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1 Objetivo 

 

Apresentação do Projeto Técnico / Executivo do Sistema de 

Videomonitoramento no Município de SERAFINA CORRÊA – RS, conforme Contrato 

Administrativo Nº 081/2021. 

 Projeto voltado para aquisição dos equipamentos prevendo a instalação e a 

implementação do Sistema de Videomonitoramento, no município de Serafina Corrêa- 

RS, o qual contemplará nesta 1ª etapa 13 pontos estratégicos da cidade. Convém 

mencionar também que este projeto de implantação visa a aquisição e instalação dos 

equipamentos, e terá como base o Projeto elaborado em 2020 (Projeto este que tinha 

como objetivo na ocasião, a locação do sistema) o qual já estipulava um circuito de 20 

pontos, que passaram por revisão pela Administração Pública, Brigada Militar e Polícia 

Civil, onde foram definidos então dentre estes, 13 pontos estratégicos, sendo mantidos 

alguns pontos do projeto anterior e realocados outros. 

O Sistema de Videomonitoramento proposto é composto por: aquisição de 

equipamentos, contratação dos serviços de instalação, transferência de tecnologia, 

suporte técnico, câmeras, transmissão, recepção, gravação e processamento das 

imagens de vídeo com sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e 

consulta das informações geradas por meio de câmeras de vídeo, na forma e 

condições constantes neste Projeto, que disponibilizará ferramentas para as forças 

policiais atuarem mais efetivamente. 

O presente projeto básico tem por objetivo fornecer as informações técnicas 

para a execução do Sistema de Videomonitoramento de vias públicas com a 

instalação de câmeras de vídeo, estrategicamente posicionados em ruas e vias do 

Município. 

Não faz parte do objeto, o meio de transmissão por fibra óptica, para a 

transmissão das imagens do sistema, pois esse será fornecido por um provedor de 

conectividade local, não sendo assim necessário a construção de uma nova rede, 

tornando  mais ágil  a  implantação  do  sistema.  Essa  rede  de  fibra  óptica  

atenderá as premissas técnicas  que  estarão definidas neste  documento. 

O transporte das imagens se dará através de empresa de telecomunicação 

contratada pela Administração Municipal, não fazendo parte do escopo deste projeto, fibras, 

conversores, ou qualquer tipo de ativo que envolvam o transporte das imagens dos pontos 

até a central de videomonitoramento, para conhecimento técnico da prestadora da conexão 
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será solicitada uma VLAN exclusiva que atenda a Camada II, as questões de isolamento e 

segurança destes circuitos ficam a cargo da operadora. 

 

2 Considerações 
 

Os serviços a serem executados na instalação do Sistema de Videomonitoramento, 

para o Município de Serafina Corrêa – RS, deverão ser realizados por equipe qualificada 

pertencente ao quadro da contratada, e executar os serviços de instalação dos 

equipamentos descritos neste documento. 

Deverão ser fornecidos e instalados somente equipamentos novos, de primeiro uso, 

com todos os softwares, licenças, acessórios e demais componentes necessários ao seu 

perfeito e total funcionamento, inclusive todos os itens de instalação física e fixação. 

Deverão ser considerados, previstos e fornecidos, todos os serviços, equipamentos, 

softwares, licenças, dispositivos, tubulações, cabos, complementações, conectores e demais 

acessórios, descritos ou não neste projeto mas necessários à completa execução e perfeito 

funcionamento dos sistemas propostos, os quais deverão atender integralmente as 

recomendações dos fabricantes, as normas técnicas aplicáveis, nacionais e internacionais, e 

na falta destas as melhores práticas de mercado e engenharia, sendo imperativo que locais 

onde a infraestrutura fique aparente sejam pintados e quando necessários reconstituídos. 

Todos os equipamentos deverão ser fornecidos providos de todos os acessórios 

necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento, condizentes com a arquitetura 

geral dos locais onde serão instalados. Deverão, ainda, possuir alto grau de confiabilidade e 

serem isentos de qualquer problema de desempenho. A qualquer momento, poderá o 

Contratante, solicitar a troca ou substituição, caso sejam verificados, posteriormente a 

instalação, qualquer inconformidade com as especificações, vícios ocultos, problemas de 

desempenho e/ou falta de confiabilidade. 

A Licitante deverá prever qualquer adaptação de infraestrutura ou obra civil 

necessária para a instalação dos equipamentos e sistemas previstos nos documentos no 

momento da visita técnica, e devem estar de acordo com as especificações técnicas de 

instalação do fabricante, a fim de garantir o máximo desempenho como o mínimo de 

desgaste. 

 As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato de 

seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as mínimas 

características previstas, previamente aprovadas pela Contratante. 
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É facultado e recomendável às licitantes realizarem vistoria técnica nos locais onde 

serão executados os serviços, ocasião em que poderão ser sanadas as dúvidas porventura 

existentes, poderão levantar subsídios que lhes permitam avaliar as necessidades de 

materiais, equipamentos, ferramentas, serviços, etc., necessários para a implantação do 

objeto licitado. A visita técnica (vistoria do local) é altamente recomendável, não se 

admitindo a posteriori, sob nenhuma hipótese, alegações de desconhecimento de quaisquer 

características do objeto licitado. A não realização da vistoria não admitirá à licitante 

qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a execução do 

objeto ou obrigação decorrente desta licitação. 

Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na 

obra e sob a responsabilidade da Licitante) as condições técnicas e as medidas locais ou 

posições a que eles se destinar. 

Todas as liberações necessárias junto aos conselhos da categoria, concessionárias 

locais e órgãos fiscalizadores serão de responsabilidade da Licitante, bem como o 

pagamento de despesas oriundas destas que se fizerem necessárias à completa execução 

dos serviços. 

Os pontos de instalação/localização dos equipamentos e dispositivos, bem como a 

distribuição de infraestrutura, deverão atender a orientação do contratante. 

A Licitante manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene o local de 

serviço, especialmente as vias de circulação, coletando e removendo regularmente as sobras 

de materiais, entulhos e detritos em geral. Todo o descarte de material deverá seguir as 

legislações pertinentes, sendo de responsabilidade da contratada, caso necessário, o aluguel 

ou fornecimento de containers, recipientes ou similares adequados, que sejam necessários e 

sua remoção para local adequado conforme legislação pertinente. 

Competirá à contratada fornecer todas as ferramentas, máquinas, veículos, 

caminhões, aparelhos e equipamentos adequados à perfeita execução dos serviços 

contratados. 

A contratada fornecerá aos funcionários todos os Equipamentos de Proteção 

Individual, EPI, que se fizerem necessários com a conformidade da natureza dos serviços e 

obras em execução e se responsabilizará pelo cumprimento das medidas de segurança 

adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e 

dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 

trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas 

de segurança e saúde no trabalho. 
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Caberá à contratada comunicar à Fiscalização toda e qualquer ocorrência atípica 

durante a execução do serviço e obra, e nos casos de acidentes, à autoridade competente, 

da maneira mais detalhada possível, por escrito inclusive princípios de incêndio, ficando 

desde já claro que na ocorrência deste fato a Licitante deverá responsabilizar-se 

exclusivamente pelo fato ocorrido, isentando assim, qualquer responsabilidade da 

Contratante. 

Este documento fornece, ainda, os subsídios para a aquisição e instalação de todos 

os equipamentos e serviços necessários à implantação de todos os módulos, como: 

equipamentos de comunicação de dados e materiais de instalação, softwares para prestação 

de serviços técnicos especializados, servidores, ativos de rede, etc. 

Também será parte integrante do projeto, a descrição de um sistema de supervisão e 

gerência remota da rede de modo a permitir gestão centralizada. 

Este projeto tem uma forma modular e com a utilização de protocolos padronizados 

de mercado, o que lhe garante total flexibilidade para crescimento e atualizações futuras. Da 

mesma forma, atende ao preconizado pela Anatel, pela sugestão de especificações de 

equipamentos por estarem homologados e certificados. 

Este documento é o instrumento que vai conduzir de maneira equânime todos os 

dados técnicos e comerciais do certame, auxiliando de maneira ímpar ato dos possíveis 

concorrentes realizarem uma proposta abrangente, sem dificuldades ou dúvidas de 

execução. 

 

3 Área e Pontos de Videomonitoramento 

    Endereço dos serviços 

3.1 NGC – Núcleo de Gerenciamento e Controle 

 

      Sede do 5° Pelotão da Brigada Militar do 3º Batalhão de Policiamento  

      Rua Otávio Rocha - Bairro Centro  

      CEP: 99250-000 – Serafina Corrêa / RS 

 

O NGC será instalado na sala da Brigada Militar de Serafina Corrêa -RS. Esta sala 

será disponibilizada para receber equipamentos de TI/Telecom, não sendo necessário obra 

civil para a correta adequação. A preparação da sala é de responsabilidade da Contratada, 
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para a montagem de uma sala segura para os equipamentos, e privativa. Na Figura 6.1 

temos uma sugestão de distribuição dos equipamentos e mobiliário dentro da sala. 

A rede contratada tem por objetivo interligar os pontos listados pelo município, junto a 

Brigada Militar, através de enlaces de fibra óptica, utilizando a tecnologia GPON (Gigabit 

Passive Optical Network) para fazer o transporte dos dados e imagens e dispor da gravação 

dos eventos de vídeo conforme preconizado pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

O sistema deverá permitir o espelhamento de imagens para um centro integrado 

regional e/ou para a polícia civil local. 

3.2 Localização das Câmeras / Justificativas 

 

A localização das câmeras nos pontos a serem implantados, foram 

estrategicamente estudados para promover ações preventivas de combate à 

criminalidade e auxiliar em ações de segurança pública, com controle inteligente de 

entrada e saída de veículos nos principais acessos da cidade, investigação facilitada, 

diminuição de delitos nas áreas monitoradas, diminuição de atos ilícitos, preservação 

do patrimônio, além de garantir a segurança e bem-estar da população.  

Abaixo constam os padrões de construção a serem seguidos para instalação 

das câmeras: 
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LlGAÇÃO ELÉTRICA AÉREA 

 

MODELO 01 

 

 

 

Figura 3.2.a- Modelo 01 de entrada elétrica aérea 
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MODELO 02 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.b- Modelo 02 de entrada elétrica aérea 
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LlGAÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA 

 

MODELO 03 

 

 

 

Figura 3.2.c- Modelo 03 de entrada elétrica subterrânea 
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MODELO 04 

 

 

 

Figura 3.2.d- Modelo 04 de entrada elétrica subterrânea 

 

 

Segue localização dos 13 Pontos de Videomonitoramento definidos para esta 

primeira etapa de implantação: 
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3.2.1 Rua Orestes Assoni / Av. Arthur Oscar – Esquina da Prefeitura  

 

 1 Speed Dome 

 

Derivação a rede elétrica se dará na caixa de proteção do semáforo, com 

cabo aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera. 
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3.2.2 Rua Ipiranga / Av. Miguel Soccol – Esquina Hotel Via Gênova  

 

 1 Speed Dome 

 

Derivação a rede elétrica se dará na caixa de proteção do semáforo, com 

cabo aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera. 
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3.2.3  Trevo Principal – Pórtico  

 

  4 Fixas sendo 1 LPR direção de quem vem de Casca 

 

Derivação a rede elétrica se dará na caixa de passagem existente, com cabo 

2x6 mm² / 1kV embutida em eletroduto de PVC 50 mm, até o poste da câmera, 

poste 03, e eletroduto de aço, 32mm, classe II, 3 metros, fixado no poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3.2.4 Trevo Bairro Santin - Esquina Revenda Bosco  

 

2 Fixas, direção Rua Otavio Rocha e Bairro Santin 

 

Derivação a rede elétrica se dará na MEDIÇÃO PROJETADA, com cabo 

aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera, poste 04. 
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3.2.5 Trevo Bairro Cristo Rei 

 

2 Fixas direção Cristo Rei e Centro 

 

Derivação a rede elétrica se dará na MEDIÇÃO PROJETADA, com cabo 

aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera, Poste 05. 
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3.2.6  Distrito Industrial Bairro Salete  

 

 2 Fixas 

 

Derivação a rede elétrica se dará na MEDIÇÃO PROJETADA, com cabo 

aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera, Poste 06. 
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3.2.7 Distrito Industrial Lª Porto Alegre  

 

3 Fixas sendo 1 LPR direção de quem vem de Guaporé 

 

     Derivação a rede elétrica se dará na MEDIÇÃO PROJETADA, com cabo 

aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera, Poste 07. 
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3.2.8 Av. Arthur Oscar / Rua Arvorezinha 

 

1 Speed Dome 

  

Derivação a rede elétrica se dará na MEDIÇÃO existente, com 3 caixas de 

passagem, cabo PP 2x6 mm²/1kV, até o poste da câmera, Poste 08 e eletroduto de 

aço, 32mm, classe II, 3 metros, fixado no poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3.2.9 Rua Otávio Rocha / Av. Miguel Soccol – Esquina Posto Sander 

 

1 Speed Dome 

 

Derivação a rede elétrica se dará na caixa de proteção do semáforo, com 

cabo aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera. 
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3.2.10  Rua Orestes Assoni/Bairro Bella Vista  

 

2 Fixas sendo 1 LPR direção de quem vem do Camping 

 

     Derivação a rede elétrica se dará na MEDIÇÃO PROJETADA, com cabo 

aéreo duplex 10 mm² até o poste da câmera, Poste 010. 
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3.2.11  Camping Carreiro  

 

1 Speed Dome 

 

  Derivação a rede elétrica se dará na medição existente, com cabo aéreo 

duplex 10 mm² até o poste da câmera, poste 11. 
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3.2.12  Trevo Bairro Aparecida 

 

4 Fixas sendo 1 LPR direção de quem vem de Casca 

 

  Derivação a rede elétrica se dará na medição projetada, com cabo aéreo 

duplex 10 mm² até o poste da câmera, poste 12. 
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3.2.13  Distrito de Silva Jardim  

 

3 Fixas 

 

  Derivação a rede elétrica se dará na medição existente, com cabo aéreo 

duplex 10 mm² até o poste da câmera, poste 13. 
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4 Topologia da Solução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Instalações e Montagens 

 

O escopo de fornecimento referente ao Sistema de Videomonitoramento, 

contempla o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de instalação, 

configuração e ativação conforme segue as descrições. Os equipamentos referentes 

ao sistema de transmissão, serão fornecidas por empresa local, que já possui sistema 

de fibra óptica na cidade. A descrição de itens que compõem, a transmissão, são 

colocadas nesse documento afim de qualificar tecnicamente. 

