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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Núcleo de Compras _DIN

Versão v.20.09.2020.

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DA UNIDADE
DE COMPRAS

24/02/2021 SEJUSP 1451044
 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA OU DIRETORIA
 
Nome: Laudemir de Jesus Mar�ns
E-mail: laudemir.mar�ns@seguranca.mg.govbr
Ramal para contato:  39155737
 
Nome: Carlos Jader Portes da Silva
E-mail: carlos.silva@seguranca.mg.govbr
Ramal para contato:  39155774

 Diretoria de Infraestrutura

 Diretoria de Tecnologia em Telecomunicação

 

1. OBJETO:

O presente termo de referência tem como objeto a prestação de serviços de: Locação de solução de
automação de portas e acessos de celas, com sistema de Circuito Fechado de Monitoramento IP Full
HD (CFTV), para Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá I, com instalação, garan�a e assistência
técnica durante toda a vigência do contrato, treinamento operacional e treinamento técnico para
transferência de conhecimento e cessão de legado ao término do contrato, conforme especificações
deste Termo de Referência.

 

LOTE ITEM 
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QUANTIDADE

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO (OU

UNIDADE DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

1 1 xxxxxxx 1 UNIDADE LOCACAO DE SOLUCAO DE AUTOMACAO DE PORTAS
E ACESSOS DE CELAS EM UNIDADES PRISIONAIS,
COM CFTV IP FULL HD; Complementação da
especificação: A LOCACAO CONTEMPLA
FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS, INSUMOS E INSTALAÇÃO, NECESSÁRIO
AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO E
CESSÃO DE LEGADO AO TÉRMINO DO CONTRATO,
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CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE
REFERÊNCIA.

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1.1. Contratação de empresa especializada para instalação de solução completa de
sistema de automação, recuperação e/ou troca de portas com peças danificadas, subs�tuição de
partes deterioradas e acabamento em todas as portas que forem automa�zadas e
aproveitamento de portas existentes para a Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá I,
incluindo o fornecimento de so�ware de gerenciamento.

1.1.2. Contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos de
monitoramento eletrônico CFTV IP FULL HD, incluindo o fornecimento, instalação, configuração,
treinamento e assistência técnica durante toda a vigência do Contrato.

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO (AUTOMAÇÃO DE PORTAS)

1.2.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de solução
completa de automação por controle que permite abertura e fechamento de portas de cela e de
passagem, com disposi�vos especiais, além de acionamento através de so�ware para
movimentação remota das portas, abrangendo o fornecimento de todos os equipamentos,
ferramentas e materiais necessários à execução e operação do serviço conforme este Termo de
Referência.

1.2.2. Instalação de tranca para abertura e fechamento das portas da Penitenciária de
Segurança Máxima de Francisco Sá I. Essa instalação incidirá sobre disposi�vos mecânicos com
acionadores para automação de tranca e destranca das portas com movimento pivotante. 

1.2.3. Elaboração projeto esquemá�co, contemplado cronograma de implantação e
esquema de instalação dos equipamentos de monitoramento por imagens da Unidade Prisional.

1.2.4. Instalação de equipamento do sistema  considerando o aproveitamento das portas
já existentes e recuperação e/ou troca de, no mínimo, 10% (dez por cento) das portas com peças
danificadas, no que tange à chapa frontal, alinhamento e estrutura da porta.

1.2.5. Deverá ser realizado processo de tratamento an�ferrugem em portas com essa
condição, subs�tuição de partes deterioradas e acabamento, inclusive pintura, em todas as portas
que forem automa�zadas. 

1.2.6. O serviço abrange a instalação e montagem de todo o sistema, incluindo todos os
serviços de construção civil (execução de furos para fixação do equipamento, adaptações
necessárias, recomposições e reparos.

1.2.7. A seguir segue especificações das portas das celas, as quais são a maior parcela do
serviço a ser executado (364 portas de celas), as dimensões das demais portas poderão ser
consultadas na Tabela de Portas (23817026) e no Projeto Arquitetônico (23812791).

Medidas: 2100mm x 800mm;
Marco de Ferro Cantoneira: 2  1/2" X 5/16" - SAE 1020;
Quadro em Ferro Chato: SAE 1045  2" X 5/16";
Barra Vertical: Ferro ∅ 3/4", SAE 1045;
Barra Transversal de Ferro Chato: SAE 1045  2" X 5/16;
Dobradiça Tipo Cachimbo: 1" X 100 mm SAE 1020 e Ferro Chato - SAE 1045;
Chumbador: SAE 1020 Detalhe E2;
Tranca de Segurança Ferrolho: Ferro Chato SAE 1045 - Detalhe E5;
Revestimento de Chapa 14: SAE 1020 Soldada na Estrutura;

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=27846602&id_procedimento_atual=27746043&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001413&infra_hash=faf9ed5379d4aa354017c51e19867fdbf8fcf1ffbec565a010269b8b68275f9c
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Vazio ( Passa Pratos) Requadro Barra Chata: 2" X 5/16"- SAE 1045;
Chapa P/ Proteção do Ferrolho Ferro Chato SAE 1045 1 1/2" X 5/16";

1.2.8. Todas as portas de celas deverão abrir 45° e permi�r configuração para alterar
seu grau de abertura conforme conveniência da Administração. As demais portas poderão ter
abertura maior que 45º, a depender da solução apresentada.

1.2.9. A quan�dade de portas que receberá a solução de automação a ser implantada
será distribuídas da seguinte maneira:

1.2.9.1. Portas a serem automa�zadas em cada Alojamento Individual, sendo que ao todo,
são 05 (cinco) alojamentos desse �po (23817021):

60 PORTAS DE CELAS - PGC1
20 PORTAS DE CONTENÇÃO - PG6
4 PORTAS DE PÁTIO - PG7
8 PORTAS DE OFICINA/AULA - PG3
2 PORTAS SALA MULTIUSO - PGT2
6 PORTAS DE CIRCULAÇÃO - 2 PGT2/ 2 PG5/ 2PG6 

1.2.9.2. Portas a serem automa�zadas no Alojamento Seguro, sendo que existe apenas 01
(um) alojamento desse �po (23817024):

64 PORTAS DE CELAS - PGC1
4 PORTAS DE CONTENÇÃO - PGT6
1 PORTA DE ENTRADA - PGT1

1.2.10. Dessa forma, o escopo do serviço abrange a automação de 569 (quinhentos e
sessenta e nove portas). As especificações das portas estão informadas em anexo (23817026). 

1.2.11. Conforme esquema arquitetônico anexo (23817021), serão re�radas 4 portas de
cada Alojamento Individual, totalizando assim, 16 (dezesseis) portas a serem re�radas. Essas
portas deverão ser devidamente transportadas e acomodadas em local indicado pela Direção da
penitenciária, no interior da mesma.

1.2.12. Os danos causados por essas remoções de portas deverão ser recons�tuídos pela
contratada, de modo a executar os devidos reparos em alvenaria, estruturas e pintura da unidade.

1.2.13. A largura e comprimento das portas correspondentes ao vão livre de acesso e de
celas, entre os marcos e os batentes, poderão apresentar algumas pequenas variações nos
tamanhos e caracterís�cas aqui apresentadas.

1.2.14. As portas a serem automa�zadas, bem como os quan�ta�vos, também estão
disponibilizadas nos projetos/esquemas arquitetônicos, anexo a este processo. Demais detalhes
arquitetônicos ou arquivos em formato DWG, poderão ser solicitados por e-mail  nos seguintes
endereções: silvana.libanio@seguranca.mg.gov.br e nayara.araujo@segunca.mg.gov.br.

1.2.15. Nível Operador

1.2.16. Na ala carcerária de cada Alojamento Individual deverá haver um quadro de
comandos em uma das salas denominada "SALA MULTIUSO", conforme projeto arquitetônico em
anexo (23812791). Nessa referida sala deverá constar todo o aparato para abertura e fechamento
e controle de acesso das portas por meio de quadro de comando do �po botoeira.

1.2.17. Através de quadro de botão/botoeira na parte interna (ala carcerária), com nível
operador, deverá haver, no mínimo, um botão para acionamento de cada porta de cela
automa�zada, de forma que a posição de abertura e fechamento das portas,
individualmente, seja diferenciado por meio de sinal luminoso.
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1.2.18. Nesse local também deve ser previsto disposi�vo que disponha de sinal sonoro de
forma a emi�r sinal de alerta, �po sirene.

1.2.19. Na ala carcerária de cada Alojamento Seguro deverá haver um quadro de
comandos em uma das salas do segundo pavimento, acima dos cômodos denominados
"AGENTES" e/ou "HALL", conforme projeto arquitetônico em anexo (23817024). Nessa referida
sala deverá constar todo o aparato para abertura e fechamento e controle de acesso das portas
por meio de quadro de comando do �po botoeira. 

1.2.20. Nível Administrador

1.2.21. O sistema deve permi�r abertura através de controle de acesso com digitação de
senha na parte externa (ala administra�va da unidade), com nível de administrador.

