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ANEXO-I 

Especificação técnica mínimas dos equipamentos e serviços a serem realizados:

1. EQUIPAMENTOS

1.1.  Equipamentos : 

1.1.1. – Um Rack APC 42U:

- Portas frontais, traseiras e laterais removíveis;

- Pés niveladores, conformidades com UL60950 e EIA 310E, apresentar

comprovação;

- 5 anos de garantia com atendimento local;

- Deverá ser apresentar comprovação juntamente com a proposta de

preços;

-Possuir certificação;

- MDO de instalação deste item está referenciado no item 1.1.12.

1.1.2. – Um Servidor rack:

- 01 Servidor rack de 2U, com 2 sockets para processadores Intel Xeon

E5-26 e capacidade para até 8 discos rígidos Hot Plug de 3.5";

- Sistema com 2 (dois) processadores instalados;

- Intel® Xeon® E5-2640 v2 2.00GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT,

8C, 95W, Max Mem 1600MHz;

- Configuração de RAM otimizada para performance;

-  12  x  16GB  de  memória  DDR3-1600  MHz,  Dual  Rank  x4,  Low  Volt

RDIMMs (192Gb);

- Configuração dos discos em RAID 1;

- 2 discos rígidos SAS 6 Gbps de 300 GB, 15k RPM, Hot Plug de 3.5";
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- Placa controladora de discos PERC H710 (suporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50

e 60) com cache não-volátil de 512MB, DDR3-800 MHz;

- 2 cabos de força NEMA 5-15P/C13, 125V, 15A, 3m de comprimento;

- Unidade de DVD-RW SATA;

- Bezel Frontal;

- 2 cabos de força C13/14, 12A, 4 metros de comprimento;

- Configuração de BIOS UEFI;

-  Trilhos  deslizantes  para  rack  19”  com  braço  de  gerenciamento  de

cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 67,6cm e máximo de 86,1cm);

- No mínimo 7 slots de expansão PCIe gen 3 (6 slots x8 e 1 x16);

- Duas fontes redundantes (1+1) de 750 Watts com certificado 80 Plus

Platinum;

-  Utilize até 768GB de memória distribuídos em 24 slots (capacidade

reduzida pela metade com somente 1 processador instalado);

- Placa de vídeo Matrox® G200 com 16MB de memória;

- Inclui software de gerenciamento;

- Placa de gerenciamento remoto iDRAC7 Enterprise;

- Placa de rede onboard NDC (Network Daughter Card) Broadcom 5720,

1 GbE, Quad Port RJ45;

- 2 anos de garantia com atendimento on-site no próximo dia útil e

solução em até 72 horas após abertura do chamado;

-  Deverá  ser  apresentada  comprovação  do fabricante  especifica  para

este processo licitatório;

-Apresentar  Juntamente  com a  proposta  o  catálogo  do equipamento

ofertado comprovando as especificações solicitadas no edital;
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- MDO de instalação deste item está referenciado no item 1.1.12.

1.1.3. – Dois Switch:

- 02 Switch de 48 Portas 10/100/1000 com 4 SLOTs SFP; 

- (2) Modulos Opcionais de Up-LINK 10GB;

- Velocidade mínima de 180 GBps ,taxa de encaminhamento de 95Mbps,

memória flash mínima 32MB e 256MB de memória SDRAM;  

- Módulo para empilhamento com capacidade de transferência de até

48Gbps, inclui cabo de 1 metro;

- 2 anos de garantia com atendimento on-site no próximo dia útil e

solução em até 72 horas após abertura do chamado e Garantia Life

Time;

-  Deverá  ser  apresentada  comprovação  do fabricante  especifica  para

este processo licitatório;

-Apresentar  Juntamente  com a  proposta  o  catálogo  do equipamento

ofertado comprovando as especificações solicitadas no edital;

- MDO de instalação deste item está referenciado no item 1.1.12.

 

 1.1.8. – Um No-break APC 6Kva Smart UPS:  

- a No-break Capacidade de Potência de Saída 4200 Watts / 6000 VA;

- Tensão nominal de saída 230V;

- Conexões de Saída (8) IEC 320 C13;

- Garantia de 1 ano on-site;

- Kit de trilhos para montagem em rack padrão 19”;

- Com dois módulos de bateria interna, com autonomia mínima de 2,5h; 

- MDO de instalação deste item está referenciado no item 1.1.12.
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1.1.9. – Virtualização:

- Duas Licenças do software CITRIX XEN SERVER ENTERPRISE;

– Licenciamento Por Processador; 

– Suporte 3 anos on-site;

-  MDO de instalação e  treinamento deste  item está referenciado no

item 1.1.12.