 

5.1 Instalação de equipamentos e acessórios 

 

Prestação de serviços técnicos conforme discriminado a seguir, com 

fornecimento de todos os materiais necessários ao pleno funcionamento do 

equipamento, instalação e configuração conforme especificações técnicas contidas 

neste caderno, contemplando no mínimo: 
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 Instalação em bastidor metálico fechado com no mínimo 24U´s; 

 Configuração completa do equipamento de acordo com topologia da 

rede conforme este projeto; 

 Teste geral do equipamento; 

 Limpeza e arrumação das instalações. 

 

5.2 Montagem de Racks de Telecomunicações 

 

Montagem, fixação, identificação e arrumação de rack metálico conforme 

especificações técnicas contidas neste caderno, contempla: 

 Fixação do rack em piso; 

 Instalação de acessórios para organização e fixação dos componentes no 

interior do rack; 

 Instalação de circuito elétrico para alimentação do rack a partir do quadro 

elétrico definido pelo CONTRATANTE; 

 Limpeza geral e arrumação das instalações. 

 

6 Especificações Técnicas 

6.1 NGC –Núcleo de Gerenciamento e Controle 

 

Este módulo define as premissas e infraestrutura necessária para a implantação 

do núcleo de videomonitoramento, onde estarão localizados os servidores, tanto de 

aplicativos quanto de conteúdo, as ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento 

de todos os demais módulos. O centro de monitoramento será instalado dentro da sala 

da Brigada Militar de Serafina Corrêa -RS. 

O NGC deve atender as seguintes premissas mínimas: 

 Ser centro de alta disponibilidade, considerando a operação 24x 7 x365.  

 Ter baixo custo de operação e manutenção. 

 Aproveitar o máximo da Infraestrutura existente. 

 Prover um ambiente intrinsecamente seguro quanto a ameaças à 

segurança de rede. 

 Flexibilidade e facilidade de expansão. 
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 Gerenciamento com interfaces amigáveis para os administradores da 

rede e todas as interfaces de gerenciamento em todos os módulos. 

 Garantir o acesso básico e segurança do sistema propriamente dito. 

Na Figura 6.1 temos uma sugestão de distribuição dos equipamentos e 

mobiliário dentro da sala. 

 

 

 

 

 
Figura 6.1 – Layout sala com os Equipamentos, VISTA SUPERIOR 
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Figura 6.2 – Layout sala com os Equipamentos, VISTA LATERAL 
 
 
 

Descrição dos equipamentos do NGC 
 

 
A fim de definir a montagem do NGC do sistema, iremos descrever todos 

os equipamentos e estrutura que compõem a solução. Os itens que compõem e 

que serão descritos são: 

 Rack de piso 19” – 24U; 

 No Break; 

 Servidor; 

 Gerenciador de  imagens e sistema; 

 Switch 16 portas; 

 Cabo UTP Cat.5e; 

 Rede Elétrica; 

 Aterramento; 

 Estação de  Trabalho; 
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 Mouse Óptico; 

 Teclado; 

 Monitor; 

 Banca de Operacionalização; 

 Cadeira; 

 Televisão 43”; 

 Cabo HDMI; 

 

6.1.1 Rack de piso 19” 

 

 Armário de conexões tipo gabinete fechado metálico no padrão 19”; 

 Altura útil MINIMA (24U):: 1225 mm; 

 Largura útil 19”; 

 Profundidade útil: denomínimo660mm; 

 Suportando mínimo 400Kg de capacidade de carga estática; 

 Porta frontal translucida em acrílico que permita visão dos equipamentos em seu 

interior; 

 Painéis laterais e tampa traseira, em aço removíveis, com perfurações para 

ventilação e com sistema de fecho rápido; 

 Base de aço com pés niveladores; 

 Quatro perfis verticais de aço perfurados para fixação de bandejas e/ou 

equipamento sem 1° e 2° planos. Nesses perfis verticais, deve haver um 

conjunto de furos para sistema porca-gaiola por unidade de altura (“U”) que 

permita fixação segundo o padrão EIA310-D; 

 Deve ser fornecido kit de montagem (conjuntos compostos por parafuso, porca 

gaiola e arruela) para fixação dos equipamentos; 

 Espessura de chapa de aço para todo o rack: 1,2mm; 

 Espessura de chapa de aço para a estrutura do rack:1,2mm; 

 Acabamento em pintura eletrostática a pó; 

 Uma régua de alimentação elétrica, cada uma com 08 (oito) tomadas tripolares e 

cabo para alimentação; 
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6.1.2 No Break 

 
 

 Potência de saída nominal contínua 3000VA; 

 Tensão de saída nominal 110V ou 220V; 

 Possuir DSP - Digital Signal Processor; 

 Grau de Proteção IP20; 

 Possuir auto teste para verificação das condições iniciais do 

equipamento; 

 Capacidade para 6baterias; 

 Devo possuir sistema de gerenciamento de bateria que avisa quando a 

bateria precisa ser substituída; 

 Controle digital da corrente de carga da bateria; 

 Possuir sinalização visual em Display LCD que indica todas as condições 

dos Nobreaks, da rede elétrica e da bateria; 

 Sinalização especial para indicação da potência de saída consumida 

com gráfico de barra; 

 Possuir estabilizador interno; 

 Acompanhar comunicação serial padrão USB ou RS 232; 

 Variação de entrada de -20%a +25%; 

 Deve possuir cabos de entrada e saída; 

 Deve permitir a expansão de baterias. 

 

6.1.3 Servidor 

 

O servidor deve ter especificações mínimas: 

           - Intel Xeon E-2224  

- 4 Threads 

- Frequência: 3.4 GHz 

- Frequência turbo máx: 4.6 GHz 

- Cache: 8 MB Smart Cache 

- Chipset Intel C246 

 

Memória 

-  16GB (2x8GB) UDIMM 1R x8 2666MTs 
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- Total 4 slots DIMM DDR4 

- Suporte para UDIMMs 

- Velocidades de até 2.666 MT/s 

 

Controladora de discos 

-  PERC S140 

- Software Raid (0,1,5,10) 

 

Armazenamento 

- 2 discos 10TB 7.2K Sata LFF 3.5 

- Até 8 discos de 3,5 

 

Unidade óptica 

- Leitor e gravador de CD/DVD-RW 

 

Comunicação 

- Placa de rede  port 1GB 

 

Portas frontais 

- 01 USB 3.0 

 

Portas traseiros 

- 02 USB 3.0 

- 04 USB 2.0 

- 01 VGA 

- 01 Conector serial USB interno 

- 01 USB 3.0 interno 

 

Expansão 

- 04 slots PCIe 

- 01 slot x8 de 3º geração (conector x16) de altura completa 

- 01 slot x8 de 3º geração (conector x8) de altura completa 

- 01 slot x4 de 3º geração (conector x8) de altura completa 

- 01 slot x1 de 3º geração (conector x1) de altura completa 
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Fonte compatível 

- Sistema operacional 

- Windows 10 

  

6.1.4 Gerenciador de sistema e imagem 

  

6.1.4.1 SISTEMA 

 

 Sistema de gerenciamento e monitoramento de imagens (CMS / VMS) com 

arquitetura Cliente / Servidor, Servidor / Servidor em ilimitados níveis de comunicação e 

Multitarefa, oferecendo total escalabilidade. Ilimitados servidores, câmeras IP, vídeo 

servers, DVRs e dispositivos de automação podem ser conectados simultaneamente. 

✓ O sistema deverá suportar a ilimitadas câmeras e dispositivos de I/O por 

servidor. 

✓ O sistema deverá possuir arquitetura de servidores descentralizada, 

sendo que o mesmo servidor pode ser também um cliente de monitoramento, com 

ilimitados níveis de conexão e ilimitados servidores nesta arquitetura. Qualquer 

dispositivo (câmera, módulo I/O, DVR, etc.) podendo ser monitorado de qualquer um 

dos servidores que estejam conectados ao sistema. 

✓ O sistema deverá permitir a utilização de Câmeras IP e analógicas 

simultaneamente desde que estejam conectadas à rede TCP/IP diretamente ou através 

de um Vídeo Server, DVR ou Placa de Captura. 

✓ O sistema deverá suportar diversos modelos de câmeras IP, servidores 

de vídeo, DVRs e placas de captura, de no mínimo 200 fabricantes diferentes, além 

dos protocolos ONVIF e RTSP; 

✓ O sistema deverá permitir acesso remoto, sem limite de conexões por 

servidor, e sem necessidade de licenciamento para a conexões client; 

✓O sistema deverá permitir a utilização de qualquer resolução de imagem, 

de acordo com a câmera, DVR ou NVR, desde resoluções mínimas, como 1920x1080, 

até resoluções maiores que 10 Megapixels. 
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✓ O sistema deverá possuir suporte ao sistema de Multi Streaming, que 

permite o monitoramento ao vivo com configurações diferenciadas da gravação, 

transmissão e visualização, de acordo com a quantidade de streams disponíveis na 

câmera IP, DVR ou NVR. 

✓ O sistema deverá ser capaz de transmitir e armazenar imagens nos 

formatos MJPEG, 

MPEG4, H.264 e H.265, de acordo com o stream enviado pelas câmeras IP, 

DVRs e/ou NVRs; 

✓ O sistema deverá suportar diversas operações simultâneas como: 

gravação, reprodução e exportação de vídeo, configuração do sistema, monitoramento 

ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens, monitoramento do servidor e 

diversas outras tarefas. 

✓ O sistema deverá suportar gravação contínua, programada, por detecção 

de movimento permitindo que diversas áreas sejam definidas e por eventos. Possuir 

recursos para especificar o período de armazenamento, resolução e número de FPS 

por câmera. 

✓ O sistema deverá permitir definir um disco específico para a gravação de 

uma câmera ou um grupo de câmeras; 

✓ O sistema deverá possuir um sistema de gerenciamento avançado e 

automático de disco, com sistemas de cotas de disco para gerenciamento automático, 

sem que seja necessário criar pastas de gravações; 

✓ O sistema deverá possuir uma ferramenta de arquivamento de gravações 

(para armazenamento externo), possibilitando a gravação das imagens em servidores 

de arquivo, via rede sem limite de gravações por dia, sendo que o limite máximo de 

câmeras deve ser dimensionado de acordo com a capacidade de discos e 

processamento do servidor. 

✓ O sistema deverá ter a capacidade de conectar em múltiplos streams do 

dispositivo, podendo-se escolher qual stream irá gravar, qual irá transmitir e qual irá 

visualizar. 

✓ Possuir compatibilidade com o protocolo ONVIF das câmeras IP, DVRs e 

NVRs com funções de vídeo ao vivo, controle de PTZ, Multi stream e detecção de 

movimento remota implementados neste protocolo. 
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✓O sistema deverá possuir compatibilidade com o protocolo RTSP, 

permitindo que sejam adicionados diretamente o stream de vídeo de câmeras IP e 

DVRs, podendo trazer vários canais de vídeo em uma única conexão. 

✓ O sistema deverá possuir uma forma de administração de licenças web, 

permitindo que o usuário consulte, ative e renove suas licenças diretamente por um 

browser conectado à internet; 

✓ As licenças do sistema devem ser comercializadas em forma de tickets, 

sendo validadas após a ativação dos mesmos, permitindo estocar licenças para que 

sejam utilizadas sob demanda. 

✓ O sistema deverá possuir assistente de instalação intuitivo em português, 

com rápida instalação, realizada em um único procedimento. 

✓ O sistema deverá ser compatível com plataformas de virtualização de 

servidores (Microsoft Virtual Server, Xen Server, VMware, etc.). 

✓ O sistema deverá ter possibilidade de instalação do sistema como serviço 

do Windows. 

✓ O sistema deverá ter a interface totalmente flexível e personalizável, 

baseada em Janelas, com layouts customizáveis. 

