecío
em sua proposta comercial, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraçoa.

Subclausula Quarta – Cabera a contratáa províenciar a substituiço ́e qualquer profissional envolvío na
execuço ́o objeto contratual, cuja cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaço ́a contratantea.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

̃s precos registráos şo os precos unitarios ofertáos nas propostas ́as signatarias ́esta Ata, os quais esţo
relacionáos no  Mapa ́e Precos  ́os itens,  Anexo unico este  instrumento e  serviŗo  ́e base para  futuras
aquisicões, observáas as cońicões ́e mercáoa.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

̃s  precos  registráos  só  póeŗo  ser  revistos  nos  casos  previstos  no  arta.  22  ́o  Decreto  Estáual  n°
28a.087/2006a.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

̃s precos registráos na presente Ata, póeŗo ser canceláos ́e pleno ́ireito, nas situacões previstas no arta.
23 e na forma ́o arta. 24, ambos ́o Decreto Estáual n° 28a.087/2006a. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO

As aquisicões ́os bens que póeŗo ávir ́esta Ata ́e Registro ́e Precos seŗo formalizáas por meio ́e
instrumento contratual a ser celebráo entre o órģo participante/interessáos e o fornecéora. 

Subclausula Primeira – Caso o fornecéor classificáo em primeiro lugar, ņo cumpra o prazo estabelecío pelos
órģos participantes, ou se recuse a efetuar o fornecimento, tera o seu registro ́e preco canceláo, sem prejuízo
́as ́emais sancões previstas em lei e no instrumento contratuala.

Subclausula  Seguńa  –  Neste  caso,  o  órģo  participante  comunicara  ao  órģo  gestor,  competińo  a  este
convocar sucessivamente por oŕem ́e classificaço, os ́emais fornecéoresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

Subclausula Primeira – Quanto a entrega:

a)  ̃  objeto  contratual  ́evera  ser  entregue  em  conformíáe  com  as  especificacões,  prazos  e  locais
estabelecíos no Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éitala.

b) ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois) ́ias
uteis  antes  ́o  termino  ́o  prazo  ́e  entrega,  e  aceitos  pela  contratante,  ņo  seŗo  consíeráos  como
ináimplemento contratuala.

Subclausula Segunda – Quanto ao recebimento: 

a) PR̃VIS̃RIAMENTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o objeto com as
especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratante;

b) DEFINITIVAMENTE, sera expéío Termo ́e Recebimento Definitivo, após a verificaço ́o cumprimento total
́o objeto contratual, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabelecías no Contrato foram ateńías e
consequente  aceitaço  ́as  Notas  Fiscais  pelo  gestor  ́a  contrataço,  ́eveńo  haver  rejeiço  no  caso  ́e
́esconformíáe;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

̃ pagamento ávińo ́o objeto ́esta Ata ́e Registro ́e Precos sera proveniente ́os recursos ́o(s) órģo(s)
participante(s)  e sera efetuáo ate  15 (quinze)  ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscal/fatura
́evíamente atestáa pelo gestor ́a contrataço, méiante créito em conta-corrente em nome ́a contratáa,
exclusivamente no Banco Bráesco S/Aa.

Subclausula  Primeira  –  A nota fiscal/fatura  que  apresente incorrecões sera ́evolvía  à contratáa para  as
́evías correcõesa. Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e
apresentaço ́a nota fiscal/fatura corrigíaa.

Subclausula Seguńa – Ņo sera efetuáo qualquer pagamento à contratáa, em caso ́e ́escumprimento ́as
cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.

Subclausula Terceira – É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo
estiver ́e acoŕo com as especificacões ́o Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital ́o Preģo Eletronico nº
20170012a.

Subclausula  Quarta  –  ̃s  pagamentos  encontram-se  aińa  cońicionáos  à apresentaço  ́os  seguintes
comprovantes:
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a) Documentaço relativa à regularíáe para com a Seguríáe Social (INSS), Fuńo ́e Garantia por Tempo ́e
Servico (FGTS), Trabalhista e Fazeńas Féeral, Estáual e Municipala.

Subclausula  Quinta  – Tóa  a  ́ocumentaço  exigía  ́evera ser  apresentáa  em original  ou  por  qualquer
processo ́e reprografia, obrigatoriamente autenticáa em cartórioa. Caso esta ́ocumentaço tenha sío emitía
pela Internet, só sera aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáea.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subclausula  Primeira  – ̃ fornecéor que praticar  quaisquer ́as cońutas previstas no arta.  32,  ́o Decreto
Estáual nº 28a.089/2006, sem prejuízo ́as sancões legais nas esferas civil e criminal, estara sujeito às seguintes
penalíáes:

a) Multa ́e 10% (́ez por cento) sobre o preco total ́o (s) item (ns) registráo(s)a.

b)  Impéimento  ́e  licitar  e  contratar  com a  Áministraço,  seńo,  enţo,  ́escréenciáo  no  cáastro  ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo (SEPLAG), ́o Estáo ́o Ceara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniço  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaço  perante  a  própria  autoríáe  que  aplicou  a  penalíáe,  sem  prejuízo  ́a  multa  prevista  neste
instrumento e ́as ́emais cominacões legaisa.

Subclausula Seguńa – ̃ fornecéor recolhera a multa por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáual (DAE),
póeńo ser substituí́o por outro instrumento legal, em nome ́o órģo contratantea. Se ņo o fizer, sera cobráa
em processo ́e execuçoa.

Subclausula Terceira – Nenhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma
́a leia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica  eleito  o  foro  ́o  município  ́e  Fortaleza,  capital  ́o  Estáo  ́o  Ceara,  para  conhecer  ́as  questões
relacionáas com a presente Ata que ņo possam ser resolvías pelos meios áministrativosa.

Assinam esta Ata, os signatarios relacionáos e qualificáos a seguir, os quais firmam o compromisso ́e zelar
pelo fiel cumprimento ́as suas clausulas e cońicõesa.