1.2.22. O local sugerido para implantação da gerência de todo sistema, nível administrador,
será localizada na sala denominada CFTV, conforme planta arquitetônica em anexo.

1.2.23. Deverá haver um controle central de todo o sistema de automação nessa sala, a ser
disponibilizada na ala administra�va da unidade, contendo acesso de nível administrador. Nesse
nível, todos os controles de abertura e fechamento das portas serão efetuados por meio de
so�ware, sendo possível visualizar simultaneamente os 5 pavilhões e todas as portas das celas da
unidade prisional.

1.2.24. O referido so�ware deverá permi�r a emissão de relatórios diários, semanais,
mensais e anuais sobre todo o sistema, contendo as seguintes informações operacionais: dia,
horário, tempo, dados da portas, iden�ficação do usuário, etc. Deverá haver uma diferenciação de
cores para os estágios de abertura e fechamento das portas, além disso uma diferenciação
de comandos entre abertura automá�ca e manual.

1.2.25. Acionamento Manual

1.2.26. O sistema deverá permi�r a liberação para funcionamento manual (abertura e
fechamento) em caso de falta de energia elétrica ou por conveniência operacional da unidade.
Deverá haver uma chave própria, independente, para acionar o sistema de modo manual para
abrir as fechaduras das portas ou destravamento das mesmas.

1.2.27. Disposi�vo de Segurança

1.2.28. Quanto à abertura/fechamento, o sistema deve ser dotado de disposi�vo
an�esmagamento. Caso seja inserido algum obstáculo, tanto um objeto quanto aplicação de força
contrária ao sen�do de operação, o sistema deverá travar na posição de onde está sendo aplicada
a força contrária, reiniciando automa�camente algum tempo depois, permi�ndo que a
movimentação se dê pela automação ou manualmente no sen�do contrário.

1.2.29. O sistema instalado deverá prever a possibilidade de desa�var o sistema de
an�esmagamento, a critério da Administração, caso verifique essa possibilidade em ocasiões
futuras. Caso esse desligamento seja solicitado, o sistema de automação deverá funcionar
perfeitamente conforme especificações deste Termo de Referências.

1.2.30. Informações Adicionais

1.2.31. As portas e quadros metálicos deverão ser entregues devidamente pintadas,
conforme especificações técnicas de pintura, com �nta de primeira linha na cor cinza escuro. O
serviço deve englobar:

1.2.31.1. Fornecimento de material, fabricação e instalação de disposi�vos para
movimentação de portas de cela com movimento linear e/ou pivotante;

1.2.31.2. Fornecimento de material, fabricação e instalação de disposi�vos para
movimentação de portas de passagem com movimento linear e/ou pivotante;
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1.2.31.3. Fornecimento, fabricação e instalação de disposi�vos de segurança (caixa de
blindagem dos equipamentos);

1.2.31.4. Fornecimento de material, fabricação e instalação de fechaduras de
segurança;

1.2.31.5. Fornecimento de material para serviço de serralheria tal como subs�tuição
de chapa ou qualquer peça que esteja danificada, reparo, alinhamento e troca de gonzos;

1.2.31.6. Fornecimento de conjunto elétrico para movimentação das portas;

1.2.31.7. Fornecimento de conjunto elétrico para tranca e destranca das fechaduras;

1.2.31.8. Fornecimento e adaptação de disposi�vo de abertura manual (em caso de
emergência);

1.2.31.9. Fornecimento de conjunto eletrônico (placas, sensores e demais
componentes);

1.2.31.10. Fornecimento de conjunto elétrico;

1.2.31.11. Fornecimento de material e instalação de infraestrutura elétrica/eletrônica;

1.2.31.12. Fornecimento de material e instalação da linha de ar;

1.2.31.13. Fornecimento de material e instalação da sala do compressor;

1.2.31.14. Fornecimento de material e instalação do quadro de comando;

1.2.31.15. Fornecimento do so�ware;

1.2.31.16. Quanto ao cômodo para acomodação do compressor central, o mesmo deverá ser
dimensionado conforme normas técnicas vigentes, construído e dotado de todas as instalações
que possibilitem seu perfeito funcionamento, o qual será totalmente construído e dimensionado
pela contratada.

1.2.31.17. O posicionamento desse cômodo deverá respeitar o posicionamento de demais
instalações estruturais, hidrossanitárias e elétricas já existentes, de modo a não prejudicar o
funcionamento dessas instalações e estruturas. Caso haja a necessidade de modificação de
alguma dessas instalações já existentes, as mesmas deverão ser recompostas de forma a
funcionarem adequadamente, sem ônus para a contratante.

1.2.31.18. O local de instalação dessa sala, onde será instalado o referido compressor, será
alvo de avaliação e aprovação pela Direção da unidade, conforme avaliação de aspectos de
segurança prisional na análise de seu posicionamento.

1.2.32. Rede Elétrica: 

1.2.32.1. Os projetos complementares do sistema de automação devem estar
harmonizados com o projeto de arquitetura, observando a não interferência entre
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso para inspeção e
manutenção das instalações de um modo geral.

1.2.32.2. A alimentação elétrica do sistema de automação deverá ser,
necessariamente, a par�r do quadro geral de baixa tensão localizado na sala anexa a
subestação de energia da instalação. No caso de projeto de ampliação, apresentar a
interligação à parte existente, obedecendo todas as condições deste certame. Além disso,
o(s) circuito(s) elétrico(s) do sistema de automação deverá(ão) ser independente(s) da
infraestrutura existente.

1.2.32.3. O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto
ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas,
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quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Os circuitos
elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle devem
ser iden�ficados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico
permi�r compar�lhamento, respeitadas as definições de projetos.

1.2.32.4. O sistema deve conter, no mínimo, descrição do sistema de iden�ficação de
circuitos elétricos e equipamentos, incluindo disposi�vos de manobra, de controle, de
proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas,
definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das
instalações;

1.2.32.5. O esquema da distribuição da rede elétrica deverá ser aprovada com a
direção e a equipe de segurança da Unidade Prisional de modo a não comprometer a
segurança e demais procedimentos internos. 

1.2.32.6. O sistema de automação deverá ser provido de sistema de Proteção Contra
Descargas Atmosféricas.

1.2.32.7. O sistema de automação deverá possuir sistema autônomo de energia no
qual será responsável por manter a con�nuidade do fornecimento de energia elétrica em
baixa tensão quando ocorrer a interrupção de energia elétrica que é de fornecimento da
concessionária local. A autonomia deverá ser de, no mínimo, 2 horas.

1.2.32.8. Considerando o aumento de carga da instalação, deverá ser realizado
levantamento de carga de toda a edificação existente e fornecido quadro de cargas
contendo a carga existente e a carga a ser instalada, devidamente iden�ficada, e diagrama
para a nova configuração.

1.2.32.9. Se, devido ao acréscimo de carga, o total da carga instalada levantada
ultrapassar a capacidade da infraestrutura existente, a contratada deverá ser providenciado
toda documentação e reformas rela�va as adaptações necessárias para a nova configuração
proposta. Além disso, em caso de aumento de demanda conforme contrato vigente,
instalação de equipamentos especiais (grupo gerador, etc.), adequações na subestação,
deverá ser apresentado documentação e acompanhamento de serviços no que tange a
concessionária de energia local até sua aprovação.

1.2.32.10. As instalações elétricas devem obedecer às Diretrizes Básicas para
arquitetura penal (manual do Ministério da Jus�ça) a NBR 5410, NBR 5419 e
correlacionadas.

1.2.33. Serviços de Assistência  Técnica

1.2.34. O escopo dos serviços de manutenção e assistência técnica abrange:

1.2.34.1. Manutenção corre�va de todo o sistema de automação instalado,
incluindo instalação elétrica do sistema, transmissão de dados via cabo óp�co,
câmeras e Sistemas de Gerenciamento e Gravação de Imagens.

1.2.34.2. Suporte on-line e presencial de todos os equipamentos e componentes
do sistema instalados.

1.2.34.3. Manutenção preven�va de todo o sistema de automação.

1.2.34.4. Prestação de assistência técnica em todos os sistemas e subsistemas
fornecidos por meio de manutenção preven�va e corre�va conforme definições:

1.2.34.4.1. Manutenção Corre�va – Aquela des�nada a remover os eventuais
defeitos de funcionamento apresentados nos equipamentos, mediante chamada à
empresa a ser contratada, compreendendo serviços de conserto e/ou
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subs�tuição/reposição de peças desgastadas e/ou danificadas por originais do
fabricante, e ainda quando for considerado necessário serviço de lubrificação,
limpeza, regulagem, ajuste e pequenos reparos colocando-os em perfeitas condições
de uso.