✓ O sistema deverá permitir a criação de diversas áreas de trabalho, para 

que seja possível utilizar os principais aplicativos e recursos para auxiliar o operador da 

melhor forma possível; 

✓ O sistema deverá possuir um gerenciador das janelas em execução, 

podendo fazer a visualização instantânea das janelas em execução no sistema; 

✓ O sistema deverá possuir um a visualização em árvore de todos os 

servidores e dispositivos cadastrados no sistema, permitindo a expansão de todos os 

recursos de determinado servidor; 

✓O sistema deverá possuir nativamente um sistema de fail-over, permitindo 

que em caso de falha do servidor principal, um segundo servidor assuma os controles e 

todas as configurações do servidor principal. 

O sistema de fail-over deverá suportar um sistema onde um servidor possa 

realizar o fail-over de até 8 servidores de gravação (1 para n); 

✓ O sistema deverá permitir a configuração do pano de fundo do sistema 

independente por monitor de uma estação de monitoramento. 
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✓ O sistema não deverá limitar o número monitores por estação de 

monitoramento, sendo que esse limite dependerá da quantidade de saídas de vídeo 

reconhecidas pelo sistema operacional; 

✓ O sistema deverá possuir sistema de conexão inversa, permitindo que a 

estação se conecte à central e vice-versa enviando recursos de vídeo, áudio e 

automação; 

✓ O sistema deverá ser compatível com servidores de horário NTP, 

suportando o gerenciamento de fuso horário entre servidores, estações e dispositivos; 

✓ O sistema deverá possuir um atalho para o painel de controle do 

Windows, permitindo a execução em sistemas com Windows Embedded, para 

configurações do sistema operacional; 

✓ O sistema deverá possuir manual do sistema interativo on-line em 

português do Brasil. 

✓ O sistema deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows 

7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 e 

Windows 10. 

 

6.1.4.2 MONITORAMENTO 

 

✓ O sistema deverá permitir o monitoramento ao vivo de ilimitadas câmeras 

por cliente e com diversos tipos de tela (mosaicos). 

✓ O sistema deverá permitir visualização de vídeo ao vivo proveniente de 

Câmeras IP, DVRs, Vídeo Servers, NVRs e Placas de Captura através dos formatos 

MJPEG, MPEG4, H.264 e/ou H.265 e/ou H.265+. 

✓ O sistema deverá possibilitar a exibição de até 100 câmeras (streams) 

simultâneas por monitor. 

✓ O sistema deverá exibir na interface de monitoramento as informações de 

utilização de CPU e frames exibidos em tempo real; 

✓ O sistema deverá exibir na interface de monitoramento um acesso rápido 

aos controles de PTZ, patrulhas e presets, com pelo menos acesso rápido a 10 

presets, ativando os mesmos através de um clique com o mouse na interface; 
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✓ O sistema deverá exibir na interface de monitoramento um acesso rápido 

para ativação da escuta e fala, ativando o áudio das câmeras de forma rápida; 

✓ O sistema deverá permitir que o operador maximize uma janela de vídeo 

para preencher toda a tela de exibição e movimente qualquer câmera para um ponto de 

visualização com o método de arrastar e soltar. 

✓ O sistema deverá ter a opção de criar automaticamente layouts (grupos 

de câmeras) com as câmeras dos servidores cadastrados. 

✓ O sistema deverá possuir funções de atalho rápido para câmeras, 

utilizando o botão direito do mouse: Taxa de proporção, Gravação emergencial, 

adicionar câmera ao layout, alternar stream, pause, replay, pesquisa, snapshot, 

automação, ajustes de imagem, enviar para outro monitor ou servidor (matriz virtual), 

zoom digital, PTZ visual. 

✓Permitir a reprodução do vídeo de um incidente visualizado recentemente 

ao vivo (função replay), reprodução de 5, 10, 15, 30 ou 60 segundos antes da hora 

atual; 

✓O sistema deverá permitir ao usuário exibir a resolução da imagem das 

câmeras junto com as informações de FPS, Taxa de Transferência e Decoder. Permitir 

o Zoom Digital em imagens ao vivo e gravadas de diversas áreas da tela e de diversas 

câmeras. 

✓ O sistema deverá possuir sistema de zoom digital com tratamento bi 

linear. 

✓ Deverá possuir ferramenta de snapshot, permitindo que o operador faça 

uma foto de uma imagem em tempo real. 

✓O sistema deverá possuir filtros de controle de imagem (Nitidez, 

Suavização, Brilho, Contraste, Saturação, Gama, Negativo, Inverter, Espelhar) para 

monitoramento ao vivo e reprodução de vídeo por câmera. 

✓ O sistema deverá permitir troca do stream da câmera no monitoramento 

de forma automática ou manual, selecionando o melhor stream para a visualização; 

✓ O sistema deverá possuir recurso de tela cheia, visualizando-se somente 

as câmeras do layout escolhido, em tela cheia, sem a interface do sistema e as outras 

janelas. 
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✓O sistema deverá possibilitar a inclusão / criação de mapas de ambientes 

(e-maps) para cada local, importando-se uma imagem para plano de fundo. Essas 

imagens podem ser de formatos gráficos JPEG, GIF ou BMP (bitmap). 

✓O sistema deverá possuir quadro sinótico, para acesso rápido às 

informações sobre qualquer dispositivo conectado ao sistema. 

✓O sistema deverá permitir o envio das imagens instantâneas via e-mail. 

✓ O sistema deverá exibir mensagens de erro, em caso de falha na conexão 

de vídeo, reconexão, detecção de movimento entre outros; 

✓ O sistema deverá permitir que o operador escolha o tema (skin) da 

interface de monitoramento (claro ou escuro) que julgue melhor para o monitoramento. 

✓ O sistema deverá suportar controle de PTZ simples. 

✓ O sistema deverá suportar controle de Pan, Tilt simultâneo, através do 

clique na imagem. 

✓ O sistema deverá suportar o controle de PTZ por Joystick Visual. 

✓ O sistema deverá possuir controle avançado de PTZ / joystick. 

✓O sistema deverá possuir função de joystick visual através de movimento e 

clique do mouse (pan e tilt), com velocidade variável e controle de zoom através dos 

botões ou scroll do próprio mouse. 

✓O sistema deverá permitir a criação de diferentes posicionamentos 

(presets) de câmeras. 

✓ O sistema deverá possuir sistema de Vigilância PTZ (Sequenciamento de 

Presets) automático ou manual, permitindo a movimentação de câmeras PTZ para 

posições pré-definidas utilizando os controles PTZ na tela ou de um teclado para 

CFTV. 

✓ O sistema deverá possuir bloqueio de PTZ por grupos de usuários. 

 

6.1.4.3 SISTEMA DE LEITURA DE PLACAS 

 

✓ O sistema deverá ser capaz de realizar o reconhecimento e leitura de 

placas automotivas; 
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✓ O sistema deverá permitir que seja realizada a leitura do LPR em borda, 

permitindo que as câmeras realizem a leitura das placas e enviem somente o evento 

com o texto e imagem no momento da passagem do veículo; 

✓ O sistema deverá estar preparado para realizar leituras no padrão de 

placas do Mercosul, de acordo com a resolução 729 do CONTRAN; 

✓ O sistema deverá permitir o cadastramento de informações do veículo 

(cor, marca, modelo, fabricante, ano, país, estado, cidade, situação e observações) 

para gerar alertas específicos bem como possibilitar integrações com bancos de dados 

de placas de terceiros. 

✓ O sistema deverá permitir que middlewares ou webservices façam 

consultas em bancos de dados de terceiros e retornem com as informações pertinentes 

à placa reconhecida e/ou veículo; 

 

6.1.4.4 GRAVAÇÃO 

 

✓ O sistema deverá armazenar as imagens em um sistema de arquivos de 

gravação que evite inconsistência e perda de dados. 

✓ O sistema deverá possuir o gerenciamento de gravações com reciclagem 

automática das imagens gravadas localmente ou em servidores da rede com unidades 

mapeadas para a gravação. 

✓ O sistema deverá suportar gravação contínua (ininterrupta), programada 

(podendo ter períodos de gravação contínua e outros por movimento), por detecção de 

movimento e por eventos. 

✓ O sistema deverá permitir que as gravações sejam ativadas e/ou 

desativadas por sistemas de terceiros, como: Sistemas de Monitoramento de Alarmes, 

controle de acesso e/ou PSIM’s; 

✓ O sistema deverá suportar gravação por detecção de movimento, sendo 

que a detecção de movimento poderá ser feita em um stream diferente da gravação, 

permitindo gravar imagens em resoluções megapixel com o processamento de uma 

imagem de menor resolução, ou seja, podendo utilizar um stream de menor qualidade 

para diminuição de processamento. 



40 

 

✓ O sistema deverá suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo 

de até 60 FPS por câmera, desde que essa velocidade seja suportada pela câmera; 

✓ O sistema não deverá limitar o número de câmeras por servidor de 

gravação, sendo que o limite máximo de câmeras deve ser de acordo com a 

capacidade de disco e de processamento do servidor; 

✓ O sistema deverá possuir agendamento de transmissão e gravação por 

data e hora; 

✓ O sistema deverá suportar a detecção de movimento remota, recebendo 

os eventos das Câmeras IP, Vídeo Servers e DVRs que possuem esse recurso. Deverá 

também possuir buffer de pré e pós alarme para até 60 segundos de vídeo. 

✓ O sistema não deverá limitar o volume de gravações diário do sistema; 

✓ O sistema deverá suportar arquivamento de imagens, permitindo salvar 

imagens (snapshots) para posterior consulta, com possibilidade de envio de imagens 

gravadas (snapshots) para servidor de FTP ou por e-mail; 

✓ O sistema deverá permitir a gravação de uma mesma câmera em dois ou 

mais servidores de gravação simultaneamente; 

✓ O sistema deverá possuir integração com uma ferramenta de 

armazenamento e compartilhamento de imagens em nuvem do mesmo fabricante do 

VMS; 

✓ O sistema deverá possuir integração com ferramentas de armazenamento 

via plataforma Google (Drive File Stream). 

 

6.1.4.5 REPRODUÇÃO / PESQUISA 

 

✓ O sistema de pesquisa deverá ser totalmente multi-thread (multitarefas) e 

seu funcionamento não deve interferir nas demais funções do sistema; 

✓ O sistema de pesquisa deverá possuir arquitetura cliente-servidor. 

✓ O sistema deverá possibilitar a pesquisa, visualização e configuração na 

mesma tela simultaneamente. 

✓ O sistema deverá permitir a reprodução do áudio associado as câmeras 

gravadas de forma sincronizada, localmente e/ou remotamente. 
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✓ O sistema deverá permitir a pesquisa de imagens/vídeo por câmera, 

através de data e hora, com velocidade configurável. 

✓ O sistema deverá permitir a pesquisa de imagens/vídeo através de barra 

de tempo (timeline), possibilitando selecionar uma faixa de horário diretamente na 

timeline 

✓ O sistema deverá permitir a pesquisa de imagens por seleção da câmera 

a ser pesquisada no gerenciador do sistema, através da árvore de visualização 

✓ O sistema deverá permitir a pesquisa de imagens através de calendário. 

✓ Possuir o recurso de linha do tempo (timeline) onde são exibidas as faixas 

onde existem gravações de vídeo, gravações de áudio, eventos de detecção de 

movimento e bookmarks, por câmera. 

✓ O sistema deverá permitir a seleção das imagens a serem pesquisadas 

através do arrasto da linha do tempo (timeline). 

✓ O sistema deverá permitir esconder a timeline da tela de reprodução. 

✓ Permite zoom in e zoom out na timeline, podendo ser exibida em 

intervalos de meses, dias, horas, minutos e segundos dependendo do zoom 

selecionado. 

✓ O sistema deverá possuir pesquisa avançada por detecção de 

movimento, plotando na timeline da câmera em questão os momentos em que existiu a 

detecção de movimento, a partir de um horário selecionado. 

✓ O sistema deverá permitir realizar a impressão de uma imagem 

selecionada na reprodução. 

✓ O sistema deverá possuir filtros de vídeo em tempo real, são eles: 

Espelhar, Inverter, Negativo, Nitidez, Suavizar. 

✓ O sistema deverá possuir controle de Brilho, Contraste, Saturação e 

Gama para ajustes de reprodução das câmeras, individualmente. 

✓ O sistema deverá possuir recurso de pré-alarme direto em dispositivos 

(DVRs e câmeras IP) compatíveis, permitindo a busca das imagens de um período 

anterior pré-selecionado, diretamente nestes dispositivos 

✓ O sistema deverá possuir zoom digital em tempo real na reprodução, com 

o selecionamento da área pelo botão direito do mouse ou através do scroll do mouse. 
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✓ O sistema deverá possuir a pesquisa de imagens em multiníveis de 

aplicações, exemplo: Servidor -> Servidor -> Servidor. 

✓ O sistema deverá possibilitar a recuperação das gravações diretamente 

nos dispositivos compatíveis (edge recording / gravação em borda); 

 

6.1.4.6 ADMINISTRAÇÃO/CONFIGURAÇÃO 

 

✓ O sistema deverá possuir capacidade para realizar a configuração direta 

do dispositivo através do sistema (resolução, codec, velocidade e qualidade da 

stream). Possuir ferramenta para localização e detecção automática de câmeras, DVRs 

e vídeo-servers através do protocolo UPnP. 