1.1.10. – Backup:

- Licença Symantec backup Exec por Processador Físico;

- Instalação, definição das políticas, treinamento por técnico certificado,

testes de Backup e recovery para testar a solução e instalação; 

- Suporte 3 anos on-site;

-  MDO de instalação e  treinamento deste  item está referenciado no

item 1.1.12.

1.1.11. – Um Sistema Operacional:

Licença Windows Server 2008 STD OPEN GOV; 

– Suporte de 1 ano on-site pela empresa licitante vencedora;

-  MDO de instalação e  treinamento deste  item está referenciado no

item 1.1.12.

1.1.12. – Serviço de Instalação Física, Lógica e Repasse de conhecimento:

Os serviços de instalação e configuração compreendem, entre outros:

- Treinamento de dois técnicos do departamento de processamento de

dados do município;

- Instalação física do produto na infra-estrutura do CONTRATANTE;

- Instalação do software de gerenciamento dos produtos;
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-  Deverão  ser  configuradas  todas  as  características  disponíveis  nos

produtos  fornecidos  e  solicitadas  pela  Diretoria  de  Tecnologia  da

Prefeitura;

-  A  instalação  dos  equipamentos  deverá  ser  feita  por  profissionais

devidamente qualificados e certificados pelo fabricante dos mesmos;

- As certificações exigidas deverão ser apresentadas pelo(s) respectivo(s)

profissional(is),  em  original  ou  cópia  autenticada,  no  momento  da

instalação dos equipamentos;

- A CONTRATADA deverá realizar repasse de conhecimento aos técnicos

indicados pelo CONTRATANTE, na forma “hands-on”, de modo que os

mesmos possam ser capazes de operar, configurar, otimizar e/ou aplicar

novas  configurações  ao  equipamento  fornecido  sem  auxílio  da

CONTRATADA;

- O repasse de conhecimento compreenderá ainda a apresentação do

equipamento,  apresentação  de  todas  as  funcionalidades  exigidas,

simulações e configurações do produto;

- O prazo de execução dos serviços de instalação, configuração e repasse

do conhecimento do equipamento será de 90 (noventa) dias contados

da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços;

- Com suporte e garantia de 1 ano.
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Especificação técnica mínimas dos equipamentos e serviços a serem realizados:

2. INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA

2.1. Equipamentos e mão de Obra Externa:

2.1.1. – Vinte e quatro Postes de 9m:

- 24 Postes de concreto de 9m com tronco cônico para instalações das

câmeras de vídeomonitoramento;  

- Garantia de 2 anos. 

2.1.2. – MDO instalação do poste:

 -  Mão de obra  para  plantar  24 postes  concreto  de 9m com tronco

cônico constante do item 2.1.1;

- Garantia de 2 anos. 

2.1.3. – Fibra óptica Monomodo:

- 14.500m de fibra óptica Monomodo, para instalações para 24 câmeras

de  vídeo  monitoramento,  podendo  ser  instalada  em  ambiente  de

operação, subterrâneas em dutos ou aéreas espinadas em cordoalhas

de aço; 

- Normas Aplicáveis: ABNT NBR 15596, ITU-T G 651, ITU-T G 652;
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- Certificação: Anatel;

 - Garantia de 1 ano. 

2.1.4. – MDO para lançamento e instalação da fibra óptica:

- Mão de obra para lançamento e instalação de 14.500m de fibra para

conexão de 24 câmeras de vídeo monitoramento;

Descrição do lançamento e instalações:

- Todo o lançamento e instalação da fibra serão subterrâneos;

-  Abertura  de  passagem  de  duto/sub-duto,deverá  ser  por

método não destrutivo (MND) em solo asfáltico, com utilização

de perfuratriz horizontal de monitoramento pela superfície, com

todo  material  necessário  incluso  inclusive  com  condulete

corrugado de 2’’ próprio para ser enterrado. 

- Locais onde não for possível a instalação subterrânea devido ao

relevo ou qualquer outro empecilho técnico a instalação da fibra

poderá ser aérea, usando postes da concessionária de energia

elétrica local. 