Signatarios:

Órģo Gestor Nome ́o Titular Cargo CPF RG Assinatura

Detentores ́o Rega.
́e Precos

Nome ́o
Representante

Cargo CPF RG Assinatura

ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /20__ - AQUISIÇÃO

 MAPA DE PREÇOS 

Este ́ocumento e  parte  ́a Ata  ́e Registro  ́e Precos  acima referenciáa,  celebráa  entre  a  Empresa  ́e
Tecnologia ́a Informaço ́o Ceara - ETICE e os fornecéores, cujos precos esţo a seguir registráos por item,
em face ́a realizaço ́o Preģo Eletronico nº 20170012a.

ITEM CÓD ITEM ESPECIFICACÃ
D̃ ITEM

F̃RNECED̃RES QUANTIDADE PREC̃
REGISTRAD̃
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO – SERVIÇO

Contrato nº ____ / _____

Processo nº 5691924/2017-ETICE

C̃NTRAT̃  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  ̃  (A)_________
_________________________________________ E  (̃)  A
_________________________________________,  ABAIX̃  QUALIFICA-
D̃S, PARA ̃ FIM QUE NELE SE DECLARAa.

̃ ____________________________________________, situáa na ___________, inscrita no CNPJ sob o nº
___________,  ́oravante  ́enomináa  C̃NTRATANTE,  neste  ato  representáa  pelo  ___________,
(nacionalíáe), portáor ́a Carteira ́e Íentíáe nº ____________, e ́o CPF nº __________, resíente e
́omiciliáa(o) em (Município -  UF), na _________________, e a ___________, com sée na ___________,
CEP:  _________,  Fone:  __________,  inscrita  no  CPF/CNPJ  sob  o  nº  ________________,  ́oravante
́enomináa  C̃NTRATADA,  representáa  neste  ato  pelo  _______________,  (nacionalíáe),  portáor  ́a
Carteira  ́e  Íentíáe  nº  _____________,  e  ́o  CPF  nº  _______________,  resíente  e  ́omiciliáa(o)  em
(Município  -  UF),  na  _______________,  tem entre  si  justa  e  acoŕáa  a  celebraço  ́o  presente  contrato,
méiante as clausulas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1.  ̃ presente contrato tem como fuńamento o éital ́o Preģo Eletronico n°  20170012 e seus Anexos, os
preceitos ́o ́ireito publico, e a Lei Féeral nº 8a.666/1993, com suas alteracões, e, aińa, outras leis especiais
necessarias ao cumprimento ́e seu objetoa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vinculáo aos termos ́o éital ́o Preģo Eletronico nº 20170012 e seus
Anexos, e à proposta ́a C̃NTRATADA, os quais constituem parte ́este instrumento, ińepeńente ́e sua
transcriçoa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

3.1. Constitui  objeto  ́este  contrato  contratacões  ́e  os  Servicos  ́e  Implantaço,  ̃peracionalizaço  e
Manutenço ́e Soluço Integráa ́e Víeomonitoramento, com Fornecimento ́e Equipamentos e ̃peraço
Tecnica  Integráa  para  o  Governo  ́o  Estáo  ́o  Ceara,  ́e  acoŕo  com as  especificacões  e  quantitativos
previstos no Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital e na proposta ́a C̃NTRATADAa.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

4a.1a. ̃ objeto ́ar-se-a sob o regime ́e execuço ińireta: empreitáa  por preco globala.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

5a.1a. ̃ valor contratual global importa na quantia ́e R$ ___________ (_________________), sujeito a reajustes,
́eśe que observáo o interregno mínimo ́e 01 (um) ano, a contar ́a apresentaço ́a propostaa.

5a.2a. Caso o prazo excéa a  01 (um) ano, o preco contratual sera reajustáo, utilizańo a variaço ́o íńice
nacional ́e precos ao Consumíor Amplo – IPCA, calculáo pelo Instituto Brasileiro ́e Geografia e Estatística –
IBGEa.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1.  ̃ pagamento sera efetuáo ate 15 (quinze) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscal/fatura
́evíamente  atestáa  pelo  gestor  ́a  contrataço,  méiante  créito  em  conta-corrente  em  nome  ́a
C̃NTRATADA, exclusivamente no Banco Bráesco S/Aa.

6.1.1.  A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correcõesa.
Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaço ́a nota
fiscal/fatura corrigíaa.

6.1.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correcõesa.
Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaço ́a nota
fiscal/fatura corrigíaa.

6.2. Ņo  sera efetuáo qualquer  pagamento  à contratáa,  em caso  ́e  ́escumprimento  ́as  cońicões  ́e
habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.

6.3. É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo estiver ́e acoŕo
com as especificacões ́o Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital ́o Preģo Eletronico nº 20170012a.
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6.4. ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentaço relativa  à regularíáe para com a Seguríáe Social  (INSS),  Fuńo ́e Garantia  por
Tempo ́e Servico (FGTS), Trabalhista e Fazeńas Féeral, Estáual e Municipala.

6.5. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em original ou por qualquer processo ́e reprografia,
obrigatoriamente autenticáa em cartórioa. Caso esta ́ocumentaço tenha sío emitía pela Internet, só sera
aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáea.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1.  As  ́espesas  ́ecorrentes  ́a  contrataço  seŗo  provenientes  ́os  recursos
____________________________a.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8a.1a. ̃ prazo ́e vigencia ́este contrato e ́e 36 (trinta e seis) meses para os itens ́e 1 a 38, e ́e 12 (́oze)
meses para os itens 39 e 52 a 57, contáos a partir ́a sua publicaçoa.

8a.1a.1a. A publicaço resumía ́este contrato ́ar-se-a na forma ́o paragrafo unico, ́o arta. 61, ́a Lei Féeral nº
8a.666/1993a.

8a.2a. ̃ prazo ́e execuço ́este contrato e ́e 36 (trinta e seis) meses para os itens ́e 1 a 38, e ́e 12 (́oze)
meses para os itens 39, 52 a 57, contáos a partir ́o recebimento ́a ̃ŕem ́e Servicoa.