1.2.34.4.2. Manutenção Preven�va – Revisão periódica e regular visando
prolongar a vida ú�l dos equipamentos, agindo com base na análise prévia, de seu
funcionamento e execução, entendendo e aplicando-se ações que visem evitar que
determinados erros, e ainda quando for considerado necessário serviço de
lubrificação, limpeza, regulagem, ajuste e pequenos reparos colocando-os em
perfeitas condições de uso. Esta manutenção deverá ser realizada, no mínimo, a cada
30 (Trinta) Dias.

1.2.34.4.3. O prazo para prestação da referida assistência técnica é de 48 meses,
contados a par�r do recebimento defini�vo.

1.2.35. Treinamentos da Equipe Operadora

1.2.35.1. A CONTRATADA deverá fornecer treinamento para operadores dos sistemas a
serem instalados na unidade prisional, nas condições abaixo:

1.2.35.1.1. 1-Treinamento para equipe de operadores: de forma que possibilite a
operação de todas as ferramentas do sistema, incluindo a operação do so�ware do
nível administrador e do sistema de botoeiras do nível operador. Serão 40 (quarenta)
servidores treinados.

1.2.35.1.2. O curso será ministrado a grupos de no máximo 20 (vinte) pessoas, por
sala de treinamento.

1.2.35.1.3. Esse curso deverá ser ministrado nas dependências da unidade
prisional onde será instalado o sistema. Deverão ser abordados aspectos comuns e
técnicos da operação do sistema.

1.2.35.1.4. 2-Treinamento de manutenção preven�va: de forma que possibilite a
operação de toda manutenção preven�va do sistema. Serão treinados 10 (cinco)
servidores para essa função.

1.2.35.1.5. Ao final do curso o mesmo deverá ser avaliado por um ques�onário de
nível de sa�sfação dos par�cipantes. O resultado deverá apresentar um nível de
sa�sfação de, no mínimo, 70% sobre o conteúdo apresentado contendo pelo menos 5
questões sobre a qualidade do conteúdo e didá�ca apresentados pela contratada.

1.2.35.1.6. A indicação dos servidores a par�ciparem dos cursos será enviada
previamente à contratada.

1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO (CFTV)

1.3.1. A contratação também engloba a prestação de serviços, de locação, de Solução de
Monitoramento por Imagens, des�nada a Penitenciária de Segurança de Francisco Sá, incluindo o
fornecimento, instalação, configuração, treinamento e assistência técnica durante toda a vigência do
Contrato, sob o regime de locação e cessão dos equipamentos ao término da vigência do mesmo,
conforme especificações e critérios estabelecidos e con�dos neste Termo de Referência e seus anexos.

1.3.2. Abrangência do Fornecimento

1.3.2.1. Este Termo de Referência tem como obje�vo estabelecer os requisitos mínimos
(especificações técnicas), que devem ser obedecidos para elaboração de propostas para a Prestação de
Serviços, de locação, de Solução de Monitoramento por Imagens da Unidade Prisional sob
responsabilidade da SEJUSP, incluindo o fornecimento, instalação, configuração, treinamento e
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assistência técnica durante toda a vigência do Contrato, sob o regime de locação e cessão dos
equipamentos ao término da vigência e des�nados a integrar ao sistema de automação de portas e
acesso de celas da unidade prisional de Francisco Sá.

1.3.2.2. Para atendimento dos requisitos desta especificação, o proponente licitante deverá
prever, no mínimo, o fornecimento a seguir discriminado:

1.3.2.2.1. Elaborar projeto execu�vo, contemplado cronograma de implantação e esquema de
instalação dos equipamentos de monitoramento por imagens da Unidade Prisional;

1.3.2.2.2. Fornecer, instalar, configurar e prestar assistência técnica da solução de câmeras e
gravação de imagens em tempo real;

1.3.2.2.3. Fornecer curso e/ou treinamento para instalação e operação das soluções dos
equipamentos e so�wares ofertados, para técnicos indicados pela SEJUSP;

1.3.2.2.4. Fornecer e implantar sistema informa�zado de vídeo monitoramento (hardware e
so�ware).

1.3.3. Ponto de Monitoramento Local

1.3.3.1. Entende-se como ponto de monitoramento local, o local interno dentro de 5 (cinco)
pavilhões e 2 (dois) anexos RDD des�nado a operacionalizar o CFTV, composto de: no-break, estações de
monitoramento e demais itens necessários ao perfeito funcionamento da solução proposta.

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTD
01 Estações de Monitoramento - CPU conforme item 1.3.15. 01
02 Joystick para Monitoramento Ativo Via Câmeras PTZ 01
03 Software de Gestão e Monitoramento do CFTV 01
04 No-break 01

1.3.4. Ponto de Monitoramento Central

1.3.4.1. Entende-se como ponto de monitoramento central, o local externo à área internada dos
pavilhões e anexos RDD, des�nado ao monitoramento redundante do CFTV, composto de: no-break,  7
estações de monitoramento, equipamentos de processamento/armazenamento e demais itens
necessários ao perfeito funcionamento da solução proposta.

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTD
01 Equipamentos de Processamento e Armazenamento 01
02 Estações de Monitoramento - CPU conforme item 1.3.15. 07
03 Joystick para Monitoramento Ativo Via Câmeras PTZ 07
04 Software de Gestão e Monitoramento do CFTV 07
05 No-break 07

1.3.5. Solução de Câmeras

1.3.5.1. O projeto contempla a instalação de Câmeras Fixa Internas, Câmeras Móvel Externa;

1.3.5.2. As câmeras Fixa e Móvel deverão ser instaladas em posições des�nada a
operacionalização do sistema de automação;

1.3.5.3. As câmeras Móvel e Fixa deverão possuir cer�ficação mínima IK10 para proteção a
vandalismo e cer�ficação mínimo IP67 para proteção a intempéries;

1.3.5.4. As imagens das câmeras Fixas e Móvel deverão ser armazenadas no formato H.264 ou
superior com 15 frames por segundo e resolução Full HD (1920 x 1080). Cada câmera deverá u�lizar
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uma taxa de transmissão de dados de 2048 Kbps no formato H.264 ou inferior no caso da u�lização de
formatos superiores a H.264 como H.264+, H.265 ou similar;

1.3.5.5. O espaço em disco, nos servidores de Gravação, deve ser calculado para uma es�ma�va
de movimento 24 Horas por dia. Este deverá ser suficiente para gravação de até 30 (trinta) dias, após
este período serão descartadas e aquelas de ocorrências, a critério da SEJUSP poderão ser salvas em
DVD ou Disco removível USB.

 
Item Descrição do Item Qtd
01 Câmera móvel IP 360° + PTZ 20
02 Câmeras fixa Bullet IP Varifocal 28

 
 
Detalhamento dos locais de instalação das Câmeras:

01 - Câmera móvel IP 360° + PTZ QTD
Pavilhão 1 4
Pavilhão 2 4
Pavilhão 3 4
Pavilhão 4 4
Pavilhão 5 4

02 - Câmera fixa Bullet IP Varifocal QTD
Pavilhão 1 4
Pavilhão 2 4
Pavilhão 3 4
Pavilhão 4 4
Pavilhão 5 4
RDD 1 4
RDD 2 4

 
 

1.3.6. Protocolo U�lizado

1.3.6.1. Este projeto prevê a adoção do protocolo TCP/IP para o tráfego de imagens e voz,
podendo haver encapsulamento de outros protocolos usados na rede de transporte.

1.3.7. Normas Técnicas e Recomendações

1.3.7.1. Exceto quando especificado de outra forma, o projeto de fabricação, instalação e testes
de todos os equipamentos, materiais e acessórios, bem como suas caracterís�cas técnicas, deverão
estar em completo acordo com as mais recentes revisões das Normas e Recomendações mencionadas a
seguir:

1.3.7.1.1. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

1.3.7.1.2. ANSI - American Na�onal Standard Ins�tute;

1.3.7.1.3. IEC - Internacional Eletrotechnical Comission;

1.3.7.1.4. IEEE - Ins�tute of Electrical and Electronic Engineers.

1.3.7.2. Outras normas não mencionadas especificamente poderão ser adotadas como
complemento daquelas indicadas. Em todos os casos, quando os requisitos específicos es�pulados nas
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seções subsequentes desta especificação excederem aqueles requeridos pelas normas aplicáveis,
prevalecerão sempre os aqui es�pulados.

1.3.8. Solução de Câmeras

1.3.8.1. As câmeras deverão ser digitais com u�lização do protocolo IP e deverão suportar o
protocolo TCP/IP que será distribuído através da rede IP. Uma vez na rede, o vídeo poderá ser
visualizado no Sistema de Gerenciamento e Gravação de Imagens.