✓ O sistema deverá possuir acesso às configurações por meio de árvore de 

dispositivos, com acesso rápido a qualquer dispositivo conectado a qualquer servidor 

da mesma rede. 

✓ O sistema deverá possuir atalho rápido para editar, desconectar, conectar 

em todos os servidores, desconectar todos os servidores, adicionar câmeras ao layout, 

ping, abrir site http. 

✓ O sistema deverá possuir ferramenta web para dimensionamento de 

espaço em disco, banda, servidores, quantidade de licenças, etc. 

✓ O sistema deverá permitir aplicar configurações globais em um conjunto 

de câmeras. 

✓ O sistema deverá permitir configuração em tempo real do sistema. 

✓ O sistema deverá possuir ferramentas de monitoramento do desempenho 

do servidor. 

✓ O sistema deverá possuir sistema de licenciamento por câmeras, 

permitindo a expansão com licenças adicionais. 

✓ O sistema deverá possuir filtro para buscas de objetos (dispositivos, 

servidores, câmeras, etc.) no servidor e cliente de monitoramento. 

✓ O sistema deverá possuir atalho para teclado virtual, para utilização em 

máquinas sem teclado físico. 

✓ O sistema deverá possuir indicador de status para a carga de trabalho da 

CPU do computador. Sistema de agendamento para transmissão das imagens. 
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✓ O sistema deverá possuir recurso de redundância de servidores (fail-

over), podendo trabalhar em modo clone (um servidor espelhando o outro, com as 

mesmas configurações) ou em modo backup (um servidor monitorando outro, caso um 

falhe o outro assume todas as configurações automaticamente). Todas as gravações, 

configurações, gerenciamentos, etc., são automaticamente repassadas aos servidores 

redundantes. 

✓ O sistema deverá permitir que os operadores arrastem facilmente os 

ícones que representam as câmeras, dispositivos i/o, entre outros, em painéis de 

visualização (mapas) e monitores (layouts). 

✓ O sistema deverá possibilitar a administração e configuração do sistema 

via interface Web. 

 

6.1.4.7 CONTROLE DE USUÁRIOS 

 

✓ O sistema deverá possuir rígido controle de direitos e senhas 

diferenciadas para cada usuário ou para um grupo de usuários. 

✓ O sistema deverá conceder as permissões ou bloqueios de acesso ao 

sistema através de grupos de usuários, sendo que as permissões devem ser delegadas 

para os grupos de usuários e as mesmas configurações de permissão para todos os 

usuários pertencentes a esse grupo. 

✓ O sistema deverá permitir a habilitação e desabilitação de contas de 

usuários e não deverá limitar o número de usuários ativos e cadastrados no sistema; 

✓ O sistema deverá suportar a sincronização programada de usuários 

através do Microsoft Active Directory do Windows (AD). 

✓ Na integração com o Microsoft Active Directory do Windows (AD), o 

sistema deverá possibilitar a exportação de grupos já existentes. 

✓ O sistema deverá suportar a autenticação por biometria digital; 

✓ O sistema deverá suportar o login manual, digitando o usuário e senha 

para acesso; 

✓ O sistema deverá permitir que o operador realize o bloqueio da estação 

de monitoramento, desabilitando todos os botões do sistema, sendo que para a 
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liberação do mesmo é necessário que o cliente tenha permissão e digite seu usuário e 

senha ou utilize o recurso de autenticação por biometria digital; 

✓ O sistema deverá possibilitar a troca de usuário sem necessidade de se 

reiniciar o sistema. 

✓ O sistema deverá ser capaz de realizar a transmissão de vídeo e áudio 

para múltiplos usuários de forma independente; 

✓ O sistema deverá permitir que os usuários modifiquem suas próprias 

senhas (caso tenham permissão). 

✓ O sistema deverá permitir configurar um tempo de bloqueio para acesso 

via Web e mobile, definindo qual o tempo máximo de permanência; 

 

6.1.5 Switch 16 portas 

 

 Deve possuirnomínimo16 portas fast ethernet 10/100/10000 base-txcom 

conectores rj-45; 

 Deve possuir no mínimo 4 portas gigabit ethernet 10/100/1000 base-tcom 

conectores rj-45; 

 Deve possuir no mínimo 2 portas combo mini-gbic (sfp) para instalação de 

módulos ópticos (sfp),1000basesxe1000baselx com conectores lc; 

 Deve vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em rack 

de 19" ocupando uma unidade de rack (1u); 

 Deve possuir fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões 

de100a 240v e em frequências de50/60hz; 

 Deve possuir capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 9,5 mpps.; 

deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 12,8 gbps; 

 Deve suportar auto negociação de velocidade, modo duplex e auto mdi/mdix; 

deve implementar o protocolo 802.3x; 

 Deve possuir tabela de endereços mac com capacidade para no mínimo 8000 

endereços mac; 

 Deve suportar jumbo frames; 

 Deve possibilitar a adição de entradas estáticas à tabela de endereços mac 

do switch; 

 Deve possibilitar a adição de filtros de endereços mac; 
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 Deve implementar espelhamento de porta de forma que o tráfego de um 

grupo de portas possa ser espelhado em outra para fins; 

 Deve implementar 4kvlans ativas segundo o protocolo ieee802.1q; 

 Deve implementar vlans baseadas em portas e protocolo; 

 Deve implementar voice vlan; 

 Deve implementar gvrp; 

 Deve permitir a criação de grupo de portas isoladas, no qual as estações 

conectadas a diferentes portas configuradas como isoladas somente podem 

se comunicar com portas de fora do grupo; 

 Deve implementar controle de banda (rate limiting) para todas as portas. A 

granularidade deve ser configurável em intervalos de 64kbps tanto para o 

tráfego de entrada quanto o de saída; 

 Possuir no mínimo 4 filas para priorização de tráfego por porta; 

 Implementar o protocolo 802.1p e dscp para priorização de pacotes; 

 Implementar os seguintes métodos de processamento de filas: sp, 

wrresp+wrr; 

 Deve implementar o protocolo spanning tree; 

 Deve implementar o protocolo rapid spanning tree (802.1w); 

 Deve implementar o protocolo multiple spanning tree (802.1s); 

 Deve implementar bpdu protection; 

 Deve implementar acls, baseadas em critérios das camadas 2/3/4; 

 Implementar funcionalidade que permita a execução de acls em um 

determinado horário do dia (time-based acls); 

 Deve suportar agregação de links segundo o padrão ieee 802.3ad (lacp); 

 Deve suportar agregação de links estáticos; 

 Deve implementar network login através do padrão ieee802.1x; 

 Deve implementar autenticação usando os padrões eap-md5 e pap; 

 Permitir autenticação dos dispositivos de rede utilizando servidor radius; 

 Deve implementar guest vlan; 

 Deve possuir proteção contra-ataques dos; 

 Deve implementar proteção arp; 

 Deve implementar igmp snooping (v1,v2ev3); 

 Deve implementar multicast vlan; 

 Deve permitir a criação de filtros de endereços multicast.; 
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 Implementar storm control para controle de pacotes broadcast, multicast e 

unicast desconhecido; 

 Deve suportar gerenciamento snmp, v1, v2c ev3; 

 Suportar envio de notificações através de mensagens do tipo trap e inform; 

 Deve suportar gerenciamento rmon implementando no mínimo 4 grupos; 

 Deve suportar o envio de logs a um servidor remoto (syslog); 

 Implementar protocolo ntp ou sntp; 

 Deve implementar dhcp snooping.; 

 Deve implementar dhcp option 82; 

 Deve suportar configuração através de telnet; 

 Deve suportar configuração através de sshv2; 

 Deve suportar configuração através de https/ssl; 

 Deve permitir a configuração através de porta console. 

 

6.1.6 Cabo UTP Cat.5e 

 

 Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica” e a “estação de trabalho” 

ou para manobra na Sala de Telecomunicações; 

 Deve ter no mínimo 1,5 metros de comprimento; 

 Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do 

cabo flexível e do cordão de manobra; 

 Possui Certificação UL ou ETLLISTED. 

 Possuir Certificação ETL VERIFIED (Componente testado e verificado). 

 O cabo deverá atender à diretiva ROHS. 

 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance; 

 Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e 

proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a 

curvatura excessiva do cabo e movimentos na conexão bem como proteger o 

pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; 

 Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores; 

 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP 

 (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de 

cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC 
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não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - com 

capa termoplástica (boot) envolvendo os conectores nas duas extremidades, 

estes conectores (RJ-45 macho), deve atender às especificações contidas na 

norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, ter corpo em material 

termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma 

UL 94V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze-

fosforoso com camadas de2,54m de níquel e 1,27 m de ouro, para a proteção 

contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as 

veias do cabo; 

 Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 

Categoria 5e. 

 

6.1.7 Rede  Elétrica 

 

Deve ser instalado um alimentador monofásico de 4 mm² composto de 

condutores fase e neutro e terra, com origem no Centro de Distribuição (CD) existente, 

destinado a alimentar o No Break de 3,0 kVA ao lado do rack. 

Para a passagem desse circuito, deve ser utilizada a tubulação existente no 

prédio, que termina em caixas de tomadas no local da sala indicado na planta. 

No Centro de Distribuição (CD) existente, deve haver um disjuntor 

monofásico de 20 A. 

 À saída do No Break, deve ser ligado um novo circuito, com condutores 

fase e neutro de 4mm², o qual estarão protegidos por dutos do tipo Dutotec, anti-

chamas e na cor branca/bege, definida rede estabilizada. Esse circuito deve ser 

terminado em tomadas, 2P+T /20A, a ser instalado próximo ao armário de 

telecomunicações (Rack), TV´s e mesa de operação. 

 

6.1.8 Aterramento 

 

Deve ser instalado um sistema de aterramento composto por uma haste de 

aço cobreado de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m, juntamente na entrada de 

energia elétrica. Ela deve ser enterrada perpendicularmente ao solo e disposta de 
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modo a que as ligações entre ela e a existente, fiquem afastadas 3 metros, uma da 

outra. Deve ser colocada em uma caixa de inspeção. As ligações entre as hastes 

devem ser feitas com um cabo de cobre nu de 25 mm², enterrado a uma profundidade 

mínima de 40 cm, conectado a cada uma delas através de solda exotérmica ou 

conector para aterramento. 

O sistema de aterramento deverá ser único para todos os equipamentos que 

se interligam direta ou indiretamente, com resistência máxima de 5Ohms. 

 

6.1.9 Estação de Trabalho 

 

A estação de trabalho dos operadores do sistema deverá ter como 

características básicas mínimas, os seguintes itens: 

 Processador de 05 núcleos com clock mínimo de 2.9GHz ou superior, de 

preferência I7; 

 Placaderede10/100/1000Mbps; 

 Disco rígido de1TB7200rpm Sata III; 

 Memória de8GBDDR41600Mzou superior; 

 Suporte Slot 1x PCIe 2.0x16; 

 Slot de memória livre; 

 Deve ser fornecido com Software Microsoft Windows 10 Professional de 

64 bits no idioma português brasileiro, devidamente instalado e 

licenciado; 

 Deve ser fornecido com Software Antivírus licenciado; 

 Placa de vídeo de 1GB DDR4 128Bits, mínimo duas saídas de 

vídeo com adaptador para HDMI. 

 

6.1.10 Mouse 

 

 

Mouse, interface USB, potência de 5v/150mA, compatível com Windows 

XP/VISTA/7/8/10/OS, DPI: Customizável via software, aceleração 30IPS, Taxa 1000Hz 

e com comprimento de cabo 1,80 metros. 
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6.1.11 Teclado 

 

Teclado padrão brasileiro ABNT2, Tipo de conector: USB, mínimo de duas 

posições para regulagem de altura, compatível com Win 2000/ XP/ Vista/7/8 e 10. 

 

6.1.12 Monitor 

 

Os monitores para cada estação de trabalho do operador devem ter o 

tamanho mínimo de 19”, ser da tecnologia Led, com no mínimo resolução Full HD. 

Deve possuir conexão por USB e HDMI. A tensão de trabalho deve suportar 

110V e220V, com frequência de 60Hz. 

 

6.1.13 Bancada de Operacionalização 

 

Seguir os parâmetros legais da Norma Regulamentadora n°17 emitida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da ergonomia e estabelece “parâmetros a 

adaptação das condições de trabalho as características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. 

Serão em dois módulos: 

 Possuir suporte para instalação de CPU; 

 Altura entre 68 e 75 cm. 

 1,12 metros comprimento x 0,65m profundidade; 

 Espessura mínima do tampo de 25mm; 

 Estrutura em aço tubular ou MDF. 

 

6.1.14 Cadeira 

 

Seguir os parâmetros legais da Norma Regulamentadora n°17 emitida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da ergonomia e estabelece “parâmetros a 

adaptação das condições de trabalho as características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. 
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 Cadeira giratórias com braços; 

 Assento medindo no mínimo 48 cm de largura e 44 cm de profundidade; 

 Espaldar medindo no mínimo 47cm de largura e 63cm de altura; 

 Sistema de regulagem de altura. 