8a.3a. ̃s prazos ́e vigencia e ́e execuço, póeŗo ser prorrogáos nos termos ́a Lei Féeral n° 8a.666/1993a.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A garantia prestáa, ́e acoŕo com o estipuláo no éital, sera restituí́a e/ou liberáa após o cumprimento
integral ́e tóas as obrigacões contratuais e, quańo em ́inheiro, sera atualizáa monetariamente, conforme
́ispõe o § 4º, ́o arta. 56, ́a Lei Féeral nº 8a.666/1993a. Na ocorrencia ́e acrescimo contratual ́e valor, ́evera
ser prestáa garantia proporcional ao valor acrescío, nas mesmas cońicões estabelecías no subitem 21a.19a.1
́o éitala.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

10.1. Quanto a entrega:

10.1.1.  ̃ objeto contratual  ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões estabelecías no
Anexo I Termo ́e Referencia ́o éital, nos locais ińicáos pela contratante e que póeŗo ser em qualquer
localíáe ́o Estáo ́o Ceara, nos prazos especificáos na tabela abaixo, contáos a partir ́o recebimento ́a
oŕem ́e servico ou instrumento habila.

10a.1a.2a. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois)
́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, ņo seŗo consíeráos como
ináimplemento contratuala.

10a.1a.3a. Caso a instalaço ņo ocorra por problemas ́e infraestrutura ņo motiváos pela C̃NTRATADA, o fato
́eve ser informáo à Contratante, méiante ofício protocoláo na sée ́a Contratantea.

ITEM DESCRICÃ Limite Maximo

1 – 14 PCI e CDI 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e Servico

15 – 16

Entrega ́os Paineis ́e ví́eo (Videowall).
60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem

́e Servico

Montagem, instalaço e áaptaço ́os Monitores

́e Ví́eo (Videowall) e Mobiliario Tecnicoa.
30 (trinta) ́ias corríos a partir ́a entrega 

Implantaço, configuraço, integraço e testes ́os

Paineis ́e ví́eo (Videowall).
60 (sessenta) ́ias corríos a partir ́a entrega

17-20 CGG 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e Servico

21 Entrega ́os Equipamentos e Mobiliario Tecnico
60 (sessenta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem

́e Servico

22-36 Analise ́e ví́eo e ́iversos 90 (noventa) ́ias após a abertura ́a ̃ŕem ́e Servico

37 – 38 

Planejamento para ́efiniço ́e arquitetura,

instalaço e configuraço

30 (trinta) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem ́e

Servico

Customizacões iniciais para integraço com banco

́e ́áos ́e terceiros

90 (noventa) ́ias corríos após a abertura ́a ̃ŕem ́e

Servico

39 Elaboraço ́e Projeto para a Gesţo Integráa ́e Maximo ́e 15 (quinze) ́ias corríos após a emisşo ́a
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Víeomonitoramento oŕem ́e servico

52 – 57 Treinamentos e Customizacões
Conforme cronograma a ser ́efinío com órģo

interessáo

10.2. Quanto ao recebimento: 

10.2.1. PR̃VIS̃RIAMENTE,  méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o objeto
com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratante;

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaço ́a qualíáe e ́a
quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabelecías foram ateńías e consequente
aceitaço ́as notas fiscais pelo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáea.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumentoa.

11.2. Manter ́urante tóa a execuço ́este contrato, em compatibilíáe com as obrigacões assumías, tóas
as cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.

11.3. Aceitar,  nas mesmas cońicões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões limitáos ao
estabelecío no §1º ́o arta. 65 ́a Lei Féeral nº 8a.666/1993, tomańo-se por base o valor contratuala. 

11.4. Responsabilizar-se pelos ́anos causáos ́iretamente à C̃NTRATANTE ou a terceiros, ́ecorrentes ́a
sua culpa ou ́olo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para efeito ́e excluşo ou réuço
́e  sua  responsabilíáe  o  fato  ́a  C̃NTRATANTE  procéer  à  fiscalizaço  ou  acompanhar  a  execuço
contratuala.

11.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a execuço
́este contrato,  inclusive as obrigacões relativas a salarios,  prevíencia social,  impostos,  encargos sociais  e
outras províencias, respońeńo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento ́as leis trabalhistas e específicas ́e
acíentes ́o trabalho e legislaço correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo na execuço contratuala.

11.6. Prestar  iméiatamente  as  informacões  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitáos  pela
C̃NTRATANTE,  salvo  quańo  implicarem  em  ińagacões  ́e  carater  tecnico,  hipótese  em  que  seŗo
respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horasa.

11.7. Refazer o objeto contratual que comprováamente apresente cońicões ́e ́efeito ou em ́esconformíáe
com as especificacões ́o Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital,  no prazo fixáo pela C̃NTRATANTE,
contáo ́a sua notificaçoa.

11.8.  Cumprir,  quańo  for  o  caso,  as  cońicões  ́e  garantia  ́o  objeto,  responsabilizańo-se  pelo  períóo
oferecío em sua proposta comercial, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraçoa.

11.9. Províenciar  a  substituiço  ́e  qualquer  profissional  envolvío  na  execuço ́o  objeto  contratual,  cuja
cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaço ́a contratantea.

11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância ́o ́ispositivo no título II, capítulo V, ́a CLT, e na
Portaria na.o 3a.460/77, ́o Ministerio ́o Trabalho, relativos a seguranca e higiene ́o trabalho, bem como a
Legislaço correlata em vigor a ser exigíaa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execuço ́o objeto à C̃NTRATADA atraves ́a emisşo ́e  ̃ŕem ́e Servicoa.

12.2. Proporcionar à C̃NTRATADA tóas as cońicões necessarias ao pleno cumprimento ́as obrigacões
́ecorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral no 8a.666/1993 e suas alteracõesa.