1.3.8.2. Caracterís�cas Técnicas dos Equipamentos a Serem Fornecidos:

1.3.8.3. Câmera móvel IP 360° + PTZ

1.3.8.3.1. O Conjunto óp�co móvel com as seguintes caracterís�cas:

Deve possuir resolução mínima de 1920 x 1080 a 30qps;
Deve possuir CMOS de 1/3” ou maior;
Deve possuir a tecnologia WDR real (WDR digital ou similares não será aceito), de no mínimo
100dB, para otimização da visualização de objetos em áreas claras e escuras;
Deve possuir tecnologia que proporcione captura de imagens coloridas mesmo em ambientes com
baixa luminosidade;
Deve possuir lente varifocal proporcionando um zoom óptico de 32x;
Deve suportar a configuração 100 tipos de PRESETs ou 6 tipos de patrulhas;
Possuir velocidade máxima de varredura panorâmica (PAN), de no mínimo, 300°/s;
Possuir velocidade máxima de varredura vertical (TILT), de no mínimo, 200°/s;

1.3.8.3.2. Deve suportar a tecnologia de codificação de vídeo H.264 ou superior;

1.3.8.3.3. Deve ser na�vamente IP (sem o uso de conversores);

1.3.8.3.4. Deve operar conforme o padrão Internacional ONVIF permi�ndo interoperabilidade entre
diferentes fabricantes para transmissão de imagens e configuração das funcionalidades;

1.3.8.3.5. Deverá estar integrada, com as todas as suas funcionalidades disponíveis em firmware, à
plataforma de NVR ofertada tais como visualizações panorâmicas de 360°, configurações de vídeo, áudio,
algoritmos de análise de vídeo;

1.3.8.3.6. Possuir função de Tracking manual e automá�co;

1.3.8.3.7. Dever possuir capacidades de configurações independentes de 3 streams de vídeo (Main
Stream, Sub Stream e 3º stream) sendo dois destes com possibilidade de configuração de resolução de 1920
x 1080 a 30qps;

1.3.8.3.8. Deve possuir os seguintes algoritmos de análise de vídeo embarcados na câmera ou através de
so�ware instalado em um servidor:

Detecção de Movimentos;
Detecção de Faces.

1.3.8.3.9. Deve possuir suporte para gravação local via cartão de memória SD (ou similiar) suportando a
tecnologia de Gravação “fail-over” o qual significa que as imagens podem ser armazenadas temporariamente
na câmera de rede em caso de falha na rede;

1.3.8.3.10. Deve suportar 1 entrada e 1 saída de áudio;

1.3.8.3.11. Deverá possuir suporte para instalação em poste ou parede;

1.3.8.3.12. Deve possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d’água – grau de proteção IP67 ou
superior.

1.3.8.4. Câmeras fixa Bullet IP Varifocal
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1.3.8.4.1. A câmera deve ser fornecida com todos os acessórios necessários à sua instalação em teto ou
em parede (suporte de super�cie, parafusos etc.). O suporte é dispensável caso o próprio corpo da câmera
permita sua fixação sem a necessidade do acessório;

1.3.8.4.2. Deve possuir invólucro que forneça proteção do equipamento contra danos de impactos
mecânicos e vandalismos – grau de proteção IK10 ou superior;

1.3.8.4.3. Deve possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d’água – grau de proteção IP67 ou
superior;

1.3.8.4.4. Deverá possuir tecnologia infravermelho adaptável à cena, mantendo o nível ideal de
iluminação do ambiente, a�ngindo pelo menos IR de 50m de distância.

1.3.8.4.5. Deve atender as especificações mínimas abaixo:

Deve ser nativamente IP (sem o uso de conversores);
Deve operar conforme o padrão Internacional ONVIF permitindo interoperabilidade entre diferentes
fabricantes para transmissão de imagens e configuração das funcionalidades;
Deverá estar integrada, com as todas as suas funcionalidades disponíveis em firmware à plataforma
de NVR ofertada tais como visualizações, configurações de vídeo, algoritmos de análise de vídeo;
Deve possuir resolução mínima Full HD (1920 x 1080) a 30qps;
Deve possuir a tecnologia WDR real (WDR digital ou similares não será aceito), de no mínimo
100dB, para otimização da visualização de objetos em áreas claras e escuras;
Deve possuir tecnologia que proporcione captura de imagens coloridas mesmo em ambientes com
baixa luminosidade;
Deve possuir lente varifocal motorizado 2.8 a 12mm para ajustes remotos de Zoom e Foco;
Deve suportar a tecnologia de codificação de vídeo H.264 ou superior.
Dever possuir capacidades de configurações independentes de 3 streams de vídeo (Main Stream,
Sub Stream e 3º stream) sendo dois destes com possibilidade de configuração de resolução de 1920
x 1080 a 30qps;

1.3.8.4.6. Deve possuir os seguintes algoritmos de análise de vídeo embarcados na câmera:

Detecção de Objetos Abandonados;
Detecção de Movimentos;
Detecção de Sabotagem ou Tampering (Esse algoritmo de comportamento detecta alterações de
contraste no campo de visão da câmera. Se a lente for coberta por tinta em spray, pano ou outro que
obstrua o campo de visão da câmera);
Analise Direcional através de Detecção de linhas virtuais;
Análise de invasão de áreas pre-definidas através da Detecção de Intrusão;
Detecção de Objetos Removidos;
Detecção de Faces.

1.3.8.4.7. Deve possuir suporte para gravação local via cartão de memória SD (ou similiar) suportando a
tecnologia de Gravação “fail-over” o qual significa que as imagens podem ser armazenadas temporariamente
na câmera de rede em caso de falha na rede;

1.3.8.4.8. Deve suportar fonte de alimentação de DC 12V e PoE (802.3af).

1.3.9. Solução de Transmissão

1.3.9.1. A conec�vidade entre as câmeras localizadas a mais de 100 Metros de Distância do
Sistema de Gerenciamento e Gravação de Imagens será realizada através de Cabo Óp�co, onde a
contratada deverá fornecer todos os acessórios necessários para a terminação dos cabos, bem como
todos os a�vos necessários para o funcionamento;

1.3.9.2. As demais câmeras localizadas a menos de 100 Metros de Distância do Sistema de
Gerenciamento e Gravação de Imagens serão atendidas por meio de Cabo de Transmissão de Dados UTP
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Cat6 e receberão energia através de switch PoE (Power Over Ethernet) a ser fornecido pela contratada.

1.3.10. Equipamentos de Processamento e Armazenamento

1.3.10.1. A sala de monitoramento central consiste em um ambiente integrado projetado para
garan�r que todas as informações relevantes ao sistema de monitoramento, desde a visualização das
imagens em si até as informações de controle e ações de comando e operação, estejam centralizadas, o
que permite que as decisões sejam tomadas em tempo real, com base nos dados recebidos pelo
sistema.;

1.3.10.2. Isso implica num ambiente construído para abrigar toda a cadeia de decisões
relacionadas com os eventos monitorados, ou seja, a Sala de Monitoramento abrigará desde os
profissionais encarregados da monitoração redundante, sua estação de trabalho e toda a solução de
infra-estrutura de TI necessária a operação do sistema.

1.3.10.3. Servidor de Gravação

1.3.10.3.1. O NVR deve operar de forma autônoma e auto suficiente, unicamente com os recursos de
hardware e so�ware internos con�dos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de suas
funções;

1.3.10.3.2. Deve permi�r a conexão e a configuração das câmeras ofertadas no projeto, como
também das configurações dos algoritmos de análise de vídeo embarcados nestas via menu do NVR;

1.3.10.3.3. Deve suportar a conexão e a gravação de 123 ou mais câmeras com tecnologia IP com
possibilidade de expansão para até 256 câmeras;

1.3.10.3.4. Deve permi�r a conexão de câmeras e gravação de imagens na resolução Full HD (1920 x
1080)/15qps e 8MP/15qps;

1.3.10.3.5. Deve suportar câmeras com a tecnologia de codificação de vídeo H.264 ou superior.;

1.3.10.3.6. Deve permi�r audio bidirecional;

1.3.10.3.7. Deve permi�r reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos;

1.3.10.3.8. Possuir saída de vídeo via interface HDMI com resolução configurável para Full HD (1920
x 1080);

1.3.10.3.9. Permi�r sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 24 (vinte e quatro)
interfaces de conexão padrão SATA II;

1.3.10.3.10. Deverá possuir instalados discos rígidos suportando a gravação con�nua de 120 câmeras
na resolução Full HD (1920 x 1080)/15qps e 3 câmeras  na resolução 8MP (7680 x 1080)/15qps por no
mínimo 30 dias;

1.3.10.3.11. Deve possuir a tecnologia de HD Hot swap com esquema de armazenamento RAID0,
RAID1, RAID5 e RAID10;

1.3.10.3.12. Deve suportar a tecnologia de Gravação "fail-over" das câmeras ofertadas o qual significa
que as imagens podem ser armazenadas temporariamente na câmera de rede em caso de falha na rede.
No restabelecimento da rede, as imagens armazenadas nas câmeras serão automa�camente
sincronizadas;

1.3.10.3.13. Deve suportar a configuração de “Hot Spare” para, no caso de falhas do NVR instalado, o
“Hot Spare” possa assumir as funcionalidades, configurações e gravação do NVR instalado;