 

6.1.15. Televisão 43” 

 

A fim de realizar o monitoramento e poder escolher as câmeras a serem 

monitoradas em conjunto, será instalado um conjunto de 2 televisões de 43”. 

Para essa aplicação, temos que ter as seguintes características mínimas 

para os televisores: 

 Televisor deLED 43"; 

 HD-TV; 

 Resolução mínimadopainel:1920(H)x 1080(V); 

 Acompanhar suporte para parede; 

 Controle Remoto; 

 1 entradas USB2.0 

 Mínimo 2 entradas HDMI. 

 

6.1.16 Cabo HDMI 

 

Os cabos HDMI que serão utilizados para interligar o SERVIDOR com os 

televisores, deverão ter o comprimento de 6 metros ou necessário para realizaras 

conexões com os equipamentos. Deve ser no mínimo HDMI 2.0. 

 

7 Rede de Acesso 

 

 Toda a rede de acesso e conectividade, entre o NGC e os pontos de 

monitoramento serão fornecidos por empresa da área de telecomunicações a ser 

providenciado pela Administração Municipal de Serafina Corrêa, a fim de agilizar a 

implantação do sistema. 
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Para fazer a conexão entre o NGC e os pontos de monitoramento, deverá ser 

utilizado meio de transmissão 100% em fibra óptica, na estrutura de FTTH (Fiber To 

The Home), com fibra ponta a ponta, usando a tecnologia GPON. 

Afim de garantir a segurança das informações, a empresa que irá fornecer o 

meio de transmissão, deverá provisionar uma VLAN específica para o Sistema de 

Videomonitoramento. 

Para o lançamento dos cabos ópticos aéreos, a empresa executora do projeto 

deverá prever todos os serviços de terminação necessários à instalação de redes tanto 

nas caixas de sangria quanto nas terminações do cabo óptico, bem como todo o 

material necessário para tal serviço. Deverá prever também todas as reservas técnicas 

e operacionais do cabo. 

A empresa que irá fornecer a rede de acesso, além da conexão via fibra óptica, 

deverá fornecer todos os equipamentos ponto a ponta, incluindo: 

 ONU (OpticalNetworkUnit) com 4 portas de conexão LAN; 

 Mini-DIO; 

 Cordões Ópticos. 

 

8 Ponto de Videomonitoramento 

 

Dentro das premissas estabelecidas para a rede, segue a implementação de 

suporte às funcionalidades de monitoramento visando basicamente a segurança 

pública preventiva, inibição de atos impróprios, dados de trânsito e fluxo de veículos e 

afins. 

 

8.1 Características do sistema 

 

O Sistema de Videomonitoramento consiste em câmeras ligadas via rede IP 

ao centro de videomonitoramento. A gravação pode ser disponibilizada para outras 

esferas publicas quando solicitada, sejam elas federais ou estaduais. A gravação das 

imagens deve ser mantida por um período de 30 dias, sendo, posteriormente, caso não 

solicitada, descartada. 
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Serão descritos todos os equipamentos que compõem o ponto de 

videomonitoramento. A instalação do ponto de monitoramento, deverá: 

 Possuir aterramento com haste, cabos e conectores; 

 Possuir infraestrutura de eletroduto e acessórios para passagem dos 

cabos; 

 Possuir entrada de energia no padrão da concessionária local com caixa 

de entrada CPOL; 

 Possuir caixa porta ferragens; 

 Possuir equipamento de manobra na caixa porta ferragens; 

 Possuir bloqueio antissurto no sistema de alimentação; 

 Possuir filtro de linha com quatro saídas instalado na caixa porta 

ferragens. 

Com base no listado anteriormente e levando em conta que os itens da rede 

de acesso e transmissão serão fornecidos por empresa contratada pela Administração 

Pública, compõem o kit do ponto de monitoramento: 

 Caixa Hermética; 

 Poste; 

 CaboUTPCat.5; 

 No Break 0,6KVA; 

 Câmera; 

 Conjunto Elétrico; 

 PoE; 

 Braço de Sustentação; 

 Poste Particular para medição. 

 

8.1.1 Caixa  Hermética 

 

A caixa hermética é uma caixa porta ferragens metálica com pintura epóxi, 

medidas iguais ou superiores a 500x400x200mm, deve conter no mínimo: 

 Caixa elétrica antivandalismo, fabricada em chapa de aço com pintura 

eletrostática a pó; 

 Possuir Grau de Proteção IP54 e IK10, ou superior; 

 Pintura de alta resistência; 
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 Vedação de borracha moldada; 

 Possuir 3 cintas metálicas para fixação ao poste, BAP 2; 

 Espessura da Carcaça mínima de 1,4mm; 

 Possibilitar a montagem de placa de montagem traseira; 

 Possuir trilho DIN, com disjuntor de 10A e DPS CLASSE II-20kA; 

 Régua Elétrica, filtro de linha com chave inteligente, 2 tomadas separadas 

para facilitar a conexão com os equipamentos, plug padrão 2P + T (NBR 

14136) 10A, Varistor para proteção contra surtos de tensão. 

 

8.1.2 Poste para câmera e Caixa Hermética 

 

Poste circular de concreto, tamanho de 9,00 (metros) metros, com 

resistência de tração de 200 daN. 

Ele deve ter sua base concretada, tendo como finalidade a prevenção de 

oscilações por tração e ações de ventos. 

 

8.1.3 Cabo UTP Cat.5e 

 

Todos os cabos UTP utilizando dentro dos pontos de atendimento devem ter 

o comprimento necessário para fazer a conexão entre a ONU e o equipamento. 

 Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do 

cabo flexível e do cordão de manobra; 

 Possuir Certificação UL ou ETLLISTED. 

 Possuir Certificação ETL VERIFIED (Componente testado e verificado). 

 O cabo deverá atender à diretiva ROHS. 

 Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de 

performance; 

 Deve possuir capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e 

proteção à lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a 

evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem 

como proteger o pino de destravar dos conectores contra enroscamentos e 

quebras; 

 Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores; 
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 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP 

(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de 

cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC 

que não propague chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e - 

com capa termoplástica (boot) envolvendo os conectores nas duas 

extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), deve atender às 

especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, não 

propague a chama e que atenda a norma UL 94V-0 (flamabilidade), 

possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas 

de2,54m de níquel e 1,27 m de ouro, para a proteção contra oxidação, 

garras duplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo; 

 Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; 

 Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-

C.2Categoria 5e. 

 

8.1.4. No Break 0,6 KVA 

 

Este equipamento tem por finalidade garantir a disponibilidade da estrutura 

do ponto de atendimento, no caso de falta de energia elétrica da concessionária. 

O No Break deverá atender no mínimo os seguintes requisitos: 

 Ter potência nominal mínima em regime contínuo de 600VA; 

 Tertensãodeentrada120V e 220V, seleção automática ou através de 

chave comutadora com comando externo; 

 Admitir variação na tensão de entrada: +/-15%; 

 Deverá ter configuração de entrada e de saída monofásica; 

 Deverá ter tensão nominal de saída 220V/110V; 

 Deverá admitir variação na tensão de saída: +/- 5%; 

 Apresentar forma de onda na saída semi-senoidal (PWM); 

 Deverá ter baterias chumbo ácido, selada, de1x7Ah/12V interna; 

 Ter 04 tomadas de saída ou mais; 

 Deverá operar em temperatura, no mínimo, entre:0°C a 40°C; 

 Ter proteção contra subtensão e sobretensão na entrada; 

 Deverá gerar aviso de necessidade de troca debateria. 
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8.1.5 Câmera Speed Dome PTZ 

 

 CMOS escâner progressivo 1/2.5”; 

 Resolução de no mínimo 2MP; 

 Possuir lente com zoom óptico de pelo menos 25x, com distâncias focais 

mínimas de 4,8 a 120mm; 

 Possuir Zoom digital mínimo de16x; 

 Apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal (“pan”) de360° 

graus contínuos e movimento vertical (“tilt”) de0° ~ 90°; 

 Permitir velocidade de varredura variável horizontal de 0.1° a 120° por 

segundo; 

 Ter embarcado as funcionalidades de análise de intrusão, cruzamento de 

linha virtual, remoção de objeto, detecção de movimento, entrada de 

alarme e saída de alarme; 

 Possuir lente modo de foco Auto/Semi-automa Gc/Manual; 

 Dispor de, no mínimo, 30 posições programáveis (Presets); 

 Permitir ronda eletrônica e varreduras múltiplas; 

 Compactação de vídeo H.265 + / H.265 

 Permitir múltiplos streams de vídeo configuráveis de forma independente; 

 Permitir no mínimo 20 conexões simultâneas; 

 Possibilitar compensação automática de imagem contraluz de fundo; 

 Possuir recurso de compensação de luz alta denominada HLC ou AWB; 

 Possuir tempo do obturador máximo de até 1/10,000s; 

 Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 

10/100BASE-T; 

 Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, 

IGMP, SNMP, SMTP, ICMP, UPnP, NTP, DNS e DDNS; 

 Possuir os protocolos de segurança HTTPS e / ou SSL; 

 Permitir alimentação na faixa VDC ou VAC ou PoE+ (IEEE802.3at); 

 Possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis embarcado na 

câmera; 

 Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição 

de texto e figuras na imagem; 

 Conter grau de proteção IP66; 
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 Possibilitar operação no range de temperatura de -30°C a 65°C. 

 

8.1.6 Câmera Fixa 

 

 Câmera IP Fixa de no mínimo 2MP; 

 Câmera do tipo IP varredura progressiva CMOS de 2.0 megapixel 1/2.8”; 

 Possuir resolução 1920X1080; 

 Lente focal de 2.8 mm - 12 mm; 

 Deve possuir iluminação mínima 0 Lux com IR ligado; 

 Deve possuir funções os seguintes protocolos de melhoria de imagem: BLC, 

ROI e 3D DNR; 

 Suportar protocolo ONVIF; 

 Possuir função dia & noite automático; 

 Deve conter grau de proteção IP67; 

 Saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ45 10/100Base-T; 

 Suportar alimentação PoE; 

 Suportar temperatura de operação de -30ºC a 60ºC; 

 Compactação de vídeo H.265 + / H.265 / MJPEG; 

 Infravermelho de no mínimo 30metros; 

 IK10; 

 Possibilidade de armazenamento local, contendo os lot para Micro 

SD/SDHC/SDXC, até256GB; 

 Redução digital de ruído de 3 DDNR. 

 

8.1.7 Câmera Fixa LPR 

 

 Câmera de alto desempenho; 

 Imagem de alta qualidade com resolução de no mínimo 4 MP CMOS de 

1/1.8; 

 Resolução 1920X1080; 

 Tecnologia WDR; 

 Tecnologia Dark Fighter; 

 Lente varifocal motorizada; 
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 Tecnologia eficiente de compressão H.265; 

 Funções de reconhecimento de placa LPR;   

 Detecção de placa com velocidade de até 120km/k; 

 Resistente a agua e poeira IP67 e resistente a vândalos; 

 Tipo: Bullet Varifocal; 

 Proteção: IP67. IK10; 

 Compressão da Imagem: H.265, H.264H, H.264M, H.264B, MJPEG; 

 Protocolo: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, NTP, TCP/IP, UDP, 

RTSP, ICMP, DNS; 

 Suportar protocolo ONVIF. 

 

8.1.8 Conjunto Elétrico poste das câmeras 

 

Deve ser providenciado em cada ponto de câmeras, no poste de 

sustentação, conjunto de aterramento, conjunto elétrico dentro da caixa hermética, 

conexão aérea ou subterrânea, quando necessário, para atender com energia elétrica o 

sistema. 

 Compõem os conjuntos: 

 01 haste de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m de cobre; 

 01 conector olhal 16 mm em bronze para conexão do cabo com a haste; 

 01 Caixa de inspeção em PVC, com tampa de termoplástico de 30 cm; 

 Eletroduto galvanizado de 20 mm, para aterramento, barra de 3 metros; 

 Curva, luva de PVC 20mm; 

 Cabo 6mm² cor verde para aterramento; 

 01 Disjuntor monopolar 10A, NBR 5410, NBR NM 60898 / IEC60947-2, 

Certificação INMETRO; 

 DPS classe II 20kA; 

 Dispositivo de proteção contra surtos com conexão RJ45; 

 IDR BIPOLOR 32A / 30mmA / 6KA; 

 Cabo PP 2x4,00mm²; 

 Deverá possuir conectores tipo prensa cabo, na parte inferior da caixa; 

 Abraçadeiras Bap2; 

 Deverá possuir régua, com proteção por varistor ou elemento semelhante; 
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 Deverá possuir máxima tensão de operação contínua: 275 VAC e350VDC; 

 Deverá possuir bornes para condutores de 4 a 16mm²; 

 

 Quando entrada subterrânea, deve ter eletroduto galvanizado de 1’, de 3 

metros, na parte inferior para proteção do condutor, e deve ser aterrado 

junto a caixa de inspeção de aterramento. 

 

8.1.9 PoE/Switch 

 

 4 a 5 portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte à PoE/PoE+; 

 Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE; 

 Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de 

alimentação; 

 QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE802.1p); 

 Full duplex eFlowControl (IEEE802.3x); 

 Ser compatível com os Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 

802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queueing–CoS), IEEE802.3af 

(PoweroverEthernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+); 

 Possuir fonte de alimentação bivolt automático. 