12.3. Fiscalizar a execuço ́o objeto contratual atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em ́ecorrencia,
solicitar províencias ́a C̃NTRATADA, que ateńera ou justificara ́e iméiatoa. 

12.4. Notificar a C̃NTRATADA ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto contratuala.

12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à C̃NTRATADA nas cońicões estabelecías neste contratoa.

12.6. Aplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumentoa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execuço contratual sera acompanháa e fiscalizáa pelo (a) ___________________, especialmente
́esignáo (a) para este fim pela C̃NTRATANTE, ́e acoŕo com o estabelecío no arta. 67, ́a Lei Féeral nº
8a.666/1993, ́oravante ́enomináa simplesmente ́e GEST̃R (A)a.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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14a.1a.  No  caso  ́e  ináimplemento  ́e  suas  obrigacões,  a  C̃NTRATADA  estara  sujeita,  sem prejuízo  ́as
sancões legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalíáes:
14a.1a.1a. Multas, estipuláas na forma a seguir:
a) Multa ́iaria ́e 0,3% (tres ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual ate o 30º
(trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalentea.
b) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual superior a
30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalentea. A aplicaço ́a presente multa
exclui a aplicaço ́a multa prevista na alínea anteriora.
c) Multa ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente, em
caso ́e ́escumprimento ́as ́emais clausulas contratuais, eleváa para 0,3% (tres ́ecimos por cento) em caso
́e reincíenciaa.
́) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistencia ́a execuço ́o objeto ou
rescişo contratual ņo motiváa pela C̃NTRATANTE, inclusive o cancelamento ́o registro ́e precoa.
14a.1a.2a. Impéimento ́e licitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáa no cáastro ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo  (SEPLAG),  ́o Estáo ́o Ceara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniço  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaço perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́as multas previstas neste
instrumento e ́as ́emais cominacões legaisa.
14a.2a. Se ņo for possível o pagamento ́a multa por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes, a C̃NTRATADA
recolhera a multa por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáual (DAE), póeńo ser substituí́o por outro
instrumento legal, em nome ́o órģo C̃NTRATANTEa. Se ņo o fizer, sera cobráo em processo ́e execuçoa. 
14a.3a. Nenhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a leia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A inexecuço total ou parcial ́este contrato e a ocorrencia ́e quaisquer ́os motivos constantes no arta. 78,
́a Lei Féeral nº 8a.666/1993 sera causa para sua rescişo, na forma ́o arta. 79, com as consequencias previstas
no arta. 80, ́o mesmo ́iploma legala.

15.2. Este contrato póera ser rescińío a qualquer tempo pela C̃NTRATANTE, méiante aviso previo ́e no
mínimo 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́o previsto no inciso XII ́o arta. 78, ́a Lei Féeral
nº 8a.666/1993, sem que caiba à C̃NTRATADA ́ireito à ińenizaço ́e qualquer especiea. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o foro ́o município ́e Fortaleza, capital ́o Estáo ́o Ceara, para ́irimir quaisquer questões
́ecorrentes ́a execuço ́este contrato, que ņo púerem ser resolvías na esfera áministrativaa.

E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo lavrar o presente contrato, que esta visáo pela Assessoria Jurí́ica ́a
C̃NTRATANTE, e ́o qual se extraíram 3 (tres) vias ́e igual teor e forma, para um só efeito, as quais, ́epois ́e
lías e acháas conforme, v̧o assináas pelos representantes ́as partes e pelas testemunhas abaixoa.

Local e ́ata

(nome ́o representante)                                      (nome ́o representante)

C̃NTRATANTE                                                    C̃NTRATAD̃(A)

Testemunhas:

(nome ́a testemunha 1)                                                  (nome ́a testemunha 2)

RG:                                                                              RG:

CPF:                                                                            CPF:

Visto:

(Nome ́o(a) procuráor(a)/assessor(a) jurí́ico(a ) ́a C̃NTRATANTE)
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO – AQUISIÇÃO

Contrato nº ____ / _____ / 

Processo nº 5691924/2017 – ETICE

C̃NTRAT̃  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  ̃  (A)_________
_________________________________________ E  (̃)  A
_________________________________________,  ABAIX̃ QUALI-
FICAD̃S, PARA ̃ FIM QUE NELE SE DECLARAa.

̃ ____________________________________________, situáa na ___________, inscrita no CNPJ sob o nº
___________,  ́oravante  ́enomináa  C̃NTRATANTE,  neste  ato  representáa  pelo  ___________,
(nacionalíáe), portáor ́a Carteira ́e Íentíáe nº ____________, e ́o CPF nº __________, resíente e
́omiciliáa(o) em (Município -  UF), na _________________, e a ___________, com sée na ___________,
CEP:  _________,  Fone:  __________,  inscrita  no  CPF/CNPJ  sob  o  nº  ________________,  ́oravante
́enomináa  C̃NTRATADA,  representáa  neste  ato  pelo  _______________,  (nacionalíáe),  portáor  ́a
Carteira  ́e  Íentíáe  nº  _____________,  e  ́o  CPF  nº  _______________,  resíente  e  ́omiciliáa(o)  em
(Município  -  UF),  na  _______________,  tem entre  si  justa  e  acoŕáa  a  celebraço  ́o  presente  contrato,
méiante as clausulas e cońicões seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1.  ̃ presente contrato tem como fuńamento o éital ́o Preģo Eletronico n°  20170012 e seus Anexos, os
preceitos ́o ́ireito publico, e a Lei Féeral nº 8a.666/1993, com suas alteracões, e, aińa, outras leis especiais
necessarias ao cumprimento ́e seu objetoa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. ̃ cumprimento ́este contrato esta vinculáo aos termos ́o éital ́o Preģo Eletronico nº 20170012 e seus
Anexos, e à proposta ́a C̃NTRATADA, os quais constituem parte ́este instrumento, ińepeńente ́e sua
transcriçoa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