-  Toda  recauchutagem  da  via  pública  devido  o  serviço  de

implantação  da  fibra  subterrânea  do  método  (MND),  será

realizada pela Prefeitura Municipal de Giruá.

- Danos maiores serão de responsabilidade a empresa licitante

vencedora. 

- Todas as 24 (vinte e quatro) câmeras de vídeomonitoramento

serão instaladas em postes próprios conforme prevê o projeto no

ANEXO-I.

Do projeto instalação:
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- O projeto de lançamento e instalação da fibra, será de inteira

responsabilidade  da  empresa  licitante  vencedora.  A  qual  terá

que  fazer  o  estudo  das  viabilidades  técnicas  de  relevo  para

dimensionar quais os locais que serão necessários o lançamento

aéreo da fibra. Caso necessário deverá encaminhar projeto para

aprovação  do  lançamento  da  fibra  em  poste  junto  à

concessionária de energia elétrica local.

Da instalação aérea:

- Requisito do lançamento de cabo óptico aéreo: 

Uma vez aprovado o projeto de ocupação dos postes e

projeto  mecânico  por  parte  da  proprietária  dos  postes,  as

atividades de preparação podem ser executadas incluindo:

Levantamento e tensionamento das redes de distribuição

de energia; 

Podas de árvores, quando necessário, incluindo obtenção

de licenças prévias juntas aos órgãos públicos competente;

Eventuais ajustes da rede telefônica (com prévia anuência

da concessionária de telefonia local); 

Troca de postes, estaiamentos ou concretagem de bases

executados  após  encaminhamento  prévio  das  respectivas

licenças junto à concessionária de Energia. 

Findos  estes  serviços  a  executante  dos  mesmos  deve

solicitar  a  respectiva  aprovação  por  parte  da  fiscalização  da

proprietária dos postes. 

Caso  os  serviços  sejam  aprovados  ou  aceitos  com

ressalvas,  a  executante  deve  providenciar  o  trabalho  ou

complementações de modo a obter a aceitação dos mesmos.
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- As equipes de lançamento de cabo ótico deverão estar de posse

da ART e a autorização do órgão público local para execução das

atividades  de  construção  em  via  pública.  Preparar  e  sinalizar

devidamente  o  local  de  trabalho  conforme  a  necessidade

utilizando os equipamentos de segurança e proteção individual.

Sinalizar  a  área  de  trabalho  utilizando  cones  de  sinalização  e

outros.  Lançamento  do cabo ótico até  o ponto  final  desejado

observando  as  recomendações  de  esforços  por  tração  e

curvatura mínima especificada para o cabo utilizado. 

-  O  lançamento  dos  cabos  óticos  seguirá  fielmente  a  rota

definida  no  projeto.  Podas  de  árvores,  quando  necessário,

incluindo obtenção de licenças prévias juntas aos órgãos públicos

competente; 

- Eventuais ajustes da rede telefônica (com prévia anuência da

concessionária de telefonia local); 

- Substituição de postes, estaiamentos ou concretagem de bases

executados  após  encaminhamento  prévio  das  respectivas

licenças junto à concessionária de Energia.

– Garantia das instalações por 1 ano. 

2.1.5. – Sessenta e seis Fusões de Fibra Óptica: 

- 66 Fusões para conectorização fibra óptica nas  caixas de emendas.

- Garantia de 2 anos. 
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2.1.6. – Vinte e quatro Armários aéreos externos de Rack Outdoor 08U:

- Ard externo com chave para fachada ou poste, com suporte de fixação

tipo engate rápido COM braçadeiras circular tipo BPC para aplicações

em poste e parafuso tipo parábola 3/8x3, nas dimensões externas de

450x400x450mm, pintura total em tinta epóxi especial para exposição

ao tempo, com dois módulos internos, sendo dois níveis. O superior 150

mm e inferior 300 mm, com afastamento ao fundo de 100 mm para a

reserva  de  condutores,  sistema  de  ventilação,  contendo  3  entradas

mínimas na base inferior para aceso de energia, aterramento e rede de

distribuição,  sistema elétrico  com  disjuntor  de  aceso  rápido.  Pintura

Epóxi.

- Garantia de 1 ano.