1.3.10.3.14. Deve permi�r a conexão de no mínimo 8 discos de rede (discos NAS /IP SAN)
simultâneos;

1.3.10.3.15. Deve possuir gerenciamento de Grupo e Quota de HD (Disco Rígido);
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1.3.10.3.16. Deve possuir no mínimo 3 conexões USB sendo no mínimo uma compa�vel com o padrão
USB3.0;

1.3.10.3.17. Deve possuir o protocolo ONVIF para conexão de câmeras de outras marcas que operam
com este protocolo;

1.3.10.3.18. Deve permi�r tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz;

1.3.10.3.19. Deve possuir design com chassis de até 4U.

1.3.11. So�ware de Gestão e Monitoramento do CFTV

1.3.11.1. So�ware de Gerenciamento de Vídeo Client (VMS) sendo compa�vel com as câmeras
ofertadas no projeto; confiável e com central de vídeo monitoramento integrada, para 1024 canais, com
as seguintes caracterís�cas:

1.3.11.1.1. SISTEMA OPERACIONAL: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10;

1.3.11.1.2. ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:  Mínimo de 256 Disposi�vos conectados
possibilitando a gestão de até 1024 canais;

1.3.11.1.3. SERVIDOR DE FLUXO DE MÍDIA: ser licenciado para suportar a configuração de servidores
de fluxo de mídia (Stream media server) para quan�dade de câmeras ofertadas;

1.3.11.1.4. PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO:

1.3.11.1.4.1.  Possuir guia passo a passo para auxílio da configuração do sistema;

1.3.11.1.4.2.  Possuir ferramenta para adição dos disposi�vos a serem conectados;

1.3.11.1.4.3.  Suportar as câmeras e NVR ofertados neste projeto permi�ndo que com as todas as
funcionalidades disponíveis em firmware, tais como visualizações, configurações de vídeo, algoritmos de
análise de vídeo; sejam acessadas via So�ware de Gerenciamento de Vídeo;

1.3.11.1.4.4. Possuir ferramenta para configuração das gravações;

1.3.11.1.4.5. Possuir ferramenta para configuração dos parâmetros dos eventos e dos seguintes algoritmos
de análise de vídeo embarcados nas câmeras:

Detecção de Objetos Abandonados;
Detecção de Movimentos;
Detecção de Sabotagem ou Tampering (Esse algoritmo de comportamento detecta alterações de
contraste no campo de visão da câmera. Se a lente for coberta por tinta em spray, pano ou outro que
obstrua o campo de visão da câmera);
Analise Direcional através de Detecção de linhas virtuais;
Análise de invasão de áreas pre-definidas através da Detecção de Intrusão;
Detecção de Objetos Removidos;
Detecção de Faces.

1.3.11.1.4.6. Possuir ferramenta para gestão dos usuários;

1.3.11.1.4.7. Permi�r adição dos disposi�vos através dos modos: Detecção de disposi�vos online / Por
endereço IP ou nome de domínio / Por segmento de IP / Por segmento de portas;

1.3.11.1.4.8.  Permi�r gravação pelos modos: Con�nuo / a�vação por eventos;

1.3.11.1.4.9.  Permi�r a detecção e gestão dos alarmes algoritmos de análise de vídeo embarcados nas
câmeras (para câmeras e VMS de mesmo fabricante);

Caso câmeras ofertadas não possuírem algoritmos de análise de vídeo embarcados, o software aqui
ofertado deverá possuir o recurso para gestão e processamento destes (conforme especificados no
Termo de Referência das câmeras ofertadas) através de servidores ou módulos adicionais.
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1.3.11.1.4.10. Permi�r envio de e-mail para os usuários no caso de no�ficação de alarmas acionados;

1.3.11.1.4.11. Possuir as ações de no�ficação de alarmes: Pop-up da imagem / aviso sonoro / A�vação de
saídas de relé dos disposi�vos.

1.3.11.1.5. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS USUÁRIOS:

1.3.11.1.5.1. Permi�r redefinição de senha dos usuários a par�r a conta do usuário administrador;

1.3.11.1.5.2.  Permi�r adicionar / editar / apagar usuários e os privilégios aplicadas a estes;

1.3.11.1.5.3.  Cadastro de no mínimo 50 usuários;

1.3.11.1.5.4.  Possuir, no mínimo, 3 �pos de grupos de usuários:

1.3.11.1.6. FERRAMENTA DE CONTROLE E OPERAÇÃO

1.3.11.1.6.1. Possuir Ferramenta de Exibição Ao Vivo: Imagens em tempo real das câmeras conectadas /
Controle de PTZ / Grupos de visualização personalizados / visualização das imagens em modo cíclico /
Gravação manual / Snapshot / Reprodução Instantânea / Zoom Digital / Áudio bidirecional;

1.3.11.1.6.2. Permi�r a exibição de imagens em até 4 monitores.

1.3.11.1.6.3. Possuir Ferramenta de Reprodução: Reprodução das gravações con�nuas e por eventos
(detecção de movimento e vídeo analí�co) / Reprodução síncrona e assíncrona de até 16 câmeras
simultâneas / Download de gravações por data ou arquivo / Reprodução inversa / Ajuste da velocidade da
reprodução / Possibilidade de Zoom Digital;

1.3.11.1.6.4. Possuir ferramenta de Gestão de Alarmes: Exibir informação dos eventos alarmados como
nome, data e status / Pop-up das imagens das câmeras alarmadas;

1.3.11.1.6.5. Possuir a ferramenta de gestão via mapa sinó�co: suporte a arquivos PNG, JPG, BMP / até 256
Mapas principal / Visualização das imagens ao vivo no mapa e dos eventos gerados pelos algoritmos de
análise de vídeo;

1.3.12. Joys�ck para Monitoramento A�vo Via Câmeras PTZ

1.3.12.1. Mesa controladora USB para controle de cämeras Speed Dome IP So�ware de Gestão e
Monitoramento das Imagens;

1.3.12.2. Deve ser compa�vel com o So�ware de Gestão e Monitoramento das Imagens ofertado;

1.3.12.3. Possuir joys�ck para controle Pan, Tilt e zoom (PTZ 3D) das câmeras PTZ;

1.3.12.4. Compa�vel com o Sistema Operacional Windows XP/7/8/8.1;

1.3.12.5. Alimentação 5Vdc via porta USB;

1.3.12.6.  So�ware de Gerenciamento de Imagens;

1.3.12.7. So�ware de Gerenciamento de Vídeo Client (VMS) sendo compa�vel com as câmeras
ofertadas no projeto; confiável e com central de vídeo monitoramento integrada, para 1024 canais, com as
seguintes caracterís�cas:

SISTEMA OPERACIONAL: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10;
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:  Mínimo de 256 Dispositivos conectados possibilitando a
gestão de até 1024 canais;
SERVIDOR DE FLUXO DE MÍDIA: ser licenciado, definitivo, para suportar a configuração de
servidores de fluxo de mídia (Stream media server) para quantidade de câmeras ofertadas;
SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO: ser licenciado, definitivo, para suportar a configuração de
servidores de armazenamento, para quantidade de câmeras ofertadas, para gravação redundante na
rede como backup;
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1.3.12.8. PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO:

Possuir guia passo a passo para auxílio da configuração do sistema;
 Possuir ferramenta para adição dos dispositivos a serem conectados;
 Suportar as câmeras e NVR ofertados neste projeto permitindo que com as todas as funcionalidades
disponíveis em firmware, tais como visualizações, configurações de vídeo, algoritmos de análise de
vídeo; sejam acessadas via Software de Gerenciamento de Vídeo.
Possuir ferramenta para configuração das gravações;
Possuir ferramenta para configuração dos parâmetros dos eventos e dos seguintes algoritmos de
análise de vídeo embarcados nas câmeras:
Detecção de Objetos Abandonados;
Detecção de Movimentos;
Detecção de Sabotagem ou Tampering (Esse algoritmo de comportamento detecta alterações de
contraste no campo de visão da câmera. Se a lente for coberta por tinta em spray, pano ou outro que
obstrua o campo de visão da câmera);
Analise Direcional através de Detecção de linhas virtuais;
Análise de invasão de áreas pre-definidas através da Detecção de Intrusão;
Detecção de Objetos Removidos;
Detecção de Faces
 Possuir ferramenta para gestão dos usuários;
 Permitir adição dos dispositivos através dos modos: Detecção de dispositivos online / Por endereço
IP ou nome de domínio / Por segmento de IP / Por segmento de portas;
 Permitir gravação pelos modos: Contínuo / ativação por eventos;
 Permitir a detecção e gestão dos alarmes algoritmos de análise de vídeo embarcados nas câmeras
(para câmeras e VMS de mesmo fabricante);
Permitir envio de e-mail para os usuários no caso de notificação de alarmas acionados;
Possuir as ações de notificação de alarmes: Pop-up da imagem / aviso sonoro / Ativação de saídas
de relé dos dispositivos.