3.1. Constitui  objeto  ́este  contrato a  aquisiço  ́e  equipamentos  para  os  servicos  ́e  Implantaço,
̃peracionalizaço  e  Manutenço  ́e  Soluço  Integráa  ́e  Víeomonitoramento,  com  Fornecimento  ́e
Equipamentos  e  ̃peraço  Tecnica  Integráa  para  o  Governo  ́o  Estáo  ́o  Ceara, ́e  acoŕo  com  as
especificacões  e  quantitativos  previstos  no  Anexo  I  –  Termo  ́e  Referencia  ́o  éital  e  na  proposta  ́a
C̃NTRATADAa.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A  entrega  ́o  objeto  ́ar-se-a  sob  a  forma  integral,  nos  termos  estabelecíos  na  Clausula  Decima ́o
presente instrumentoa.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

5a.1a. ̃ valor contratual global importa na quantia ́e R$ ___ (______________), sujeito a reajustes,  ́eśe que
observáo o interregno mínimo ́e 01 (um) ano, a contar ́a apresentaço ́a propostaa.

5a.2a. Caso o prazo excéa a  01 (um) ano, o preco contratual sera reajustáo, utilizańo a variaço ́o íńice
nacional ́e precos ao Consumíor Amplo – IPCA, calculáo pelo Instituto Brasileiro ́e Geografia e Estatística –
IBGEa.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1.  ̃ pagamento sera efetuáo ate 15 (quinze) ́ias contáos ́a ́ata ́a apresentaço ́a nota fiscal/fatura
́evíamente  atestáa  pelo  gestor  ́a  contrataço,  méiante  créito  em  conta-corrente  em  nome  ́a
C̃NTRATADA, exclusivamente no Banco Bráesco S/Aa.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correcõesa.
Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaço ́a nota
fiscal/fatura corrigíaa.

6.1.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorrecões sera ́evolvía à contratáa para as ́evías correcõesa.
Nesse caso, o prazo ́e que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir ́a ́ata ́e apresentaço ́a nota
fiscal/fatura corrigíaa.

6.2. Ņo  sera efetuáo qualquer  pagamento  à contratáa,  em caso  ́e  ́escumprimento  ́as  cońicões  ́e
habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.
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6.3. É véáa a realizaço ́e pagamento antes ́a execuço ́o objeto ou se o mesmo ņo estiver ́e acoŕo
com as especificacões ́o Anexo I – Termo ́e Referencia ́o éital ́o Preģo Eletronico nº 20170012a.

6.4. ̃s pagamentos encontram-se aińa cońicionáos à apresentaço ́os seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentaço relativa  à regularíáe para com a Seguríáe Social  (INSS),  Fuńo ́e Garantia  por
Tempo ́e Servico (FGTS), Trabalhista e Fazeńas Féeral, Estáual e Municipala.

6.5. Tóa a ́ocumentaço exigía ́evera ser apresentáa em original ou por qualquer processo ́e reprografia,
obrigatoriamente autenticáa em cartórioa. Caso esta ́ocumentaço tenha sío emitía pela Internet, só sera
aceita após a confirmaço ́e sua autenticíáea.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As ́espesas ́ecorrentes ́a contrataço seŗo provenientes ́os recursos:______________a.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8a.1a. ̃ prazo ́e vigencia ́este contrato e ́e 12 (́oze) meses para os itens 40 a 51, contáos a partir ́a sua
publicaçoa.

8a.1a.1a. A publicaço resumía ́este contrato ́ar-se-a na forma ́o paragrafo unico, ́o arta. 61, ́a Lei Féeral nº
8a.666/1993a.

8a.2a. ̃ prazo ́e execuço ́este contrato e ́e 12 (́oze) meses para os itens  40 a 51, contáos a partir ́o
recebimento ́a ̃ŕem ́e Fornecimentoa.

8a.3a. ̃ prazo ́e execuço póera ser prorrogáo nos termos ́o § 1º ́o arta. 57 ́a Lei Féeral n° 8a.666/1993a.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A garantia prestáa, ́e acoŕo com o estipuláo no éital, sera restituí́a e/ou liberáa após o cumprimento
integral ́e tóas as obrigacões contratuais e, quańo em ́inheiro, sera atualizáa monetariamente, conforme
́ispõe o § 4º, ́o arta. 56, ́a Lei Féeral nº 8a.666/1993a. Na ocorrencia ́e acrescimo contratual ́e valor, ́evera
ser prestáa garantia proporcional ao valor acrescío, nas mesmas cońicões estabelecías no subitem 21a.19a.1
́o éitala.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

10.1. Quanto a entrega:

10a.1a.1a. ̃ objeto contratual ́evera ser entregue em conformíáe com as especificacões estabelecías no Anexo
I Termo ́e Referencia ́o éital, nos locais ińicáos pela contratante e que póeŗo ser em qualquer localíáe
́o Estáo ́o Ceara,  para os itens ́e aquisiço (itens ́e 40 a 51) o prazo sera ́e 90 (noventa) ́ias , contáos
́a ́ata ́o envio à C̃NTRATADA ́a nota ́e empenho, ou ́ocumento equivalentea.

10a.1a.2a. ̃s atrasos ocasionáos por motivo ́e forca maior ou caso fortuito, ́eśe que justificáos ate 2 (́ois)
́ias uteis antes ́o termino ́o prazo ́e entrega, e aceitos pela contratante, ņo seŗo consíeráos como
ináimplemento contratuala.

10a.1a.3a. Caso a instalaço ņo ocorra por problemas ́e infraestrutura ņo motiváos pela C̃NTRATADA, o fato
́eve ser informáo à Contratante, méiante ofício protocoláo na sée ́a Contratantea.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PR̃VIS̃RIAMENTE, méiante recibo, para efeito ́e posterior verificaço ́a conformíáe ́o objeto 
com as especificacões, ́eveńo ser feito por pessoa créenciáa pela contratante;

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, seńo expéío termo ́e recebimento ́efinitivo, após verificaço ́a qualíáe e ́a
quantíáe ́o objeto, certificańo-se ́e que tóas as cońicões estabelecías foram ateńías e consequente
aceitaço ́as notas fiscais pelo gestor ́a contrataço, ́eveńo haver rejeiço no caso ́e ́esconformíáea.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformíáe com as cońicões ́este instrumentoa.