 

8.1.10 Braço de Sustentação para Speed Dome 

 

Para a instalação da câmera no poste, é necessária uma haste de 

sustentação para a fixação. Esse suporte deve ser: 

 Suporte metálico tubular, tipo cisne; 

 Tamanho mínimo a partir de 2,5 metros; 

 Tubo galvanizado e com pintura epóxi; 

 Tubo de 2" de diâmetro com parede mínima de 3mm; 

 Deve ter um mecanismo afim de regular altura e apontamento da câmera, 

formando um braço articulado, para que se possa alterar a área a ser 

monitorada fazendo somente um ajuste da articulação; 

 Todos os parafusos, cintas e materiais que ficarem expostos devem ser 

galvanizados, a fim de minimizar os efeitos de corrosão. 
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8.1.11 Suporte de Sustentação para Câmera Fixa 

 

Para a instalação da câmera no poste, é necessário um suporte de 

sustentação para a fixação. Esse suporte deve ser: 

 Suporte metálico; 

 Compatível com case Bullet e Dome; 

 Todos os parafusos e materiais que ficarem expostos devem ser 

galvanizados, a fim de minimizar os efeitos de corrosão. 

 

8.1.12 Poste Particular para medição 

 

O poste particular deverá ser de concreto armado, seção duplo “T” com 

caixa de medição fixada ao poste, padrão instalado no alto do poste através de lente 

conforme normas da concessionária vigente. 

O comprimento total do poste particular deve ser no mínimo de 7,5 m, 

Resistência nominal (daN) 200, um engastamento de 1,35 metros e altura livre de 6,15 

metros, homologado na concessionária vigente. 

No momento da solicitação do pedido de ligação deve ter uma Autorização 

da prefeitura para colocação do poste em espaços públicos quando for o caso (não 

colocar no passeio) e ART (ou congênere) de execução (deve ser apresentada no 

momento do pedido de ligação). 
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Figura 8.1.12.1 – Poste Particular para medição 

 

 

 

Figura 8.1.12.2 – Diagrama unifilar 
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9 Normas 

 
 

No desenvolvimento do projeto foram observadas as seguintes normas técnicas: 

 NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 NBR-14565 – Cabeamento de Telecomunicações; 

 Principais Organizações Certificadoras: 

 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações; 

 Caberá a contratada observar todos e quaisquer códigos, leis, decretos, 

portarias, normas (federais, estaduais e municipais), regulamentos, etc, relacionados 

aos serviços propostos, mesmo que indiretamente associados, em sua última versão. 

 

10 Treinamento para operadores 

 

Após instalação e configuração, deverá ser ministrado no local definido pela 

contratante, treinamento dos operadores para a solução instalada, no mínimo a 

operação do sistema, comandos básicos de controle das câmeras móveis, mosaicos, 

visualização em tela cheia, busca de imagens, extração das imagens e afins; 

A empresa deverá apresentar um cronograma de treinamento, projetado em 

dias suficientes e carga horária dos módulos compatível a boa formação dos 

operadores, sendo organizado, se necessário, várias turmas de treinamento, em turnos 

alternados para melhor aproveitamento do treinamento; 

O treinamento deverá ser realizado através de recursos visuais, como Datashow 

ou semelhante sendo fornecido aos operadores material didático, como Manual de 

Operacionalização, apostilas ou congêneres a fim de facilitar a autonomia para operar 

o sistema;  

Após concluído o período de treinamento, a empresa deverá apresentar lista de 

presença dos operadores, servidores e instrutores envolvidos; 

Deverá ser oferecido acompanhamento dos operadores na prática de forma 

presencial, por pelo menos 10 dias em conjunto aos dias de treinamento, visando 

dirimir rapidamente as dúvidas de operação nos primeiros acessos. 
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11 Serviço de Atendimento 

 

O Serviço de atendimento entre contratada e contratante, deverá ser realizado sob 

demanda da contratante, em regime de atendimento 8 x 5 (oito horas x cinco dias) em 

horário comercial. 

A empresa contratada deverá possuir uma equipe técnica de manutenção e 

suporte, sendo capazes de prestar assistência técnica à equipe da contratante, 

encarregada da manutenção dos equipamentos, materiais, acessórios e softwares 

deste projeto. 

A contratante deverá receber acesso direto a plataforma de monitoramento via 

Web e por aplicativo mobile, tendo acesso direto ao status de funcionamento do 

sistema, estatísticas e relatórios. 

A empresa contratada deverá cumprir com as formas e horários de assistência 

técnica durante todo o período de garantia dos equipamentos, oferecendo suporte 

técnico através dos seguintes meios:  

Atendimento remoto:  

 Suporte e manutenção possíveis de serem executadas por meio de acesso 

remoto, contato telefônico, e-mail e watts app em dias úteis, em horário 

comercial. 

Atendimento presencial:  

 Visita “on site” com pessoal técnico especializado, em quantidade de horas 

suficientes para cumprir o escopo básico de análise e manutenção corretiva em 

até 48 horas após formalizada a necessidade da visita. 

A empresa contratada deverá se programar para realizar os serviços específicos 

de Manutenção Preventiva do Sistema e dos equipamentos, de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

No relatório de visita, a empresa contratada deverá indicar o número da Ordem 

de Serviço correspondente a cada intervenção programada para cada equipamento a 

fim de se manter o histórico de manutenção dos bens. 

Além das obrigações de manutenção supracitadas, cuja empresa contratada 

deverá oferecer assistência técnica de qualidade, durante todo o período de garantia 

dos equipamentos, em caso de expansão do Sistema ou substituição de algum 

equipamento por avarias causadas por acidentes, intempéries ou vandalismos a 
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Administração Pública de acordo com a demanda, poderá, mediante justificativa 

técnica, abrir chamado para atendimento presencial e pagar pelo atendimento 

prestado, conforme estipulado na Planilha Orçamentária de Atendimento/ Manutenção/ 

Suporte. 

 

12 Garantia   

 

Os equipamentos deverão ser novos, primeiro uso, estando em fase normal de 

fabricação e funcionamento e atendendo os requisitos de qualidade, utilidade, 

resistência e segurança recomendadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), e de acordo com as especificações técnicas deste projeto. 

A contratada deverá responsabilizar-se pela garantia dos equipamentos e dos 

serviços pelo período mínimo de 12 meses a contar do Termo de Recebimento 

Definitivo, ou seja, da conclusão de todas as etapas previstas no Projeto. 

Fazem parte da garantia dos equipamentos, os serviços de manutenção 

corretiva e assistência técnica necessários para o conserto e perfeito funcionamento de 

todos os equipamentos e programas constantes na proposta. 

A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a 

adquirente. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica 

automaticamente garantido até o final da garantia. 

 

13 Cronologia de Implantação 

 
Os prazos de Execução do Serviço observarão o estipulado no Cronograma 

Físico-Financeiro. 

 
 

14 Considerações finais 

 
Após a execução dos serviços de implantação e comissionamento do sistema 

de CFTV, ativo o sistema da central e transmitindo as imagens dos pontos até a 

central a obra, será recebida provisoriamente pelo responsável do Contratante e da 
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fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em que seja 

declarado o aceite dos serviços. 

Após a entrega dos serviços a contratada deverá providenciar o as-built dos 

projetos, relatórios dos testes e certificações, manuais e a baixa da ART no máximo de 

15 dias.   

O recebimento definitivo dos referidos serviços de implantação será realizado 

pela contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias do recebimento provisório. O pagamento dos serviços de implantação 

será realizado conforme cronograma de serviços e as cláusulas contratuais. 

Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados, a contratada deverá assinar um 

Termo de Confidencialidade, garantindo a proteção das informações a ela repassada. 

 

Serafina Corrêa – RS, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

 
_______________________________

Fabiano Dall Pizzol 

DP ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA 

 

 



Planilha Orçamentária
Descrição da obra : PROJETO EXECUTIVO DE VIDEOMONITORAMENTO 

Requerente : Municipio de Serafina Corrêa- RS

ITEM fonte DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE PONTOS  MEDIANA 
 MÃO DE 

OBRA 
 MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES MARCA/MODELO/FABRICANTE

1

1.1 cotação

Rack de Piso Fechado de 19" 24Us, com capacidade de até 500 Kg, 

com porta de acrílico, ventilação forçada de 4 ventiladores e com 

tampas traseiras e laterais removíveis.

1 unid. 1 2.369,00         355,35             2.369,00         355,35             2.724,35         ITEM 6.1.1

1.2 cotação Servidor 1 unid. 1 9.360,00         1.404,00         9.360,00         1.404,00         10.764,00       ITEM 6.1.3

1.3 cotação Gerencia de imagem ( software vms ) 1 unid. 1 15.390,00       2.308,50         15.390,00       2.308,50         17.698,50       ITEM 6.1.4

1.4 cotação Switch Gerenciável 16 Portas 1 unid. 1 1.365,00         204,75             1.365,00         204,75             1.569,75         ITEM 6.1.5

1.5 cotação
Cabo UTP Cat.5e  com 1,5 metros de comprimento e com 

conectores RJ45.
2 unid. 1 8,00                 1,20                 16,00               2,40                 18,40               ITEM 6.1.6

cotação
Cabo UTP Cat.5e  com 12 metros de comprimento e com 

conectores RJ45.
2 unid. 1 18,00               2,70                 36,00               5,40                 41,40               ITEM 6.1.6

1.6 cotação
No Break 3kVA com banco de baterias de 7Ah/12V, com no 

mínimo 4 tomadas de saída e tensão de entrada de 110/220V.
1 unid. 1 4.700,00         705,00             4.700,00         705,00             5.405,00         ITEM 6.1.2

1.8 cotação
Adequação Elétrica,   Aterramento e logica  para a sala de 

TI/Telecom para atendimento da estrutura
1 -                   -                   

1.8.1 cotação
perfil 45 mm de aluminio c/ tampa,  com duas canaletas,  barra de 

3 metros
3 unid. 1 262,00             39,30               786,00             117,90             903,90             ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.2 cotação curva vertical interna  raio 60 mm 1 unid. 1 47,00               7,05                 47,00               7,05                 54,05               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.3 cotação porta  equipamento para 3 blocos 9 unid. 1 70,00               10,50               630,00             94,50               724,50             ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.4 cotação caixa de derivação 1 unid. 1 105,00             15,75               105,00             15,75               120,75             ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.5 cotação acabamento das extremidades 3 unid. 1 21,90               3,29                 65,70               9,86                 75,56               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.6 cotação BLOCO TOMADA 2P+T 20A 8 unid. 1 8,00                 1,20                 64,00               9,60                 73,60               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.7 cotação BLOCO SIMPLES PASSA CABO 11 unid. 1 5,00                 0,75                 55,00               8,25                 63,25               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.8 cotação BLOCO TAMPA CEGA 8 unid. 1 5,00                 0,75                 40,00               6,00                 46,00               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.9 cotação CABO DE COBRE 4 mm² /750V azul 8 m 1 5,70                 0,86                 45,60               6,84                 52,44               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.10 cotação CABO DE COBRE 4 mm² /750V vermelho 8 m 1 5,70                 0,86                 45,60               6,84                 52,44               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.11 cotação CABO DE COBRE 4 mm² / 750V verde 8 m 1 5,70                 0,86                 45,60               6,84                 52,44               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.12 cotação DISJUNTOR 20A 1 unid. 1 16,00               2,40                 16,00               2,40                 18,40               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.13 cotação DPS classe II 20kA 1 unid. 1 45,00               6,75                 45,00               6,75                 51,75               ITEM 6.1.7 e fig 6.1 e fig 6.2

1.8.14 cotação haste de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m 1 unid. 1 82,00               12,30               82,00               12,30               94,30               ITEM 6.1.8

1.8.15 cotação cabo de cobre nú 25 mm² 4 m 1 26,25               3,94                 105,00             15,75               120,75             ITEM 6.1.8

1.8.16 cotação cabo 4mm² 15 m 1 5,70                 0,86                 85,50               12,83               98,33               ITEM 6.1.7

1.8.17 cotação caixa de inspeção 1 unid. 1 21,00               3,15                 21,00               3,15                 24,15               ITEM 6.1.8

1.8.18 cotação conector 2 unid. 1 15,70               2,36                 31,40               4,71                 36,11               ITEM 6.1.8

1.8.19 cotação Estação de trabalho ( COMPUTADOR) AUXILIAR 2 unid. 1 4.920,00         738,00             9.840,00         1.476,00         11.316,00       ITEM 6.1.9

1.8.20 cotação Mouse óptico 2 unid. 1 153,00             22,95               306,00             45,90               351,90             ITEM 6.1.10

1.8.21 cotação Teclado 2 unid. 1 84,00               12,60               168,00             25,20               193,20             ITEM 6.1.11

1.8.22 cotação Monitor 19" 2 unid. 1 850,00             127,50             1.700,00         255,00             1.955,00         ITEM 6.1.12

1.8.23 cotação Bancada de Operacionalização 2 unid. 1 1.404,00         210,60             2.808,00         421,20             3.229,20         ITEM 6.1.13

