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PREÂMBULO  
                              
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: CG n° 023/2010 
PROCESSO n° SAP/GS: n.º 857/2010 
ENDEREÇO ELETRÔNICO : www.bec.sp.gov.br / www.bec.fazenda.sp.gov.br 
NÚMERO DA OFERTA DE COMPRA - OC: 380101000012010OC00029 
FAC-SÍMILE: 011 3206-4793 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/12/2010 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/12/2010 às 09:00 Horas. 
 
 
A Senhora Ana Maria Tassinari De Felice Fantini, Chefe de Gabinete da Secretaria da 
Administração Penitenciária, usando a competência delegada pelo artigo 3°, do 
Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto 
estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna público que se acha aberta, a 
licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 
São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 
denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº SAP/GS 
n.º857/2010, objetivando a AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 
DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV PARA A PENITENCIÁRIA “MAURICIO 
HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA” II DE PRESIDENTE VENCESLAU, sob o regime de 
empreitada por preço global, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento 
anexo a Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 
de novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda pela Resolução SAP nº 06/99. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos 
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes, 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP. 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br / www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora 
mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio 
da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no 
sistema pela autoridade competente.  
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I. DO OBJETO 
1. A presente licitação tem por objeto aquisição, instalação e adequação do sistema 
de circuito fechado de televisão – CFTV para a Penitenciária “Mauricio Henrique 
Guimarães Pereira” II de Presidente Venceslau, conforme especificações técnicas 
constantes do Projeto Básico – que integra este edital como Anexo I. 
2. A vistoria técnica é obrigatória. A licitante deverá enviar representante portando 
documento de identidade (RG), sem qualquer tipo de identificação da empresa, nos 
dias 14/12/2010 ou 15/12/2010 das 8:30 horas às 16:30 horas, na Penitenciária 
“Maurício Henrique Guimarães Pereira” II de Presidente Venceslau, situada na 
Rodovia Raposo Tavares Km 623 – Horto Florestal – Presidente Venceslau, Estado de 
São Paulo. A vistoria deve ser agendada pelos telefones (11) 3206-4794 ou 3206-
4918 Departamento de Engenharia. 
2.1- O certificado de visita técnica deverá ser apresentado na etapa de habilitação. 
 
  
II. DA PARTICIPAÇÃO 
1.  Exceto às cooperativas, cuja participação é vedada nos termos do Decreto nº 
55.938 de 21/06/10, poderão participar do certame todos os interessados em 
contratar com a Administração Estadual que estiverem registrados no Cadastro 
Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo, em sua versão -CAUFESP, em 
atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para 
participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus 
representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição do 
referido Cadastro. 
1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em 
nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser 
obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em 
qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 
1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 
cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e 
para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br  ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.  
2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, 
inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, 
mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de 
sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os 
regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de Licitação, Convite e Pregão 
Eletrônico. 
3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 
eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 
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utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por 
pessoa não credenciada como sua representante. 
4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
pregão eletrônico. 
5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 
6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, do item V deste 
edital, a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte deverá constar 
do registro da licitante junto ao CAUFESP.  
 III - DAS PROPOSTAS 
1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 
www.bec.sp.gov.br / www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 
PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, 
até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo 
a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os 
requisitos de habilitação constantes do edital. 
2. O preço total para o fornecimento, instalação e adequação do produto será 
ofertado no formulário eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em 
algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverá estar incluído, além do 
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
objeto da presente licitação. 
3. A proposta deverá conter indicação de procedência, marca e modelo do produto 
cotado, observadas as especificações do folheto descritivo. 
4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
5. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
6. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
IV. DA HABILITAÇÃO 
1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do 
item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os 
quais dizem respeito a: 
1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (OU 
cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedade empresária; 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias; 
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício; 
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e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da 
licitante; 
d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) 
e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa 
relativas a tributos federais e dívida ativa da União. 
1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
1.4.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaborada em papel 
timbrado, atestando que: 
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (modelo - Anexo 
III) 
b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive 
em virtude das disposições da Lei estadual nº 10.218 de 12 de fevereiro de 1999 
(modelo - Anexo III-A) 
1.4.2. Atestado de vistoria fornecido ao representante da empresa, por funcionário da 
Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira” II de Presidente Venceslau, local 
da instalação dos equipamentos. Tal vistoria será feita conforme descrito no objeto 
deste edital. 
1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
A empresa participante que oferecer o menor preço deverá comprovar sua 
qualificação técnica através de Atestado(s) de bom desempenho anterior fornecido 
pela(s) contratante(s); este(s) atestado(s) deverá(rão) conter, necessariamente, a 
especificação do tipo de compra, com indicações das quantidades fornecidas e do 
prazo de execução em: 