1.3.13. Sistema de Gerenciamento dos Usuários

1.3.13.1. Permi�r redefinição de senha dos usuários a par�r a conta do usuário administrador;

1.3.13.2.  Permi�r adicionar / editar / apagar usuários e os privilégios aplicadas a estes;

1.3.13.3.  Cadastro de no mínimo 50 usuários;

1.3.13.4.  Possuir, no mínimo, 3 perfis de usuários:

Operador;
Supervisor;
Administrador.

1.3.14. Ferramenta de Controle e Operação

1.3.14.1. Possuir Ferramenta de Exibição Ao Vivo: Imagens em tempo real das câmeras conectadas /
Controle de PTZ / Grupos de visualização personalizados / visualização das imagens em modo cíclico /
Gravação manual / Snapshot / Reprodução Instantânea / Zoom Digital / Áudio bidirecional;

1.3.14.2. Permi�r a exibição de imagens em até 4 monitores.

1.3.14.3. Possuir Ferramenta de Reprodução: Reprodução das gravações con�nuas e por eventos
(detecção de movimento e vídeo analí�co) / Reprodução síncrona e assíncrona de até 16 câmeras
simultâneas / Download de gravações por data ou arquivo / Reprodução inversa / Ajuste da velocidade da
reprodução / Possibilidade de Zoom Digital;

1.3.14.4. Possuir ferramenta de Gestão de Alarmes: Exibir informação dos eventos alarmados como
nome, data e status / Pop-up das imagens das câmeras alarmadas;
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1.3.14.5. Possuir a ferramenta de gestão via mapa sinó�co: suporte a arquivos PNG, JPG, BMP / até 256
Mapas principal / Visualização das imagens ao vivo no mapa e dos eventos gerados pelos algoritmos de
análise de vídeo;

1.3.15. Estações de Monitoramento

1.3.15.1. Processador: Recomendado pelo fabricante do computador, com no mínimo 6 núcleos �sicos,
memória cache de 6 MB ou mais, com capacidade para trabalhar com módulos de memória do �po DDR3 –
1333 MHz (no mínimo) e frequência do processador mínima de 2.4 GHz;

1.3.15.2. Placa mãe: totalmente compa�vel com o processador e do mesmo fabricante do computador;
chipset do mesmo fabricante do processador, além de, no mínimo: 2 x PCIe x16 Gen 2 para conexão de
placas de vídeo de alto desempenho; 1 x PCIe; e 1 x PCI;

1.3.15.3. Sistema operacional: Windows 7 Professional ou superior, de 64 bits, na atualização mais
recente;

1.3.15.4. Memória: mínimo de 8 GB DDR3 – 1333 MHz ECC com possibilidade de expansão para até 16
GB;

1.3.15.5. Portas USB: 04 portas padrão 2.0 sendo pelo menos duas frontais e duas traseiras;

1.3.15.6. Teclado: padrão ABNT-2, com pelo menos 102 teclas;

1.3.15.7. Mouse: com 3 botões, resolução de pelo menos 400 DPI, sensor óp�co e botão de rolagem;

1.3.15.8. Conjunto teclado, mouse, gabinete e 02 monitores LCD com tamanho mínimo de 21”
widescreen (tela) com resolução de 1920 x 1080 e entrada de vídeo DVI do mesmo fabricante do
microcomputador;

1.3.15.9. Disco Rígido com capacidade mínima de armazenamento de 1 TB SATA 7200 RPM;

1.3.15.10. Deverá possuir 01 (uma) placa de vídeo off-board, indicada pelo fabricante do computador,
com capacidade para suportar o funcionamento simultâneo de 03 (tres) displays (televisores e/ou monitores,
independentemente da combinação), com as seguintes caracterís�cas:

1.3.15.10.1. Memoria dedicada de 2 GB GDDR5, 128 bits;

1.3.15.10.2. Resolução de 2560 x 1600;

1.3.15.10.3. Interface PCI Express x162.0;

1.3.15.11. Deverão ser fornecidos cabos e quaisquer outros acessórios necessários as interligações com o
sistema, compa�veis, entre outras necessidades, com a distância entre os computadores e os televisores;

1.3.15.12. Interface de rede Ethernet: com conexão 10/100/1000;

1.3.15.13. Unidade de DVD+/-RW padrão SATA, 48x32x48x16x com cabos de áudio, dados e so�ware de
gravação;

1.3.15.14. Gabinete: com fonte de alimentação compa�vel, suportando todos os componentes instalados
e expansões futuras, com dois conectores USB frontais, ventoinha na traseira, leds indicadores de
funcionamento e acesso do disco rígido, baias de 5,25”, �po torre na cor predominantemente preta;

1.3.15.15. Switch 24 Portas PoE - Interfaces:

1.3.15.15.1. 24 portas Gigabit ethernet 10/100/1000 Base-T PoE com conectores RJ45;

1.3.15.15.2. 4 portas Gigabit SFP;

1.3.15.15.3. Autonegociacao de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX;

1.3.15.15.4. Memória e Processador:

1.3.15.15.4.1. 256 MB de SDRAM;



21/06/2021 SEI/GOVMG - 26927630 - PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Serviço

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31387267&infra_siste… 17/29

1.3.15.15.4.2. b) 32 MB de memória flash;

1.3.15.15.5. Performance:

1.3.15.15.5.1. Capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 65 Mpps;

1.3.15.15.5.2. Capacidade de comutação de no mínimo 144 Gbps;

1.3.15.15.6. Roteamento:

1.3.15.15.6.1. Capacidade de roteamento IPv4 para os seguintes protocolos: OSPF, ISIS, BGP e rotas está�cas;

1.3.15.15.6.2. Capacidade de roteamento IPv6 para os seguintes protocolos: OSPFv3;

1.3.15.15.6.3. IGMP;

1.3.15.15.7. Segurança:

1.3.15.15.7.1. Criação de Listas de acessos (ACL) para IPv6;

1.3.15.15.7.2. Padrão 802.1x;

1.3.15.15.7.3. Auten�cação baseada em MAC;

1.3.15.15.8. Conec�vidade:

1.3.15.15.8.1. Protocolo 802.1p e 802.3X;

1.3.15.15.8.2. IGMP snooping;

1.3.15.15.8.3. Controle de broadcast, mul�cast e unicast permi�ndo fixar o limite maximo de broadcasts,
mul�casts e unicasts por porta;

1.3.15.15.8.4. Roteamento entre as VLANs internamente, sem a necessidade de equipamentos externos;

1.3.15.15.8.5. Criação de listas de acesso de acordo com o horário do dia (�me based ACL);

1.3.15.15.8.6. Limitação de banda baseada em porta fisica do switch, endereco MAC fonte e des�no,
endereco IP fonte e des�no, port TCP/UDP fonte e des�no e valor TOS;

1.3.15.15.9. Disponibilidade:

1.3.15.15.9.1. Fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências
de 50/60 Hz;

1.3.15.15.9.2. Protocolo Spanning Tree;

1.3.15.15.9.3. Protocolo Rapid Spanning Tree (802.1w);

1.3.15.15.10. Especificações Adicionais:

1.3.15.15.10.1.Condições operacionais de temperatura dentro dos limites de 0° a 45°C, Temperatura de
armazenamento de -40° até 70°C e umidade de armazenamento de 5% até 90%;

1.3.15.15.10.2.Deverá vir acompanhado do kit de suporte especifico para montagem em Rack de 19"
ocupando uma unidade de Rack (1 U);

1.3.15.15.10.3.Deverá vir com todo o hardware e so�ware necessário ao empilhamento.

2. DOS LOTES:

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1. Com relação à opção de se licitar em lotes, destaca-se a impossibilidade de divisão
da cada solução solução, uma vez que o sucesso da empreitada, como um todo, depende tanto da
realização dos serviços de automação como também da implantação do sistema de CFTV de
forma integrada, sendo que, a funcionalidade dos dois sistema deve ser simultânea e coordenada.
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2.1.2. Nesse contexto, evitando maiores complicações que possam vir a surgir, de modo a
evitar que apenas um lote tenha sucesso optamos pela não divisão.

2.1.3. Neste sen�do, tem-se como jus�ficada a opção pela realização do referido
procedimento em LOTE ÚNICO.

2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.2.1. Nos termos do decreto do inciso II, art. 14 do Decreto Estadual 47.437/2018, que
trata dos tratamentos diferenciados e simplificados para microempresas e empresas de pequeno
porte, não será aplicado à contratação em pauta, por ser inviável e não vantajoso para
Administração Pública a divisão do serviço, perdendo em economia de escala e
consequentemente aumento dos custos fixos da prestação, e por representar prejuízo ao
conjunto do objeto a ser contratado.  