2.1.7. – Vinte e quatro conjuntos elétricos de poste:

- Conjunto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária

local: 

-  Composto  por  condutores  elétricos,  caixa  para  medidor  de  energia

com  lupa,  disjuntor  e  dutos,  todos  dimensionados  e  com  as

características  técnicas  e  padrões  conforme  RIC  (Regulamento  de

Instalações Consumidoras), ABNT, ABRADEE e normas da distribuidora

de energia elétrica local.

- Garantia de 1 ano.
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2.1.8. – Vinte e quatro Braços Extensores:

-  Braço  metálico  para  a  sustentação  das  câmeras  de  vídeo

monitoramento com as seguintes características mínimas obrigatórias:

 -Possuir entre 1 e 3 metros de extensão, de acordo com cada ponto;

 - Totalmente galvanizado a fogo;

- Possuir pintura epoxi resistente a exposição a ambientes externos.

- Garantia de 1 ano.

2.1.9. – Nove Caixas de emendas de fibra óptica:

-  Caixa  de  Emenda  Impermeável  para  Fibra  Óptica,  Policarbonato,

selagem  mecânica,  Tubo  termo  contrátil,  Etiqueta  de  identificação,

Finalidade: Aéreo, Enterrado, Parede, Dutooptica. 

- Garantia de 1 ano.

2.1.10. – Quarenta e oito Conversores de Mídia:

-  Conversor  de  midia,  Ehernet  10/100  Base-TX  to  100Base-FX  com

conector SC monomodo; Conversao UTP para Fibra Óptica monomodo;

1 conector RJ-45 - 1 conector SC; Distancia para F.O. 2km 2km;  Padrões

802.3u 100base-TX e 100Base-FX;   Comunicação Store and Fordward;

Controle de fluxo Backpressure e IEEE 802.3x; MDI/MDI-X automático na

porta  UTP;  Modo  de  transmissão  (UTP)  half  e  full  Duplex;  Leds

indicadores de alimentação. 
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- Garantia de 1 ano.

2.1.11. – Acessórios para instalações das câmeras:

-  Conectores,  Braçadeiras,  Sintas  galvanizadas,  Canos  galvanizados,

Hastes  para  aterramento,  Cordoalha,  Fios  de  cobre,  Aninhas,  Dutos

galvanizados e PVC, Parafusos, Buchas e Conectores e demais acessórios

para instalações. 

-  Materiais  que  não  são  usualmente  especificados,  mas  que  serão

necessários para que o sistema trabalhe e opere de maneira satisfatória,

deverão ser  incluídos  no fornecimento e  instalado como se  tivessem

sido especificados, fazendo parte, portanto da instalação.

- Garantia de 1 ano. 

2.1.12. – MDO instalações das vinte e quatro câmeras:

- Mão de obra para instalações dos itens 2.1.6 ao 2.1.11 com garantia de

funcionamento das instalações.

- Garantia de 1 ano.

2.2. Equipamentos Sala de Controle: 

2.2.1. – Dois Micros computadores:

- Processador 4ª Geração do Processador Intel® Core™ i5-4570 (3.2GHz

até  3.6GHz  com  Intel®;  Turbo  Boost  2.0,  4  Threads,  6Mb  Cache);

Memória 4GB, Dual Channel DDR3, 1600MHz (2x2Gb) Keyboard Teclado

com entrada USB; Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics Boot;  Hard

Drives Disco Rígido de 500GB SATA (7.200 RPM); Mouse Óptico; Optical
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Unidade  de  DVD+/-RW  SATA  8x  com  leitor  de  cartão;  Alto-falante

interno; Uma off-board placa controladora de vídeo de 1Gb de 128bits;

Monitor 20" placa on-board. Sistema operacional de 64-bit, Microsoft

Windows® 8 Pro,  com possibilidade de downgrade para Windows® 7

Professional,  devidamente  regularizada  com  todos  os  periféricos

instalados e em perfeito funcionamento em Português.

- Garantia de 1 ano com atendimento no local.

2.2.2. – Duas TV colorida de 42” LCD: 

- Tamanho da Tela 42 Polegadas, Tipo LED, Resolução 1920X1080, Full

HD, Conexão HDMI 3,  Entrada PC,  Controle Remoto,  Alimentação AC

100-240V ~ 50/60Hz; 

- Garantia 1 ano com atendimento na rede local autorizada. 