1.8.24 cotação Cadeira conforme especificação 2 unid. 1 732,00             109,80             1.464,00         219,60             1.683,60         ITEM 6.1.14

1.8.25 cotação Televisão 43" 2 unid. 1 2.500,00         375,00             5.000,00         750,00             5.750,00         ITEM 6.1.15

1.8.26 cotação suporte para tv 2 unid. 1 145,00             21,75               290,00             43,50               333,50             ITEM 6.1.15

1.8.27 cotação Cabo HDMI 6 m 2 unid. 1 124,00             18,60               248,00             37,20               285,20             ITEM 6.1.16

57.375,40       8.606,31         65.981,71       

VALOR TOTALVALOR UNITARIO

MATERIAL

Valor total item 1

NGC



ITEM fonte DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE PONTOS  MEDIANA 
 MÃO DE 

OBRA 
 MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES MARCA/MODELO/FABRICANTE

VALOR TOTALVALOR UNITARIO

MATERIAL

2

2.1 cotação Câmera tipo I – PTZ 5 unid. 1 5.235,00         785,25             26.175,00       3.926,25         30.101,25       ITEM 8.1.5

2.2 cotação Câmera tipo II – Fixa 18 unid. 1 1.230,80         184,62             22.154,40       3.323,16         25.477,56       ITEM 8.1.6

2.3 cotação Câmera tipo III – FIXA - LPR 4 unid. 1 9.620,48         1.443,07         38.481,92       5.772,29         44.254,21       ITEM 8.1.7

2.4 cotação Fonte / SWITCH de alimentação para câmera 5 unid. 1 193,53             29,03               967,65             145,15             1.112,80         ITEM 8.1.9

2.5 cotação Suporte metálico para câmera PTZ 5 unid. 1 644,00             96,60               3.220,00         483,00             3.703,00         ITEM 8.1.10

2.6 cotação suporte da base para câmera PTZ 5 unid. 1 79,00               11,85               395,00             59,25               454,25             ITEM 8.1.11

2.7 cotação Suporte metálico para câmera fixa 18 unid. 1 72,00               10,80               1.296,00         194,40             1.490,40         ITEM 8.1.11

2.8 cotação braço galvanizado a fogo de 2,5 metros,  tipo cisne 5 unid. 1 925,00             138,75             4.625,00         693,75             5.318,75         ITEM 8.1.10

2.9 cotação Cinta Galvanizada Circular  Com Doi Parafusos e 2 Porcas 2 unid. 5 62,30               9,35                 124,60             93,45               218,05             ITEM 8.1.10

2.10 cotação Poste concreto 9m 200 DAN 13 unid. 1 1.465,23         219,78             19.047,99       2.857,20         21.905,19       ITEM 8.1.2

2.11 cotação Caixa hermética 13 unid. 1 668,00             100,20             8.684,00         1.302,60         9.986,60         ITEM 8.1.1

2.12 cotação Cabo UTP Cat.5e 4 m 13 16,00               2,40                 64,00               124,80             188,80             ITEM 8.1.3

2.13 cotação Nobreak 0,6kVA 13 unid. 1 683,25             102,49             8.882,25         1.332,34         10.214,59       ITEM 8.1.4

2.14 cotação Régua elétrica 13 unid. 1 124,00             18,60               1.612,00         241,80             1.853,80         ITEM 8.1.8

2.15 cotação Disjuntor 10A 13 unid. 1 19,00               2,85                 247,00             37,05               284,05             ITEM 8.1.8

2.16 cotação DPS classe II 20kA 13 unid. 1 48,00               7,20                 624,00             93,60               717,60             ITEM 8.1.8

2.17 cotação IDR BIPOLOR 32A / 30mmA / 6KA, 13 unid. 1 267,00             40,05               3.471,00         520,65             3.991,65         ITEM 8.1.8

2.18 cotação Dispositivo de proteção contra surtos com conexão RJ45 13 unid. 1 56,00               8,40                 728,00             109,20             837,20             ITEM 8.1.8

2.19 cotação Isolador roldana em porcelana 1 unid. 11 12,00               1,80                 12,00               19,80               31,80               ITEM 3.2

2.20 cotação Armação secundária de um estribo 1 unid. 11 21,00               3,15                 21,00               34,65               55,65               ITEM 3.2

2.21 cotação Parafuso de Cabeça Quadrada  16 mm 1 unid. 11 18,00               2,70                 18,00               29,70               47,70               ITEM 3.2

2.22 cotação Conector derivação perfurante  1,5-10mm² 1 unid. 22 12,00               1,80                 12,00               39,60               51,60               ITEM 3.2

2.23 cotação Cabo PP 2X4mm² 4 m 11 8,50                 1,28                 34,00               56,10               90,10               ITEM 3.2

2.24 cotação Conector derivação perfurante  1,5-10mm² 2 unid. 11 12,00               1,80                 24,00               39,60               63,60               ITEM 3.2

2.25 cotação cabo 6mm² verde 750V- Classe II 7 m 13 8,50                 1,28                 59,50               116,03             175,53             ITEM 8.1.8

2.26 cotação conector de aterramento 1 unid. 11 16,00               2,40                 16,00               26,40               42,40               ITEM 8.1.8

2.27 cotação Prensa cabo 6 unid. 13 7,00                 1,05                 42,00               81,90               123,90             ITEM 8.1.8

2.28 cotação Eletroduto do aterramento em aço galvanizado 20mm , 3 m 1 unid. 11 179,22             26,88               179,22             295,71             474,93             ITEM 3.2

2.29 cotação Curva PVC 20mm 1 unid. 11 7,00                 1,05                 7,00                 11,55               18,55               ITEM 3.2

2.30 cotação Luva PVC 20 mm 1 unid. 11 7,00                 1,05                 7,00                 11,55               18,55               ITEM 3.2

2.31 cotação BUCHA 20 mm 1 unid. 11 2,30                 0,35                 2,30                 3,80                 6,10                 ITEM 3.2

2.32 cotação ARRUELA 20 mm 1 unid. 11 2,30                 0,35                 2,30                 3,80                 6,10                 ITEM 3.2

2.33 cotação Caixa de inspeção do aterramento 1 unid. 11 3,00                 0,45                 3,00                 4,95                 7,95                 ITEM 3.2

2.34 cotação haste de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m 1 unid. 13 83,00               12,45               83,00               161,85             244,85             ITEM 3.2

2.35 cotação Cinta inox de 0,5 mm x 13 mm 6 m 13 19,00               2,85                 114,00             222,30             336,30             ITEM 3.2

2.36 cotação Fecho  para cinta de inox 6 unid. 13 2,50                 0,38                 15,00               29,25               44,25               ITEM 3.2

2.37 cotação Eletroduto  em aço galvanizado 32mm , 3 m 1 unid. 2 88,00               13,20               88,00               26,40               114,40             item 3.2.3 e  3.2.8

2.38 cotação Curva PVC 32mm 1 unid. 2 6,50                 0,98                 6,50                 1,95                 8,45                 item 3.2.3 e  3.2.8

2.39 cotação Luva PVC 32 mm 1 unid. 2 6,50                 0,98                 6,50                 1,95                 8,45                 item 3.2.3 e  3.2.8

2.40 cotação conector sapata 6mm² 1 unid. 2 7,00                 1,05                 7,00                 2,10                 9,10                 item 3.2.3 e  3.2.8

2.41 cotação caixa de inspeção min 35x35x30(profundidade) com tampa 2 unid. 2 59,00               8,85                 118,00             35,40               153,40             item 3.2.3 e  3.2.8

2.42 cotação cabo 2x6mm² 1kV 95 m 1 32,00               4,80                 3.040,00         456,00             3.496,00         item 3.2.3 e  3.2.8

2.43 cotação eletroduto PVC 50 mm - barra de 3 m 18 unid. 1 51,00               7,65                 918,00             137,70             1.055,70         item 3.2.3 e  3.2.8

2.44 cotação luva PVC 50 mm 36 unid. 1 12,00               1,80                 432,00             64,80               496,80             item 3.2.3 e  3.2.8

146.067,13     23.224,76       169.291,89     Valor total item 2

PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO



ITEM fonte DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE PONTOS  MEDIANA 
 MÃO DE 

OBRA 
 MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES MARCA/MODELO/FABRICANTE

VALOR TOTALVALOR UNITARIO

MATERIAL

3

3.1 cotação Poste de concreto 7,5 m 200daN 1 unid. 6 988,00             148,20             5.928,00         889,20             6.817,20         ITEM 8.1.12

3.2 cotação caixa monfasica para mediçaõ no alto do poste com lente 1 unid. 6 396,00             59,40               2.376,00         356,40             2.732,40         ITEM 8.1.12

3.3 cotação dijsuntor 1x32A / 6KA,  1 unid. 6 18,00               2,70                 108,00             16,20               124,20             ITEM 8.1.12

3.4 cotação IDR BIPOLOR 32A / 30mmA / 6KA, 1 unid. 6 270,00             40,50               1.620,00         243,00             1.863,00         ITEM 8.1.12

3.5 cotação Dispositivo de proteção contra surtos de energia elétrica – DPS 1 unid. 6 47,00               7,05                 282,00             42,30               324,30             ITEM 8.1.12

3.6 cotação Massa de calafetar 1 unid. 6 22,00               3,30                 132,00             19,80               151,80             ITEM 8.1.12

3.7 cotação Eletroduto PVC  32 mm - BARRA 1 unid. 6 25,00               3,75                 150,00             22,50               172,50             ITEM 8.1.12

3.8 cotação Curva PVC 32 mm 5 unid. 6 12,00               1,80                 360,00             54,00               414,00             ITEM 8.1.12

3.9 cotação Luva PVC 32 mm 5 unid. 6 6,00                 0,90                 180,00             27,00               207,00             ITEM 8.1.12

3.10 cotação BUCHA 32 mm 4 unid. 6 2,50                 0,38                 60,00               9,00                 69,00               ITEM 8.1.12

3.11 cotação ARRUELA 32 mm 2 unid. 6 2,50                 0,38                 30,00               4,50                 34,50               ITEM 8.1.12

3.12 cotação Eletroduto do aterramento em aço galvanizado 20mm 1 unid. 6 181,00             27,15               1.086,00         162,90             1.248,90         ITEM 8.1.12

3.13 cotação Curva PVC 20mm 1 unid. 6 6,00                 0,90                 36,00               5,40                 41,40               ITEM 8.1.12

3.14 cotação Luva PVC 20 mm 1 unid. 6 6,00                 0,90                 36,00               5,40                 41,40               ITEM 8.1.12

3.15 cotação BUCHA 20 mm 2 unid. 6 2,50                 0,38                 30,00               4,50                 34,50               ITEM 8.1.12

3.16 cotação ARRUELA 20 mm 2 unid. 6 2,50                 0,38                 30,00               4,50                 34,50               ITEM 8.1.12

3.17 cotação Cinta inox de 0,5 mm x 13 mm 50 m 6 1,00                 0,15                 300,00             45,00               345,00             ITEM 8.1.12

3.18 cotação Fecho  para cinta de inox 10 unid. 6 2,50                 0,38                 150,00             22,50               172,50             ITEM 8.1.12

3.19 cotação Isolador roldana em porcelana 2 unid. 6 13,00               1,95                 156,00             23,40               179,40             ITEM 8.1.12

3.20 cotação Armação secundária de um estribo 2 unid. 6 20,00               3,00                 240,00             36,00               276,00             ITEM 8.1.12

3.21 cotação Parafuso de Cabeça Quadrada  16 mm 2 unid. 6 18,00               2,70                 216,00             32,40               248,40             ITEM 8.1.12

3.22 cotação Caixa de inspeção do aterramento 1 unid. 6 19,00               2,85                 114,00             17,10               131,10             ITEM 8.1.12

3.23 cotação haste de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m 1 unid. 6 85,00               12,75               510,00             76,50               586,50             ITEM 8.1.12

3.24 cotação cabo 6mm² vermelho 750V- Classe II 8 m 6 8,50                 1,28                 408,00             61,20               469,20             ITEM 8.1.12

3.25 cotação cabo 6mm² azul 750V- Classe II 8 m 6 8,50                 1,28                 408,00             61,20               469,20             ITEM 8.1.12

3.26 cotação cabo 6mm² verde 750V- Classe II 5 m 6 8,50                 1,28                 255,00             38,25               293,25             ITEM 8.1.12

3.27 cotação conector de aterramento 1 unid. 6 16,00               2,40                 96,00               14,40               110,40             ITEM 8.1.12

3.28 cotação Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo 16mm² 2 unid. 6 14,00               2,10                 168,00             25,20               193,20             ITEM 8.1.12

3.29 cotação Conector derivação perfurante  1,5-10mm² 2 unid. 6 12,00               1,80                 144,00             21,60               165,60             ITEM 8.1.12

3.30 cotação duplex 10mm² 15 m 6 12,00               1,80                 1.080,00         162,00             1.242,00         ITEM 8.1.12

16.689,00       2.503,35         19.192,35       

4

Treinamento 20 hora 350,00             7.000,00         7.000,00         

-                   7.000,00         7.000,00         

220.131,53   41.334,42     261.465,95   

Serafina Corrêa, 17 de dezembro de 2021.