11.2. Manter ́urante tóa a execuço ́este contrato, em compatibilíáe com as obrigacões assumías, tóas
as cońicões ́e habilitaço e qualificaço exigías na licitaçoa.

11.3. Aceitar,  nas mesmas cońicões contratuais, os percentuais ́e acrescimos ou supressões limitáos ao
estabelecío no §1º ́o arta. 65 ́a Lei Féeral nº 8a.666/1993, tomańo-se por base o valor contratuala. 

11.4. Responsabilizar-se pelos ́anos causáos ́iretamente à C̃NTRATANTE ou a terceiros, ́ecorrentes ́a
sua culpa ou ́olo, quańo ́a execuço ́o objeto, ņo póeńo ser arguío para efeito ́e excluşo ou réuço
́e  sua  responsabilíáe  o  fato  ́a  C̃NTRATANTE  procéer  à  fiscalizaço  ou  acompanhar  a  execuço
contratuala.
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11.5. Respońer por tóas as ́espesas ́iretas e ińiretas que incíam ou venham a incíir sobre a execuço
́este contrato,  inclusive as obrigacões relativas a salarios,  prevíencia social,  impostos,  encargos sociais  e
outras províencias, respońeńo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento ́as leis trabalhistas e específicas ́e
acíentes ́o trabalho e legislaço correlata, aplicaveis ao pessoal empregáo na execuço contratuala.

11.6. Prestar  iméiatamente  as  informacões  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitáos  pela
C̃NTRATANTE,  salvo  quańo  implicarem  em  ińagacões  ́e  carater  tecnico,  hipótese  em  que  seŗo
respońías no prazo ́e 24 (vinte e quatro) horasa.

11.7. Substituir  ou reparar o objeto contratual que comprováamente apresente cońicões ́e ́efeito ou em
́esconformíáe com as especificacões ́o Anexo I  – Termo ́e Referencia ́o éital,  no prazo fixáo pela
C̃NTRATANTE, contáo ́a sua notificaçoa. 

11.8.  Cumprir,  quańo  for  o  caso,  as  cońicões  ́e  garantia  ́o  objeto,  responsabilizańo-se  pelo  períóo
oferecío em sua proposta comercial, observańo o prazo mínimo exigío pela Áministraçoa.

11.9. Províenciar  a  substituiço  ́e  qualquer  profissional  envolvío  na  execuço ́o  objeto  contratual,  cuja
cońuta seja consíeráa ińesejavel pela fiscalizaço ́a contratantea.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execuço ́o objeto à C̃NTRATADA atraves ́a emisşo ́e ̃ŕem ́e Fornecimentoa.

12.2. Proporcionar à C̃NTRATADA tóas as cońicões necessarias ao pleno cumprimento ́as obrigacões
́ecorrentes ́o objeto contratual, consoante estabelece a Lei Féeral no 8a.666/1993 e suas alteracõesa.

12.3. Fiscalizar a execuço ́o objeto contratual atraves ́e sua uníáe competente, póeńo, em ́ecorrencia,
solicitar províencias ́a C̃NTRATADA, que ateńera ou justificara ́e iméiatoa. 

12.4. Notificar a C̃NTRATADA ́e qualquer irregularíáe ́ecorrente ́a execuço ́o objeto contratuala.

12.5. Efetuar os pagamentos ́evíos à C̃NTRATADA nas cońicões estabelecías neste contratoa.

12.6. Aplicar as penalíáes previstas em lei e neste instrumentoa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execuço contratual sera acompanháa e fiscalizáa pelo (a) ___________________, especialmente
́esignáo (a) para este fim pela C̃NTRATANTE, ́e acoŕo com o estabelecío no arta. 67, ́a Lei Féeral nº
8a.666/1993, ́oravante ́enomináa simplesmente ́e GEST̃R (A)a.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14a.1a.  No  caso  ́e  ináimplemento  ́e  suas  obrigacões,  a  C̃NTRATADA  estara  sujeita,  sem prejuízo  ́as
sancões legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalíáes:
14a.1a.1a. Multas, estipuláas na forma a seguir:
a) Multa ́iaria ́e 0,3% (tres ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual ate o 30º
(trigesimo) ́ia, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalentea.
b) Multa ́iaria ́e 0,5% (cinco ́ecimos por cento), no caso ́e atraso na execuço ́o objeto contratual superior a
30 (trinta) ́ias, sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalentea. A aplicaço ́a presente multa
exclui a aplicaço ́a multa prevista na alínea anteriora.
c) Multa ́iaria ́e 0,1% (um ́ecimo por cento) sobre o valor ́a nota ́e empenho ou instrumento equivalente, em
caso ́e ́escumprimento ́as ́emais clausulas contratuais, eleváa para 0,3% (tres ́ecimos por cento) em caso
́e reincíenciaa.
́) Multa ́e 20% (vinte por cento), sobre o valor ́o contrato, no caso ́e ́esistencia ́a execuço ́o objeto ou
rescişo contratual ņo motiváa pela C̃NTRATANTE, inclusive o cancelamento ́o registro ́e precoa.
14a.1a.2a. Impéimento ́e licitar e contratar com a Áministraço, seńo, enţo, ́escréenciáa no cáastro ́e
fornecéores ́a Secretaria ́o Planejamento e Gesţo  (SEPLAG),  ́o Estáo ́o Ceara, pelo prazo ́e ate 5
(cinco)  anos,  enquanto  peŕurarem  os  motivos  ́eterminantes  ́a  puniço  ou  ate  que  seja  promovía  a
reabilitaço perante a própria autoríáe que aplicou a penalíáe, sem prejuízo ́as multas previstas neste
instrumento e ́as ́emais cominacões legaisa.
14a.2a. Se ņo for possível o pagamento ́a multa por meio ́e ́escontos ́os créitos existentes, a C̃NTRATADA
recolhera a multa por meio ́e Documento ́e Arrecáaço Estáual (DAE), póeńo ser substituí́o por outro
instrumento legal, em nome ́o órģo C̃NTRATANTEa. Se ņo o fizer, sera cobráo em processo ́e execuçoa. 
14a.3a. Nenhuma sanço sera aplicáa sem garantia ́a ampla ́efesa e contráitório, na forma ́a leia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A inexecuço total ou parcial ́este contrato e a ocorrencia ́e quaisquer ́os motivos constantes no arta. 78,
́a Lei Féeral nº 8a.666/1993 sera causa para sua rescişo, na forma ́o arta. 79, com as consequencias previstas
no arta. 80, ́o mesmo ́iploma legala.
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15.2. Este contrato póera ser rescińío a qualquer tempo pela C̃NTRATANTE, méiante aviso previo ́e no
mínimo 30 (trinta) ́ias, nos casos ́as rescisões ́ecorrentes ́o previsto no inciso XII ́o arta. 78, ́a Lei Féeral
nº 8a.666/1993, sem que caiba à C̃NTRATADA ́ireito à ińenizaço ́e qualquer especiea. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o foro ́o município ́e Fortaleza, capital ́o Estáo ́o Ceara, para ́irimir quaisquer questões
́ecorrentes ́a execuço ́este contrato, que ņo púerem ser resolvías na esfera áministrativaa.