2.2.3. – Um Joystick para câmeras PTZ:

-  Com  conexão  USB  na  estação  (PC)  de  monitoramento,  podendo

efetuar o posicionamento de X/Y e Z (entrada e saída de zoom); 

- Possuir manche com três eixos atuados pelo efeito hall; 

- Possuir 12 botões de funções pré-programadas; 

- Temperatura de Operação: -25ºC a 85 ºC; 

- Suportar os seguintes protocolos: USB 2.0, Direct X;

- Hardware Support Services 1 ano garantia com atendimento no local.

www.girua.rs.gov.br
Página 14 de 24

http://www.santoangelo.rs.gov.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ – RS              
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicações

Departamento de Processamento de Dados

2.2.4. – Uma Impressora Laser:

Impressora Laser Especificações mínimas: 

Velocidade  de  19  a  30  ppm,  resolução  de  600x600,   1200  dpi,

capacidade de papel 250 folhas, capacidade de saída 150 folhas;

- Garantia de 1 ano.

2.2.5. – Um Transformador de 1000VA:

-  Transformador  de  1000VA  entrada  220v  saída  110v  para  uso  em

impressora laser

- Garantia de 1 ano.

2.2.6. – Um No-Break´s com bateria selada:

- Modelo Bi volt;

- Tensão de entrada:115v/230v e Tensão de saída:115v;

- Potência mínima de - 1200VA;

- Com uma bateria selada;

- Possuir no mínimo quatro tomadas elétricas;

- Garantia de 1 ano.
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2.2.7. – Duas Cadeiras giratórias estofadas: 

-  Cadeira  modelo  presidente:  Assento  e  encosto  em  compensado,

Multilaminado anatômico com espuma injetada de 70mm, Ergonômica,

revestido em tecido ou courvim, Assento com mecanismo relax, Base na

cor preta, Giratória com regulagem de altura, Pés com capa protetora

em polipropileno, 5 (cinco) rodízios de nylon duplos.

- Garantia de 1 ano.

2.2.8. – Dois Móveis para Bancada:

Dois moveis com as seguintes dimensões: 

Larguras: 1200 mm; 1400 mm; 1600 mm; 1800 mm; 2000 mm; 2200 

mm; 2400 mm; Profundidades: 900 mm; 1000 mm; 1100 mm; 1200 mm;

Altura do painel traseiro: 850 mm (modelos iS e iM) e 1070 mm (modelo

iT); Altura dos tampos (área de trabalho): Ajustavél de 580 mm a 850 

mm (com ajuste elétrico de altura); Conexões angulares: de 1º a 90º, 

com formação côncava e convexa;

Acessórios:  Suporte para Monitor LCD; Suporte para CPU tipo Torre; 

Suporte para extensor/chaveador KVM; Suporte para documentos; 

Suporte para caixas de som.

- Garantia de 1 ano.

2.2.9.– MDO instalações e infra-estrutura:
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-  Mão  de  Obras  de  instalação  de  toda  a  infra-estrutura  da  sala  de

controle  do  vídeomonitoramento  localizada  no  destacamento  da

Brigada Militar de Giruá como: 

Montagem da rede elétrica; Passagem de cabos UTP em eletro

dutos; Cabos de rede serão ligados em “tomadas” ARJ45;  Instalação de

Rack, Path panel organização dos cabos com identificação; Instalação de

Switch; 4 Pontos de trabalho deverão ter 2 (duas) tomadas de energia

elétrica,  com  3 (três)  conexões de rede ARJ45,  1 (uma)  conexão de

telefone; Instalação das 4 (quatro) TV´s, com conexão elétrica e com a

conexão ao microcomputadores;  Instalação e teste de 2 (dois) Joystick;

Instalação  dos  4  (quatro)  No-break´s,  microcomputadores  e  1  (uma)

impressoras  com  transformador;  Instalação  do  móvel  da  sala  de

controle bem como teste de comunicação da rede.

Todo  o  material  e  acessório  que  venha  ser  necessário  para

instalação  não  especificado  das  instalações  deverão  ser  conforme

padrões já especificados no termo de referencia, dos itens 2.2.1 ao 2.2.8

com garantia de funcionamento das instalações.

- Garantia de 1 ano.