13,10 %
111,22 %

DP ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA

Eng. Fabiano Dall Pizzol

CREA-RS 136919

* Taxa de BDI inclusos nos preços nos serviços, de:
* Encargos Sociais, de:

NOTA EXPLICATIVA do BDI e Encargos Sociais: Os preços ofertados na planilha orçamentaria refere-se à referencias comerciais disponíveis no mercado, com base em encargos sociais e 

trabalhistas (INSS, FGTS, férias, 13° salario, adicionais e outras contribuições), porcentagem de lucro, despesas de deslocamentos, alimentação, materiais, equipamentos, EPI’S, emissão de ART 

(Anotação de responsabilidade técnica), bem como quaisquer custos indiretos (BDI) inerentes a realização dos trabalhos.

TOTAIS

Valor total item 4

TREINAMENTO

Valor total item 3

POSTE PARA MEDIÇÃO



ITEM SERVIÇOS TOTAL %

1 NGC 65.981,71R$        25,24

2 PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO 169.291,89R$      64,75

3 POSTE PARA MEDIÇÃO 19.192,35R$        7,34

4 TREINAMENTO 7.000,00R$           2,68

261.465,95R$      100,00

Serafina Corrêa, 17 de dezembro de 2021.

Eng. Fabiano Dall Pizzol

CREA-RS 136919

169.291,89

OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE VIDEOMONITORAMENTO 

LOCALIZAÇÃO: Município de Serafina Corrêa - RS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa - RS

15 dias 30 dias 45 dias

Cronograma Físico-Financeiro

TOTAL

60 dias

7.000,00

19.192,35

65.981,71



Planilha para expansão e substituição
Descrição da obra : PROJETO EXECUTIVO DE VIDEOMONITORAMENTO 

Requerente : Municipio de Serafina Corrêa- RS

ITEM fonte DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE PONTOS  MATERIAL 
 MÃO DE 

OBRA 
 MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES MARCA/MODELO/FABRICANTE

2

2.1 cotação Câmera tipo I – PTZ unid. 5.235,00          785,25             -                    -                    -                    ITEM 8.1.5 0

2.2 cotação Câmera tipo II – Fixa unid. 1.230,80          184,62             -                    -                    -                    ITEM 8.1.6 0

2.3 cotação Câmera tipo III – FIXA - LPR unid. 9.620,48          1.443,07          -                    -                    -                    ITEM 8.1.7 0

2.4 cotação Fonte / SWITCH de alimentação para câmera unid. 193,53             29,03               -                    -                    -                    ITEM 8.1.9 0

2.5 cotação Suporte metálico para câmera PTZ unid. 644,00             96,60               -                    -                    -                    ITEM 8.1.10 0

2.6 cotação suporte da base para câmera PTZ unid. 79,00               11,85               -                    -                    -                    ITEM 8.1.11 0

2.7 cotação Suporte metálico para câmera fixa unid. 72,00               10,80               -                    -                    -                    ITEM 8.1.11 0

2.8 cotação braço galvanizado a fogo de 2,5 metros,  tipo cisne unid. 925,00             138,75             -                    -                    -                    ITEM 8.1.10 0

2.9 cotação Cinta Galvanizada Circular  Com Doi Parafusos e 2 Porcas unid. 62,30               9,35                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.10 0

2.10 cotação Poste concreto 9m 200 DAN unid. 1.465,23          219,78             -                    -                    -                    ITEM 8.1.2 0

2.11 cotação Caixa hermética unid. 668,00             100,20             -                    -                    -                    ITEM 8.1.1 0

2.12 cotação Cabo UTP Cat.5e m 16,00               2,40                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.3 0

2.13 cotação Nobreak 0,6kVA unid. 683,25             102,49             -                    -                    -                    ITEM 8.1.4 0

2.14 cotação Régua elétrica unid. 124,00             18,60               -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.15 cotação Disjuntor 10A unid. 19,00               2,85                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.16 cotação DPS classe II 20kA unid. 48,00               7,20                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.17 cotação IDR BIPOLOR 32A / 30mmA / 6KA, unid. 267,00             40,05               -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.18 cotação Dispositivo de proteção contra surtos com conexão RJ45 unid. 56,00               8,40                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.19 cotação Isolador roldana em porcelana unid. 12,00               1,80                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.20 cotação Armação secundária de um estribo unid. 21,00               3,15                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.21 cotação Parafuso de Cabeça Quadrada  16 mm unid. 18,00               2,70                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.22 cotação Conector derivação perfurante  1,5-10mm² unid. 12,00               1,80                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.23 cotação Cabo PP 2X4mm² m 8,50                  1,28                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.24 cotação Conector derivação perfurante  1,5-10mm² unid. 12,00               1,80                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.25 cotação cabo 6mm² verde 750V- Classe II m 8,50                  1,28                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.26 cotação conector de aterramento unid. 16,00               2,40                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.27 cotação Prensa cabo unid. 7,00                  1,05                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.8 0

2.28 cotação Eletroduto do aterramento em aço galvanizado 20mm , 3 m unid. 179,22             26,88               -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.29 cotação Curva PVC 20mm unid. 7,00                  1,05                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.30 cotação Luva PVC 20 mm unid. 7,00                  1,05                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.31 cotação BUCHA 20 mm unid. 2,30                  0,35                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.32 cotação ARRUELA 20 mm unid. 2,30                  0,35                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.33 cotação Caixa de inspeção do aterramento unid. 3,00                  0,45                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.34 cotação haste de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m unid. 83,00               12,45               -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.35 cotação Cinta inox de 0,5 mm x 13 mm m 19,00               2,85                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.36 cotação Fecho  para cinta de inox unid. 2,50                  0,38                  -                    -                    -                    ITEM 3.2 0

2.37 cotação Eletroduto  em aço galvanizado 32mm , 3 m unid. 88,00               13,20               -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

2.38 cotação Curva PVC 32mm unid. 6,50                  0,98                  -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

2.39 cotação Luva PVC 32 mm unid. 6,50                  0,98                  -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

2.40 cotação conector sapata 6mm² unid. 7,00                  1,05                  -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

2.41 cotação caixa de inspeção min 35x35x30(profundidade) com tampa unid. 59,00               8,85                  -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

2.42 cotação cabo 2x6mm² 1kV m 32,00               4,80                  -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

2.43 cotação eletroduto PVC 50 mm - barra de 3 m unid. 51,00               7,65                  -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

2.44 cotação luva PVC 50 mm unid. 12,00               1,80                  -                    -                    -                    item 3.2.3 e  3.2.8 0

-                    -                    -                    Valor total item 2

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO



ITEM fonte DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE PONTOS  MATERIAL 
 MÃO DE 

OBRA 
 MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES MARCA/MODELO/FABRICANTE

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

3

3.1 cotação Poste de concreto 7,5 m 200daN unid. 988,00             148,20             -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.2 cotação caixa monfasica para mediçaõ no alto do poste com lente unid. 396,00             59,40               -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.3 cotação dijsuntor 1x32A / 6KA,  unid. 18,00               2,70                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.4 cotação IDR BIPOLOR 32A / 30mmA / 6KA, unid. 270,00             40,50               -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.5 cotação Dispositivo de proteção contra surtos de energia elétrica – DPS unid. 47,00               7,05                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.6 cotação Massa de calafetar unid. 22,00               3,30                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.7 cotação Eletroduto PVC  32 mm - BARRA unid. 25,00               3,75                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.8 cotação Curva PVC 32 mm unid. 12,00               1,80                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.9 cotação Luva PVC 32 mm unid. 6,00                  0,90                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.10 cotação BUCHA 32 mm unid. 2,50                  0,38                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.11 cotação ARRUELA 32 mm unid. 2,50                  0,38                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.12 cotação Eletroduto do aterramento em aço galvanizado 20mm unid. 181,00             27,15               -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.13 cotação Curva PVC 20mm unid. 6,00                  0,90                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.14 cotação Luva PVC 20 mm unid. 6,00                  0,90                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.15 cotação BUCHA 20 mm unid. 2,50                  0,38                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.16 cotação ARRUELA 20 mm unid. 2,50                  0,38                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.17 cotação Cinta inox de 0,5 mm x 13 mm m 1,00                  0,15                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.18 cotação Fecho  para cinta de inox unid. 2,50                  0,38                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.19 cotação Isolador roldana em porcelana unid. 13,00               1,95                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.20 cotação Armação secundária de um estribo unid. 20,00               3,00                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.21 cotação Parafuso de Cabeça Quadrada  16 mm unid. 18,00               2,70                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.22 cotação Caixa de inspeção do aterramento unid. 19,00               2,85                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.23 cotação haste de diâmetro 5/8” e comprimento de 2,4m unid. 85,00               12,75               -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.24 cotação cabo 6mm² vermelho 750V- Classe II m 8,50                  1,28                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.25 cotação cabo 6mm² azul 750V- Classe II m 8,50                  1,28                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.26 cotação cabo 6mm² verde 750V- Classe II m 8,50                  1,28                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.27 cotação conector de aterramento unid. 16,00               2,40                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.28 cotação Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo 16mm² unid. 14,00               2,10                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.29 cotação Conector derivação perfurante  1,5-10mm² unid. 12,00               1,80                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

3.30 cotação duplex 10mm² m 12,00               1,80                  -                    -                    -                    ITEM 8.1.12 0

-                    -                    -                    

-                -                -                

Serafina Corrêa, 17 de dezembro de 2021.

13,10 %
111,22 %

Eng. Fabiano Dall Pizzol

CREA-RS 136919

* Encargos Sociais, de:

NOTA EXPLICATIVA do BDI e Encargos Sociais: Os preços ofertados na planilha orçamentaria refere-se à referencias comerciais disponíveis no mercado, com base em encargos sociais e 

trabalhistas (INSS, FGTS, férias, 13° salario, adicionais e outras contribuições), porcentagem de lucro, despesas de deslocamentos, alimentação, materiais, equipamentos, EPI’S, emissão de ART 

(Anotação de responsabilidade técnica), bem como quaisquer custos indiretos (BDI) inerentes a realização dos trabalhos.

POSTE PARA MEDIÇÃO

Valor total item 3

TOTAIS

* Taxa de BDI inclusos nos preços nos serviços, de:



Planilha Orçamentária - Atendimento / Manutenção / Suporte
Descrição da obra : PROJETO EXECUTIVO DE VIDEOMONITORAMENTO 

Requerente : Municipio de Serafina Corrêa- RS

ITEM fonte DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE  MATERIAL 
 MÃO DE 

OBRA 
 MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES

1

1.1 Técnico 1 hora 150,00            150,00            150,00            

1.2 Deslocamento até 200 km 200 km 1,00                 200,00            200,00            

-                   350,00            350,00            

-                 350,00          350,00          

-                 8.750,00       8.750,00       

* o deslocamento será pago por km tendo por base de calculo a localização da sede da empresa prestadora do serviço.

* custo unitário do deslocamento: considerado ida e volta.

Serafina Corrêa, 17 de dezembro de 2021.

Eng. Fabiano Dall Pizzol

CREA-RS 136919

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Estimado em até 25 chamados

* cada chamado fica estimado em 1h de serviço; caso o atendimento/manutenção/suporte ultrapasse essa hora, poderá, mediante justificativa, ser pago 

proporcionalmente ao valor hora técnica.

ATENDIMENTO / MANUTENÇÃO / SUPORTE

Valor total item 1

TOTAIS



Item 1º quartil 3º quartil Médio

AC 1,50 4,49 2,00

S e G 0,30 0,82 0,30

R 0,56 0,89 0,56

DF 0,85 1,11 0,90

L 3,50 6,22 5,00

I * 3,65

TOTAL 13,10 BDI A SER ADOTADO (sem desoneração)

Verificação: 13,10 ←  limite 11,10% a 16,80% (sem desoneração)

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme

Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

** Caso a empresa seja tributada de forma diferente, alterar os valores abaixo:

TRIBUTOS %

PIS** 0,65

COFINS** 3,00

Cont. Previd. (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Total 3,65

Local/Data

Nome:

Nº CREA:

Representante Tomador

Nome:

DEMONSTRATIVO BDI

Identificação

Eng./Arq. Responsável

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

Tributos * 

Administração Central

Despesas Financeiras

Lucro

Risco

Seguro e Garantia

conforme legislação

Cálculo do BDI
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Planilha Múltipla v003

Fabiano Dall Pizzol
RS136919

Serafina Corrêa-RS, 17 de dezembro de 2021





ART Número

11588734

88597984000180

12.970,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS136919

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
88597984000180

CENTRO 99250000

23/08/2021 28/02/2022

SERAFINA CORRÊA RS

DP ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA

FABIANO DALL PIZZOL

Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho

AVENIDA 25 DE JULHO 202

Avenida 25 DE JULHO 202

CENTRO 99250000SERAFINA CORRÊA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

RS
54 3444-1166

2200084145
178408

fabianodall@yahoo.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V

Projeto Circuito Fechado De Tv - CFTV

Projeto CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO 27,00 UN
Projeto NÚCLEO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VÍDEO MONITORAMENTO 1,00 UN
Projeto PROJETO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

Projeto CONTROLADORES DE VELOCIDADE E SITUAÇÃO VEICULAR

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/12/2021

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊAFABIANO DALL PIZZOLLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.