 - Fornecimento, instalação e configuração de Sistema de Circuito Fechado de 
Televisão via IP, contendo 50 câmeras, com central de gerenciamento, 
armazenamento e gravação de imagens. 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
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V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 
1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do 
pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 
sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 
2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
2.1. Serão desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 
identificação. 
2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 
2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 
sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 
3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 
propostas classificadas e das desclassificadas. 
4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras 
de propostas classificadas. 
4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 
eletrônico. 
4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes 
inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada 
em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$15.000,00 (quinze mil reais), 
aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance 
recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 
4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o 
preço total do item.  
4.2. A etapa de lances terá a duração inicial de 15 (quinze) minutos. 
4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 
visando a continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos 
últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 ou nos sucessivos 
períodos de prorrogação automática, até que não sejam registrados quaisquer lances. 
4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 
4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o 
terceiro minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar 
prorrogação. 
4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 
eletrônico: 
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a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 
respectivos valores; 
b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 
4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração 
indicados no subitem 4.2. 
5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores. 
5.1. Para essa classificação, será considerado o último preço ofertado, por licitante. 
6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada às 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte,  que preencham as condições 
estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488 de 15 de junho de 2007, 
preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 
6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor 
valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) 
ao valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que 
apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão do direito de preferência. 
6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver 
propostas empatadas nas condições do subitem 6.1. 
6.2. Não havendo apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a 
ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos 
valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1. 
6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 
subitem 5, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 
7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 
base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na 
classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no 
sistema, com vistas à redução do preço. 
8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
8.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 
os preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados 
mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento. 
8.2 O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de 
preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem  como  os  demais 
esclarecimentos que julgar necessários. 
9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento 
da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 
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a) verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita constante do 
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital; 
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 
estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir 
ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros 
meios eletrônicos hábeis de informações; 
b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo 
ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, 
salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 
c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanar eventuais omissões ou falhas, relativas ao 
cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 
mediante a apresentação de novos documentos ou a substituição de documentos 
anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria sessão pública do 
pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile para o número 011 
3206-4877 ou por correio eletrônico para o endereço: sap@sap.sp.gov.br. 
c1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”. deste subitem 9, 
serão apresentadas, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 
declarações a que se refere o subitem 1.4.1, do item IV, deste edital. 
d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a 
alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere 
a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios 
meios.  Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas 
ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, 
a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos 
enviados na forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no 
Departamento de Engenharia da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, 
Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556 – Santana – São Paulo- SP, em até 02 (dois) 
dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato 
de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis; optando o interessado pela 
apresentação de cópias não autenticadas, na forma do que dispõe a Lei nº 8666/93, 
art. 32, ‘caput’, deverá apresentar o original, para que o servidor da Administração 
possa fazer o cotejo dos documentos, conforme o Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, 
§ 1º do artigo 2º. 
f) Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte que preencham 
as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal 11.488, de 15 de junho de 
2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item IV 
deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 
comprovação; 
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g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame; 
h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes 
que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando 
opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor 
dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 
10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, 
deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à , sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 
positivas com efeito de negativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do 
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração. 
12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão 
pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, 
para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os 
subitens 10 e 11 deste item V. 
13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 
comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste 
item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o 
disposto no mesmo subitem 11. 
14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 
a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o 
subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes 
dos subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de 
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e 
motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo 
próprio disponibilizado no sistema. 
2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 
Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão 
apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o 
encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contra 
razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo 
para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no 
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endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, no Departamento de Engenharia 
da Secretaria da Administração Penitenciária, sito à Avenida General Ataliba Leonel, 
n.º 556 – Santana – São Paulo – SP. 
2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio eletrônico, 
no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br opção RECURSO, e a 
apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será 
efetuada mediante protocolo, no Departamento de Engenharia da Secretaria da 
Administração Penitenciária, sito à Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556 – Santana 
– São Paulo – SP, observados os prazos estabelecidos no subitem 2, deste item. 
3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 
decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 
vencedor, na própria sessão, encaminhando o processo à autoridade competente, 
para homologação do procedimento licitatório. 
4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório. 
5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 
VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 
1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 
sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 
2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 
implicará: 
a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 
interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) 
minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após 
comunicação expressa aos licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 
licitantes, até o término do período estabelecido no edital. 
3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 
conclusão válida da sessão pública ou do certame. 
VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue e instalado no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data da assinatura do termo de contrato, obedecendo 
todas condições estabelecidas no Projeto Básico - Anexo I, deste Edital. 
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2. A entrega do objeto desta licitação, deverá ser realizada na Penitenciária “Mauricio 
Henrique Guimarães Pereira” II de Presidente Venceslau, situada na Rodovia Raposo 
Tavares Km 623 – Horto Florestal – Presidente Venceslau - SP, após agendamento com 
o representante da Contratante, correndo por conta da contratada todas as despesas 
de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
decorrentes do fornecimento. 
3.Após a instalação, a contratada deverá realizar testes nos equipamentos em 
funcionamento e treinamento para operação do sistema. Estes testes visam a 
comprovação do atendimento às especificações contidas no Anexo I. A contratada 
deverá entregar manuais (serviços e operador) em 03 (três) vias. 
4. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 77 (setenta e sete) dias. 
5. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente admitem 
prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, §§ 1º e 2º da Lei federal nº 
8.666/93.  