2.3. – Câmeras e Software de monitoramento:

2.3.1. – Vinte e quatro Câmeras CAMERA DOME PTZ, EXTERNA: 

- Características técnicas mínimas obrigatórias para as câmeras:

- ZOOM 30x, DAY&NIGHT, WDR, RESOLUÇÃO FULL HD;

-Resolução de até 1920 x 1080;
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-Proporção da imagem 16:9; 1080p com 30 imagens por segundo (ips); 

-2,0  Megapixels  (MPx),  Zoom  Óptico  de  30X,  Zoom  Digital  de  12X,

Câmera de Faixa Dinâmica Ampla (WDR, Wide Dynamic Range); 

-Capacidade de controlar e Monitorar vídeos em redes do IPv6 e IPv4;

-Analítica Incorporada Incluindo Alinhador  Automático e Detecção de

Movimento Adaptável; 

-2 Transmissões de Vídeo Simultâneas: H.264 duplo ou H.264 e MJPEG

escalonável; 

-Rotação Panorâmica Contínua 360° a 280° por Segundo; 

-Protocolos  Suportados:  TCP/IP,  UDP/IP  (Unicast,  Multicast  IGMP),

UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP; 

-Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 AF (Somente Para unidades Não

Ambientais); 

-Estabilização de Imagem Eletrônica (EIS) apenas no S5230 30X; 

-Slots de expansão USB para Alarmes e Acessórios de Áudio da Pelco; 

-16 Tours de Pré-posicionamento, 256 Pré-posicionamentos de Domo,

32 Inibições de Janela; 

-Padrões de IP Aberto; 

- Em conformidade com ONVIF;
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- Caixa de proteção para uso externo.

- Garantia de 1 ano com atendimento no local.

2.3.2. – Software de monitoramento:

-  Software aplicativo licenciado para controle ilimitado de câmeras de

vídeo  monitoramento,  com  programação  para  controle:  Tráfego,

aglomerações,  movimentos  fora do padrão,  identificação de placas  e

outros tipos possíveis programáveis.

- Administração: Configuração dinâmica em tempo real; Envia relatório

de funcionamento do servidor; Grupo de usuários; Permite a localização

e  cadastramento  automático  das  câmeras  por  UPnP;  Permite  aplicar

configurações  a  um  conjunto  de  câmeras  simultaneamente;  Permite

localização automática de câmeras que utilizam protocolo ONVIF; Possui

Calculadora para Cálculo de Armazenamento; Possui Monitoramento do

Servidor  Através  de  Gráficos  Históricos;  Possui  sistema  de  Backup

manual das configurações.

- Agendamentos: Permite a emissão de relatórios de eventos de análise

de  vídeo;  Permite  a  identificação  visual  de  um  objeto  alarmado  na

análise de vídeo; Permite a pesquisa de eventos de análise de vídeo;

Possui  agendamento  de  operação  na  análise  de  vídeo;  Possui

configurações  avançadas  de  rastreamento  de  objetos  na  análise  de

vídeo; Suporta análise de vídeo de barreiras virtuais; Suporta análise de

vídeo  de  circulação  de  áreas  proibidas;  Suporta  análise  de  vídeo  de

contagem de objetos; Suporta análise de vídeo de controle de direção;

Suporta análise de vídeo de controle de velocidade; Suporta análise de

vídeo de detecção de face; Suporta análise de vídeo de objetos deixados

e retirados; Suporta análise de vídeo de obstrução da câmera; Suporta
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recursos de análise de vídeo; Suporte nativo para analítico embarcado

em câmeras.

-  Arquitetura  e  Segurança: Arquitetura  do  sistema  Cliente/Servidor;

Integração com o Digifort Evidence; Limite de conexões com o servidor

Ilimitado; Número de câmeras 8 a ilimitado (Através de Packs);  Número

de  Placas  de  Alarme  1  a  ilimitado  (Através  de  licenças);  Permite  a

exportação de registros da auditoria; Permite autenticação via Biometria

Digifort  -  Biopass;  Permite  integração  com  domínio  Active  Directory;

Permite  operações  simultâneas  (Multi-Tarefa);  Plataforma  Microsoft

Windows7/ XP/2003/Vista/2008; Possibilita percorrer o vídeo através de

barra de tempo;  Possui  Arquitetura  Mestre/Escravo;  Possui  completo

sistema de direitos para os usuários; Possui controle de filtros e efeitos

sobre a imagem; Possui Filtro de IPs; Possui log de atividade do servidor;