E, por estarem ́e acoŕo, foi mańáo lavrar o presente contrato, que esta visáo pela Assessoria Jurí́ica ́a
C̃NTRATANTE, e ́o qual se extraíram 3 (tres) vias ́e igual teor e forma, para um só efeito, as quais, ́epois ́e
lías e acháas conforme, v̧o assináas pelos representantes ́as partes e pelas testemunhas abaixoa.

Local e ́ata

(nome ́o representante)                                      (nome ́o representante)

C̃NTRATANTE                                                    C̃NTRATAD̃(A)

Testemunhas:

(nome ́a testemunha 1)                                                  (nome ́a testemunha 2)

RG:                                                                              RG:

CPF:                                                                            CPF:

Visto: (Nome ́o(a) procuráor(a)/assessor(a) jurí́ico(a ) ́a C̃NTRATANTE)
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ANEXO V – VALORES DE REFERÊNCIA

Item Descrição do Item
Valor médio

unitário

Valor Unitário

12 meses 
Qtde Valor Total

PONTO DE CAPTURA DE IMAGEM (PCI)

1
PCI-1 – Ambiente de corredor interno com fuxo

de pessoas.
R$ 479,96 R$ 5.759,52 1500 R$ 8.639.280,00

2
PCI-2 – Ambiente interno ou externo com fuxo

de pessoas ou veículos.
R$ 511,26 R$ 6.135,12

540
R$ 3.312.964,80

3
PCI-3 – Portarias, recepções, corredores e áreas

prediais internas.
R$ 504,74 R$ 6.056,88

510

R$ 3.089.008,80

4

PCI-4 – Portarias, recepções, corredores e áreas

prediais  internas,  com  suporte  a

reconhecimento facial.

R$ 658,22 R$ 7.898,64

15

R$ 118.479,60

5

PCI-5  -  Áreas  prediais  externas,  pontos  de

interesse  específcos,  confuuncia  de  ruas,

passeios públicos com campo de visão variável.

R$ 716,49 R$ 8.597,88

600

R$ 5.158.728,00

6

PCI-6  -  Entrada  e  saída  de  veículo  em

estacionamento, com suporte a leitura de placa

de veículo.

R$ 589,82 R$ 7.077,84

60

R$ 424.670,40

7 PCI-7 - Pátios e praças de convivuncia externos. R$ 612,69 R$ 7.352,28 3 R$ 22.056,84

8 PCI-8 - Passeio público em rua ou avenida. R$ 768,32 R$ 9.219,84 3 R$ 27.659,52

9 PCI-9 - Panorama tático urbano. R$ 3.272,06 R$ 39.264,72 360 R$ 14.135.299,20

10
PCI-10 – Passeio público em rua ou avenida, com

suporte a leitura de placa de veículo.
R$ 602,99 R$ 7.235,88

600
R$ 4.341.528,00

11
PCI-11 – Ambiente interno e externo com fuxo

de pessoas e veículos.
R$ 415,81 R$ 4.989,72

1500
R$ 7.484.580,00

12

PCI-12  -  Áreas  prediais  externas,  pontos  de

interesse  específcos,  confuuncia  de  ruas,

passeios  públicos  com ausuncia  de iluminação,

com campo de visão variável.

R$ 710,50 R$ 8.526,00

60

R$ 511.560,00

CONCENTRADOR DE IMAGENS (CDI) R$ 0,00

13
CDI  -  Concentrador  de  Imagens  para  100  PCIs

expansível para até 1000 PCIs
R$ 3.467,11 R$ 41.605,32

9
R$ 374.447,88

14 CDI-AD - Expansão para CDI por PCI R$ 7,40 R$ 88,80 8100 R$ 719.280,00

PAINEL DE VISUALIZAÇÃO (PV) R$ 0,00

15 PV-1 - Painel de visualização 1x1 47” R$ 1.498,43 R$ 17.981,16 90 R$ 1.618.304,40

16 PV-2 - Painel de visualização 2x2 47” R$ 6.907,96 R$ 82.895,52 120 R$ 9.947.462,40

CENTRO DE GERÊNCIA E GRAVAÇÃO (CGG) R$ 0,00

17
CGG-1 - Capacidade para 8 PCIs expansível até

24 PCIs
R$ 3.158,26 R$ 37.899,12

200
R$ 7.579.824,00

18
CGG-2 - Capacidade para 24 PCIs expansível até

64 PCIs
R$ 4.844,05 R$ 58.128,60

50
R$ 2.906.430,00

19
CGG-3- Capacidade para 64 PCIs expansível até

120 PCIs
R$ 8.244,37 R$ 98.932,44

8
R$ 791.459,52
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20 CGG-AD - Expansão para CGG por PCI R$ 51,57 R$ 618,84 5000 R$ 3.094.200,00