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Diante da publicação da Lei n° 13.964/19, que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, alterando a
Lei nº 11.671/08, estabelecendo caracterís�cas básicas às Unidades Prisionais de segurança máxima em seu
ar�go 3º, além de permi�r aos Estados e o Distrito Federal a possibilidade de construir estabelecimentos
penais de segurança máxima, ou adaptar os já existentes com vistas a estabelecer no Estado de Minas Gerais
uma Unidade Prisional de segurança máxima, conforme as caracterís�cas disposta em Lei e com as condições
ideais de segurança estabelecidas, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais tem como prioridade atual
a automação e sistema de CFTV das unidades prisionais com o intuito de o�mizar os procedimentos de
segurança e o�mização da força de trabalho.

Nesse contexto, o Processo SEI N° 1450.01.0005607/2020-96, Memorando SEJUSP/DEPEN nº 97/2020 consta
solicitação quanto à instalação de portas automá�cas em todas as celas da Penitenciária de Segurança
Máxima de Francisco Sá I.

Salientamos que a escolha da referida unidade se deu pela sua localização estratégica, longe dos principais
centros de atuação de organizações criminosas (Rio de Janeiro e São Paulo), por já ser capaz de custodiar
indivíduos privados de liberdade em Regime Disciplinar Diferenciado e por possuir uma estrutura �sica que
necessita de um número reduzido de adequações.

Além disso, a automação dessas estruturas proporciona uma melhor fiscalização das a�vidades de custódia
interna, sendo que, após instalado, o sistema trará inúmeros bene�cios. Entre eles podemos citar:

Aumento da segurança, valorização do policial penal e humanização do processo;
Possibilidade de personalização de medidas, funcionamento, operação adequando-se ao modo de operação
da unidade;
Maior eficiência na alocação de pessoal;
Funcionamento normal ou em regime de segurança mesmo em caso de falha de energia, além da
possibilidade de operação manual;
Previsão de upgrade de tecnologia com o mínimo de perda do que esteja instalado;
Possibilidade de controle e auditoria de eventos por relatórios;
Possibilidade de prever redundância de segurança por disponibilidade de uso de ferrolho ou outra trava
manual;
Capacidade de recomposição das características arquitetônicas do prédio após instalação;
Durabilidade;
Resistência a vandalismo;

Devido a complexidade do objeto contratado, torna-se necessário levar em consideração o período de
instalação e adaptação quanto a u�lização do sistema, sendo assim, será adotado contratualmente o prazo
de 48 meses. Vale destacar  que o prazo de 12 meses não reflete uma imposição legal e sim uma praxe
administra�va, sendo assim o próprio ar�go 57 da Lei 8666 de 1993, impõe expressamente um prazo
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máximo para a duração dos contratos executados de forma con�nua que não poderão ultrapassar 60
(sessenta) meses.

"Lei 8.666/93; Art. 57, Inciso II - à prestação de serviços a serem executados de forma
con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)."
 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

4.1. Sendo o objeto da presente licitação a contratação de serviços comuns, cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos pelo edital, observa-se, com fulcro no
ar�go 2º da legislação vigente  Lei 14167, de 10 de janeiro de 2002 e  Decreto nº 48.012, de 22 de julho
de 2020, que a modalidade adequada é o PREGÃO. Sendo preferencial a u�lização da sua
forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento será por MENOR PREÇO POR LOTE, com regime de
execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, atendendo também os princípios estabelecido no ar�go 5º
da mesma lei acima citada.

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. Não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa
complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm
condições de prestar os serviços de forma independente. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. A licitante deverá apresentar 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedidos(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado
serviço compa�vel com o escopo e complexidade do objeto da licitação, dos itens ofertados, atendendo
ao quan�ta�vo mínimo de 50% (cinquenta por cento) das quan�dades apresentadas neste Termo de
Referência, sem qualquer restrição na qualidade dos materiais, serviços, bem como das condições
comerciais, devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato do(s) atestantes ou qualquer
outra forma de comunicação para manter contato com a(s) empresa(s) declarante(s).

6.2.  Para atendimento do quan�ta�vo indicado acima, é admi�do o somatório de atestados,
desde que compa�veis com as caracterís�cas do objeto da licitação:

6.2.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado;

6.2.2. Entende-se por compa�vel em caracterís�cas e quan�dades, atestados que
comprovem a prestação de serviços de instalação e assistência técnica.

6.3. A licitante deverá apresentar Declaração elaborada em papel �mbrado e subscrita pelo
representante legal da empresa de que possui em seu quadro permanente, pelo menos um profissional,
responsável técnico pelos serviços a serem prestados durante toda a execução do contrato, com o
devido registro no Conselho Regional de Engenharia, cuja comprovação de vínculo profissional poderá
se dar mediante cópia do Contrato Social, cópia do Contrato de Trabalho, sendo possível a contratação
de Profissional Autônomo, por meio da cópia de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo
com a legislação civil comum.

6.4. Tal solicitação, visa verificar se a empresa estará apta a prestar com perfeição e destreza
os serviços almejados discriminados no objeto de forma integral e sa�sfatória. O embasamento para a
solicitação de comprovação de ap�dão, encontra amparo no ar�go 30, inciso I e §1º da Lei 8666 de 21
de junho de 1993.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14167&comp=&ano=2002
https://www.sei.mg.gov.br/sei/
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6.5. Para atendimento do quan�ta�vo indicado acima, é admi�do o somatório de atestados,
desde que compa�veis com as caracterís�cas do objeto da licitação.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Será selecionada a proposta que apresentar o Menor Preço- Por Lote.

7.2. São critérios de aceitabilidade das propostas:

7.2.1. Conformidade das especificações constantes na proposta com aquelas previstas no
Termo de Referência.

7.2.2. Compa�bilidade dos preços propostos com aqueles pra�cados no mercado, tendo
como base os valores de referência constantes no processo.

7.2.3. A proposta que desatender os critérios acima não será aceita, sendo desclassificado
do certame quem a �ver apresentado.

7.2.4. Também não serão aceitas as propostas que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis ou excessivos, consoante o inciso II do ar�go 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.3. A proposta vencedora, será aprovada caso sa�sfaça as condições estabelecidas neste
termo de referências, caso contrario será rejeitada.

7.4. A prévia analise é de fundamental importância para aferição dos itens ofertados e para
comparação das especificações definidas neste Instrumento. Para tanto, estabelece como critério de
aceitabilidade do objeto o seguimento das especificações mínimas aqui estabelecidas.

7.5. O Prospecto ou Ficha técnica é o folheto ou impresso que acompanha diversos
produtos que inclui informações sobre as suas caracterís�cas, especificações e demais informações
per�nentes a definição do produto, proporcionando maior agilidade na análise do item ofertado e
garan�ndo que este possua as especificações aqui solicitadas.

7.6. Diante disto, o licitante vencedor do(s) lote(s) terá um prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, impreterivelmente, após a sessão de lances para apresentação do PROSPECTO ou FICHAS
TÉCNICAS DOS PRODUTOS OFERTADOS.

7.7. Esta apresentação é obrigatória para posterior adjudicação do certame, estando
condicionada à analise e aprovação da  Diretoria de Tecnologia em Telecomunicações - DTT da SEJUSP.

7.8. A apresentação destes documentos para comprovação da especificações técnicas deverá
ser feita pelo e-mail licitacaodco@seguranca.mg.gov.br.

7.9. A apresentação não dispensa, em hipótese alguma, a recepção técnica que ocorrerá
mediante a entrega defini�va dos materiais.

7.10. O não cumprimento do prazo es�pulado acarretará a desclassificação instantânea do
licitante.

8. DA PROVA DE CONCEITO:

8.1.  DA PROVA DE CONCEITO: 

8.1.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 10 (dez) dias
úteis após a assinatura do contrato contendo detalhamento do serviço e dos produtos a serem
u�lizados, indicando os respec�vos locais para a execução, observando:

9.1.1.1. Vistoria das instalações;

mailto:comprascentrais@planejamento.mg.gov.br
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9.1.1.2. Elaboração de Projeto para instalação do Sistema de Monitoramento por
Imagens;

9.1.1.3. Fornecimento dos equipamentos, materiais e acessórios, objetos deste
Termo de Referência;

9.1.1.4. Elaboração de protocolos e procedimentos de testes em campo;

9.1.1.5. Montagem, instalação e configuração dos equipamentos, materiais e
acessórios em campo

9.1.2. A programação deverá conter ainda, detalhamento do serviço e dos produtos a
serem u�lizados, indicando os respec�vos locais para a execução, observando:

9.1.2.1. Início das a�vidades: 15 dias úteis após a assinatura do contrato;

9.1.2.2. A instalação de todo o sistema de modo a operar adequadamente deverá ser
finalizada em até 180 dias, contados da assinatura do contrato.

9.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.2.1. Os serviços serão prestados na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá
I; endereço: Estrada de Francisco Sá para Cana Brava, Km 14 - 39580-00, situada na cidade de
Francisco Sá/MG, (coordenadas: 16°22'18.0"S 43°26'43.3"W), no horário de 09:00 às 17:00 horas.