Possui log de eventos; Possui máscara de privacidade; Possui perfil de

usuários para o monitoramento ao vivo; Possui recurso de identificação

de propriedade; Possui recurso de modo de privacidade; Possui sistema

de recursos para os usuários; Resolução de imagem suportada Qualquer

resolução (Depende da Câmera);  Suporta  acesso remoto ao servidor;

Suporta DNS; Suporta expansão de câmeras através de packs Ilimitado;

Suporta multi-processador (Otimiza tarefas dividindo o processamento

entre  os  processadores);  Suporta  Multi-Usuários  (Ilimitado);  Trabalha

com  Câmeras  IP  e  Vídeo  Servers;  Trabalha  com  Placas  de  Alarme;

Velocidade de gravação e monitoramento ao vivo por câmera Até 30FPS

por câmera. 

Gravação  de  Vídeo:  A  gravação  por  movimento  permite  que  seja

definida diversas áreas sensíveis ao movimento; Banco de dados de Alta

Performance; Sem Limite de Gravações Por Dia; Possibilita a gravação

das  imagens  em servidores  de  arquivos  (Via  Rede);  Possuir  cotas  de
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disco para o sistema de gerenciamento automático de disco;  Possuir

ferramenta para teste da detecção de movimento; Possuir sistema de

certificado  digital;  Possuir  sistema  de  gerenciamento  automático  de

disco;  Suportar  arquivamento  de  gravações;  Suportar  buffer  para

pré/pós alarme até até 60 segundos;  Suportar gravação por detecção

de movimento; Suportar gravação por eventos.

Reconhecimento de Placas de Automóveis - LPR: Permite a criação de

listas  de placas  pré-configuradas;  Permite  a  emissão de relatórios de

placas  capturadas  Através  de  licenças;  Permite  o  envio  de  ações  de

alarmes Através de licenças; Suporta módulo de reconhecimento;  

Reprodução, Exportação e Pesquisa de Vídeo: Exportação de câmeras

simultâneas;  Formatos  de  Exportação  de  Vídeo  em  CD  de

Ocorrência.avi;  Permite  a  reprodução  de  vídeo  em  Multi-thread;

Permite a reprodução rápida de mídia no cliente de monitoramento;

Permite  adicionar  marca  d´agua  de  texto  em  imagens  exportadas;

Permite imprimir uma imagem da reprodução de vídeo com descritivo

de  ocorrência;  Permite  salvar  uma imagem da  reprodução de  vídeo;

Possui Pesquisa Avançada por Detecção de Movimento; Possui Suporte

a  PTZ  Virtual  na  Reprodução  de  Vídeo;  Reprodução  de  câmeras

simultâneas ilimitado; Reproduz vídeo através de faixa de data e hora;

Reproduz  vídeo  através  de  faixa  de  hora  fixa;  Suporta

Desintrelaçamento de Imagens.

Servidor Web: Possui Servidor Web Embutido.

Suporte a Eventos: Abre popup com imagens de câmeras na ocorrência

de um evento; Aciona saídas de alarme na ocorrência de um evento;

Envia  e-mail  ou  SMS  na  ocorrência  de  um evento;  Envia  mensagem
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instantânea  ao  operador  na  ocorrência  de  um  evento;  Eventos

Programados;  Gera um evento na Detecção de Movimento;  Gera um

evento na Falha de Gravação; Gera um evento se a câmera estiver fora

de  funcionamento;  Permite  a  exportação  dos  relatórios  de  Eventos;

Posiciona câmeras PTZ na ocorrência de um evento; Possui Eventos de

Timer; Possui Eventos Manuais; Suporta a criação de diversos contatos e

grupos para recebimento de e-mail e SMS; Suporta Entrada e Saída de

Alarme;  Suporte  Eventos  Globais  Ilimitado;  Toca  som  de  alarme  na

ocorrência de um evento. 

Suporte  a  PTZ  (Pan/Tilt/Zoom):  Permite  agendamento  ou  ativação

manual da vigilância PTZ;  Possui  configurações avançadas  de joystick;

Possui controle sobre o OSD (On Screen Display) de câmeras analógicas;

Suporta Presets ilimitado; Suporta PTZ; Suporta PTZ Avançado; Suporta

PTZ  Digital;  Suporta  PTZ  por  "Clicar  e  Centralizar";  Suporta  PTZ  por

Joystick; Suporta PTZ por Joystick Visual; Suporta Vigilância PTZ; Suporte

nativo para protocolo de câmeras PTZ analógicas; Vigilância PTZ suporta

patterns de câmeras analógicas.