POSTO DE MONITORAMENTO (PM) R$ 0,00

21 PM - Posto de Monitoramento R$ 3.288,82 R$ 39.465,84 450 R$ 17.759.628,00

SERVIÇO DE ANÁLISE DE VÍDEO R$ 0,00

22
Leitura  Placa  de  Veiculos  de  Alta  velocidade

(LPR-H)
R$ 631,76 R$ 7.581,12

600
R$ 4.548.672,00

23
Leitura  Placa  de  Veiculos  para  Estacionamento

(LPR-E)
R$ 364,28 R$ 4.371,36

60
R$ 262.281,60

24 Leitura de Número do Container(CTN) R$ 1.311,31 R$ 15.735,72 15 R$ 236.035,80

25 Cruzamento de Linha Virtual (CLV) R$ 317,15 R$ 3.805,80 60 R$ 228.348,00

26 Controle de Fluxo Poligonal (CFP) R$ 339,47 R$ 4.073,64 60 R$ 244.418,40

27 Permanuncia em Área Designada (PAD) R$ 337,21 R$ 4.046,52 60 R$ 242.791,20

28 Detecção de Ausuncia de Movimento (DAM) R$ 336,08 R$ 4.032,96 60 R$ 241.977,60

29 Objetos Deixados/Retirados (OD/R) R$ 336,08 R$ 4.032,96 60 R$ 241.977,60

30 Contagem de Objeto/Pessoa(COP) R$ 336,08 R$ 4.032,96 60 R$ 241.977,60

31 Classifcação de Pessoa ou Veículo(CLS) R$ 272,94 R$ 3.275,28 60 R$ 196.516,80

32 Detecção de Aglomeração de Pessoas (DAP) R$ 341,61 R$ 4.099,32 60 R$ 245.959,20

33 Detecção e Reconhecimento de Face (DRF) R$ 5.632,57 R$ 67.590,84 3 R$ 202.772,52

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 0,00

34 Serviço de alimentação PoE com 8 portas R$ 662,09 R$ 7.945,08 1200 R$ 9.534.096,00

35 Serviço de alimentação PoE com 24 portas R$ 1.083,30 R$ 12.999,60 300 R$ 3.899.880,00

36 Serviço de postes de 12m e acessórios instalados R$ 1.769,35 R$ 21.232,20 600 R$ 12.739.320,00

SERVIÇOS DE GESTÃO DE EVENTOS R$ 0,00

37 SGE para soluções de analítico R$ 72.537,13 R$ 870.445,56 4 R$ 3.481.782,24

38
SGE  para  monitoramento  na  internet  e  redes

sociais
R$ 57.056,27 R$ 684.675,24 3 R$ 2.054.025,72

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

39 Elaboração de Projeto para a Gestão Integrada 

de Videomonitoramento
R$ 3.147,95 600 R$ 1.888.770,00

40
PCI-1 AQUISIÇÃO– Ambiente de corredor interno

com fuxo de pessoas.
R$ 3.716,91

90
R$ 334.521,90

41
PCI-2 AQUISIÇÃO – Ambiente interno ou externo

com fuxo de pessoas ou veículos.
R$ 4.950,85

5
R$ 24.754,25

42
PCI-3 AQUISIÇÃO – Portarias, recepções, 

corredores e áreas prediais internas.
R$ 4.283,66

5
R$ 21.418,30

43
PCI-4 AQUISIÇÃO – Portarias, recepções, 

corredores e áreas prediais internas, com 

suporte a reconhecimento facial.

R$ 8.082,15

3

R$ 24.246,45

44

PCI-5 AQUISIÇÃO - Áreas prediais externas, 

pontos de interesse específcos, confuuncia de 

ruas, passeios públicos com campo de visão 

variável.

R$ 12.280,78

360

R$ 4.421.080,80
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45
PCI-6 AQUISIÇÃO - Entrada e saída de veículo em

estacionamento, com suporte a leitura de placa 

de veículo.

R$ 9.391,16

5

R$ 46.955,80

46
PCI-7 AQUISIÇÃO - Pátios e praças de 

convivuncia externos.
R$ 9.363,00

5
R$ 46.815,00

47
PCI-8 AQUISIÇÃO - Passeio público em rua ou 

avenida.
R$ 14.895,14

5
R$ 74.475,70

48 PCI-9 AQUISIÇÃO - Panorama tático urbano. R$ 76.057,76 90 R$ 6.845.198,40

49

PCI-10 AQUISIÇÃO – Passeio público em rua ou 

avenida, com suporte a leitura de placa de 

veículo.

R$ 9.586,29

300

R$ 2.875.887,00

50 PCI-11 AQUISIÇÃO – Ambiente interno e externo

com fuxo de pessoas e veículos.
R$ 2.031,02

90
R$ 182.791,80

51

PCI-12 AQUISIÇÃO - Áreas prediais externas, 

pontos de interesse específcos, confuuncia de 

ruas, passeios públicos com ausuncia de 

iluminação, com campo de visão variável.

R$ 12.160,79

5

R$ 60.803,95

TREINAMENTOS

52 Operação da Solução de Monitoramento R$ 19.771,80 2 R$ 39.543,60

53 Administração da Solução de Monitoramento R$ 23.821,90 2 R$ 47.643,80

54 Customizações da Solução de Monitoramento R$ 27.184,76 2 R$ 54.369,52

55 Operação da Solução de SGE R$ 19.052,59 2 R$ 38.105,18

56 Administração da Solução de SGE R$ 23.948,99 2 R$ 47.897,98

CUSTOMIZAÇÕES

57 Customizações para SGE R$ 742,04 2500 R$ 1.855.100,00

TOTAIS

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 149.830.063,07
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