9.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

9.3.1. No prazo de até 10 (dez) dias corridos da finalização dos serviços, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da 
obrigação contratual;

9.3.2. O recebimento do Sistema deverá ser efetuado por  fiscal técnico e setorial ou pela
equipe de fiscalização com obje�vo de verificar sua conformidade com especificações constantes
neste Termo de Referência e seus anexos e ser recebidos:

9.3.3. Provisoriamente, em até 10 dias corridos a par�r da entrega de toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual, para posterior
verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, na
proposta da empresa, marca, fabricante e modelo;

9.3.4. Defini�vamente, no prazo máximo de até 30 dias corridos contados a par�r do
recebimento provisório e após a verificação da conformidade, descrita no Termo de Referência.

9.3.5. A Contratada deverá cumprir todos os requisitos constantes neste Termo de
Referência, bem como o Treinamento, para posterior ser feito o recebimento defini�vo.

9.3.6. Obriga-se a Contratada re�rar das dependências do Contratante, os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, sendo expressamente proibido manter quaisquer
materiais que não sa�sfaçam as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

9.3.7. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos
serviços, nos termos abaixo.

9.3.8. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

9.3.9. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância
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com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.10. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados em sua realização,
cabendo à fiscalização não atestar a úl�ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.3.11. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

9.3.12. No prazo de até 10 dias corridos a par�r do recebimento provisório, cada fiscal ou a
equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

9.3.13. No prazo de até 30 dias corridos a par�r do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini�vo, ato que concre�za o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.3.13.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais per�nentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respec�vas correções;

9.3.13.2. Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos
serviços prestados, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, com base
nos relatórios e documentações apresentadas; 

9.3.14. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época,
das garan�as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor.

9.3.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9.3.16. A Contratada após o termino do contrato entregará a propriedade de todos os itens
que compõem o Sistema, sob o �tulo que couber na forma legal, sem ônus para a Contratante.

9.3.17. O �tulo de cessão de legado deverá ser entregue para contratante, em até 30
(trinta) antes do término do contrato de prestação de serviço.

9.3.18. A Contratada deverá apresentar AS BUILT atualizado, juntamente com o �tulo de
cessão de legado.

 

9.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

                           Não será exigido Cronograma Físico-Financeiro

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico,  a crédito do beneficiário
em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r
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da data final do recebimento defini�vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE.

11. DO CONTRATO:

11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente,
de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

11.2. O contrato tem vigência por 48 (quarenta e oito) meses, a par�r da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Durante o prazo de vigência, os preços contratados
poderão ser reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12
meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF
nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.3. A Contratada, após o término do contrato, entregará a propriedade de todos os itens que
compõe o Sistema, sob o �tulo que couber na forma legal, sem ônus para a Contratante. O �tulo de
cessão de legado deverá ser entregue à contratante, em até 30 (trinta) dias após o término do contrato
de prestação de serviço. 

11.4. A Contratada deverá apresentar AS BUILT atualizado de todo sistema instalado,
juntamente com o �tulo de cessão de legado.

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da Lei
nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente(s) para acompanhar e fiscalizar
o contrato, como representante da Administração.

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências
necessárias para sanar as falhas apontadas.

12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do
objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como
tal definido pela lei civil.

12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da
CONTRATADA.

12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato, que possibilite
a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e
seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento do contrato.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do
orçamento em vigor, aprovado pela Lei nº 23.751, de 30 de dezembro de 2020:

13.1.1. 1451.06.421.145.4423.0001.3.3.90.39.21.0.10.1
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14. DAS GARANTIAS:

14.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.2. O adjudicatário prestará garan�a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término
da vigência contratual, em valor correspondente a 1 (um) por cento do valor total do contrato.

14.3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de
prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-
garan�a ou fiança bancária.

14.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a
aplicação de multa de três décimos por cento por dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do
valor total do contrato.

14.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.4. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

14.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

14.4.3. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e 

14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA
CONVENCIONAL

14.5.1. Garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias
- produtos não-duráveis) ;(90 dias - produtos duráveis) a par�r da data de recebimento do
produto, sem prejuízo de outra garan�a complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua
proposta comercial.

15. DA VISTORIA TÉCNICA:

15.1. A visita técnica será FACULTADA as empresas interessadas em par�cipar do certame,
mediante agendamento prévio, com o obje�vo de cien�ficar-se das condições dos locais onde serão
instalados os equipamentos, visando subsidiar a elaboração de sua proposta de preços;

15.2. Porém, ressalta-se, a importância da mesma para o pleno conhecimento das condições,
não sendo aceita sob nenhuma hipótese a argumentação de desconhecimento das condições dos locais
de instalação e dos serviços e recursos necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, em
face de faculdade prevista no presente item;

15.3. Garan�r o sigilo e a inviolabilidade quanto ao conhecimento adquirido das instalações
�sicas nas Unidades Prisionais.

15.4. Em nenhuma hipótese poderá ser veiculada publicidade acerca da solução contratada;

15.5. O agendamento poderá ser realizado junto à Secretaria de Estado de Administração
Prisional, contatando-se a Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá I, através do telefone (38)
3233-2690 ou e-mail: pfs@seguranca.mg.gov.br. 
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15.6. A vistoria técnica será acompanhada pelo servidores: Laudemir de Jesus Mar�ns, Carlos
Jader Portes da Silva.

15.7. A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições:

15.7.1. No Período matu�no, horário das 9h (nove horas) as 12h (doze horas), no período
vesper�no, horário das 14h (quatorze horas) ás  16h (dezesseis horas). A visita poderá ser
realizada, mediante prévio agendamento junto ao Estabelecimento Prisional correspondente ao
endereço constante no item 8.2.1, no qual o serviço será prestado.

15.8. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário específico,
até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo
momento.

15.9. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais, ou de
projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão consideradas para
reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

15.10. A vistoria técnica pode ser subs�tuída por declaração de que o licitante tem pleno
conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO:

16.1. É vedada a subcontratação do item.

16.2. Será permi�da subcontratação apenas o fornecimento e instalação do sistema de CFTV. É
jus�ficável tal subcontratação por se tratar de serviço acessório nas a�vidades de uma  aérea de técnica
de automação, porém, o circuito de CFTV é  imprescindível para o funcionamento do objeto almejado.

16.3. A subcontratação não exime em nenhum momento a Contratada das responsabilidades
inerentes à execução do contrato, sendo a mesma inteiramente responsável pelos atos da
subcontratada.

17. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1. DA CONTRATADA:

17.1.1. Prestar os serviços nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com
as exigências constantes neste documento.

17.1.2. Emi�r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e
pagamento.

17.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto
contratado.

17.1.4. Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos serviços empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.

17.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer
qualquer serviço/produto que não esteja de  acordo  com  as normas e especificações técnicas
recomendadas neste documento.

17.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se
por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessários a
prestação, se houver.

17.1.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
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necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em
sua proposta.

17.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à en�dade estadual, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

17.1.9. Responsabilizar-se pela garan�a dos materiais empregados na prestação dos
serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho,
conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência.

17.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

17.1.11. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos
encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem
onerar o objeto deste Termo de Referência.

17.1.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para representá-lo no
local da execução do objeto contratado.

17.2. DA CONTRATANTE:

17.2.1.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta

17.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se es�verem em desacordo
com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.

17.2.4. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

17.2.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a no�ficação, para a CONTRATADA
regularizar as falhas observadas.

17.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

17.2.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

17.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários
através dos documentos per�nentes.

17.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso necessário.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17  de julho  de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10
de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº
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48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

18.1.1. advertência por escrito;

18.1.2. multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do objeto não executado;

18.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garan�a financeira de execução
exigida ou por ocasião da prorrogação;

18.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo de
30 dias de atraso, ou no caso de não entregado objeto, ou entrega com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda
fora das especificações contratadas;

18.1.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da
legislação per�nente;

18.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos
itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.

18.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra�vo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual
originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Estadual nº.  45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos, força
maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que
poderão ser apurados no  mesmo processo administra�vo sancionatório.

18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Execu�vo de Minas Gerais - CAGEF.

18.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
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18.8.1. Retardarem a execução do objeto;

18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances.

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de
2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização –PAR.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

19.1. O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2014)", tendo em vista o art.
15, § 1º, do Decreto Estadual nº 48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor es�mado ou do valor
máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº 12.527, de
18 de novembro de 2011.

 

Coordenação

 

Márcia dos Santos Herédia Damásio 

Coordenadora do Núcleo Administra�vo

 

Aprovação

 

Laudemir de Jesus Miranda

Diretor de Infraestrutura

 

Aprovação

Carlos Jader Portes da Silva

Diretor de Tecnologia em Telecomunicação

Documento assinado eletronicamente por Marcia dos Santos Heredia Damasio, Servidor(a) Público (a),
em 22/03/2021, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Jader Portes da Silva, Diretor(a), em 22/03/2021, às
14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Laudemir de Jesus Mar�ns, Diretor, em 22/03/2021, às

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 26927630 e o
código CRC C9D920EF.
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