- Garantia e Suporte 1 ano on-site.

2.3.3. – Instalação, configuração e treinamento:

- Instalação e configuração e treinamento do software de controle das

câmeras de vídeo monitoramento, será realizado nas dependências do

destacamento  da  Brigada  Militar  de  Giruá  e  utilizando  os  próprios

equipamentos instalados na sala de controle da Brigada Militar de Giruá

–  operadores  e  técnicos  do  DPD  juntamente  com  profissionais  de

segurança da polícia civil e Brigada militar e outros indicados, num total

a ser designado pelo município. 
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-  Treinamento: Os  requisitos  concernentes  a  todas  as  atividades  de

treinamento  necessário  à  formação,  qualificação  e  aperfeiçoamento

profissional  do pessoal.  O treinamento terá carga de 16 horas e será

fornecido  ao  servidor  municipal  designado  bem como ao  pessoal  da

segurança  pública,  Policia  Civil  e  Policia  Militar  e  encarregado  da

operação e da manutenção do Sistema de videomonitoramento. 

-  Local  e  pessoal: O  treinamento  será  realizado  nas  dependências

designada  pelo  município  e  utilizando  os  próprios  equipamentos

instalados  na sala  de controle  –  operadores  e  técnicos  do DPD e  os

profissionais de em segurança da policia civil e Brigada militar e outros

indicados pelo setor de segurança pública do município.

Requisitos Gerais: O Treinamento deverá ser fornecido de modo que o

Sistema seja totalmente compreendido, tanto no sentido de construção

como nos de operação, configuração e manutenção, inclusive prevendo

futuras ampliações. O treinamento deve ser realizado em Português. A

Contratada deverá propor e executar programas de treinamento para

garantir a perfeita integração do pessoal de operação e manutenção do

Sistema, incluindo todos os equipamentos. Operação Básica do Sistema

e avançada,  e apresentando os recursos do Sistema (Monitoramento,

Cuidados com Equipamento, Recuperação de Imagens etc);

-  Programa de Treinamento: O programa de treinamento deve  com-

preender os seguintes níveis: Nível Técnico: com a finalidade de orientar

o pessoal técnico em todas as tarefas direta ou indiretamente relaciona-

das com a operação, manutenção e configuração do Sistema, inclusive

em nível de manutenção de placas eletrônicas. Nível Operacional: visan-

do esclarecer o pessoal encarregado da operação a respeito dos assun-

tos que lhe permitam um melhor conhecimento do conjunto.
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- Composição mínima do curso: Estudos de teoria de funcionamento do

Sistema. Funcionamento de cada módulo e/ou placa que compõem os

equipamentos e seu relacionamento com os demais módulos e/ou pla-

cas. Esquemas detalhando passo a passo as ações necessárias às manu-

tenções corretivas e preventivas, configurações, bem como a periodici-

dade dessas últimas. Treinamento para uma perfeita instalação, configu-

ração e retirada de equipamentos, servidores, controladores, conjuntos,

subconjuntos, módulos e placas quando em manutenção corretiva em

campo. Treinamento visando uma rápida localização dos módulos e/ou

placas defeituosas sobre as possíveis causas de defeito. Determinação

dos instrumentos necessários aos trabalhos de manutenção e exercício

prático de manutenção preventiva e corretiva em campo. Treinamento

(teoria e prática) na utilização dos  softwares instalados na Central  de

Controle Operacional.  Noção global  sobre a operação e instalação do

Sistema.

- Material e equipamento: 

A Contratada deve prover os materiais e equipamentos destinados ao

treinamento do pessoal, tanto para suprir as necessárias bases teóricas,

como para fornecer todos os elementos práticos relacionados com os

serviços. O material para treinamento deve incluir, além da literatura es-

pecializada, recursos audiovisuais, instrumentações, simulações e outros

materiais didáticos, em quantidade suficiente ao número de treinando,

de modo a permitir que posteriormente os servidores públicos que rece-

bam este treinamento possam multiplicar este conhecimento.
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