6.Toda prorrogação será analisada pela Contratante, mediante solicitação escrita e 
fundamentada, e, se deferida, formalizada pelas partes por meio de Termo de 
Aditamento Contratual, implicando a prorrogação dos prazos contratuais das 
atividades afetadas em igual número de dias. 
IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
1. O objeto será recebido: 
1.1. Provisoriamente, no dia subseqüente ao término do prazo de execução, quando 
se dará a inspeção de compatibilidade com as especificações do Anexo I – Folheto 
Descritivo e da proposta da Contratada, mediante Termo de Recebimento Provisório, 
expedido por servidor responsável. 
2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
a1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito a diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;    
3.Após a entrega do objeto da presente licitação serão realizados testes, visando a 
comprovação da eficiência dos produtos e serviços, durante o prazo de observação. 
4. Os testes de verificação no equipamento serão realizados sob responsabilidade da 
Contratada, assistidos por representantes da Contratante.  
5.  Definitivamente, por servidor responsável, designado pela autoridade competente, 
no dia subseqüente ao término do período de observação, após realização dos testes 
de funcionamento e treinamento, comprovando a aceitabilidade do equipamento. 
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6. A Contratada deverá oferecer treinamento completo do funcionamento, 
manutenção e operação do sistema durante o prazo de observação. 
7. O prazo para observação, testes e treinamento será de 15 (quinze) dias. 
8.  A garantia do produto será no mínimo de 12 (doze) meses e terá início a partir da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme especificado no 
Anexo I deste Edital. 
X - DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117 de 10 
de agosto de 1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914 de 26 de março de 
1999), contados da apresentação da nota fiscal/fatura, após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo – TRD. 
2 - A nota fiscal/fatura que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
3 – Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em 
nome da Contratada, no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual será 
consultado por ocasião da realização do pagamento. 
3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Contratada no Banco do Brasil S/A. 
4 - Havendo atraso no pagamento, sobre a quantia devida incidirá correção monetária 
nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à 
razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao 
atraso verificado. 
XI. DA CONTRATAÇÃO 
1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de 
termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo IV. 
1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativas a tributos 
federais e dívida ativa da União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o 
órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, mediante a 
apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena 
de a contratação não se realizar. 
1.3. Constitui condição para celebração da contratação, a inexistência de registros em 
nome da Adjudicatária, no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
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Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 
deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 
2. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação comparecer ao Departamento de Engenharia da Secretaria da 
Administração Penitenciária, situado na Avenida General Ataliba Leonel, n.º 556 – 
Santana – São Paulo – SP,  para assinar o termo de contrato. 
3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos 
subitens 10 e 11 , ou na hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no 
disposto na alínea “e”, todas do subitem “9” do item V ou, ainda, quando convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de 
que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou se recusar a assinar o 
contrato ou retirar instrumento equivalente, serão convocadas as demais licitantes 
classificadas, para participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à 
celebração da contratação. 
3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso. 
3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo - DOE e divulgação nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”. 
4. A contratação será celebrada com vigência de 77 (setenta e sete) dias contados da 
data de assinatura. 
5. Constitui ainda condição para a celebração do contrato, a inexistência de registros 
em nome da adjudicatária no ‘Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL’, o qual 
deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 
XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 
Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que 
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 de 19 de novembro de 2002. 
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas previstas na Resolução nº SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CAUFESP, no 
endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 
XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 
1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, a 
licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56, da Lei 
federal nº 8.666/93. 
2.Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais 
da respectiva apólice deverá constar disposição expressa estipulando a 
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responsabilidade da seguradora, pelo pagamento dos valores relativos a multas de 
quaisquer espécies, aplicadas à tomadora do seguro. 
3.A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral execução de todas 
as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente, 
conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93. 
4.A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do 
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 
Contratada às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa, 
observado o disposto na Resolução SAP nº 06/2007. 
XIV. DA VISITA TÉCNICA, DOS TESTES E TREINAMENTO E DA GARANTIA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PRODUTOS 
1. Garantia de que o objeto contratado manterá a sua integridade, assegurando que 
esteja perfeito estado e mantenha as suas características durante o período mínimo 
estabelecido no Anexo I – Folheto Descritivo, deste Edital, contados da data da 
entrega dos bens.  
2. Obriga-se a contratada a fornecer garantia técnica de, no mínimo 12 (doze) meses. 
3. Consiste a garantia técnica na obrigatoriedade de reparo ou substituição do 
objeto, caso evidenciada irregularidade ou defeito, por vício do produto, assegurado à 
contratante a perfeita funcionalidade do bem adjudicado. 
4.Durante o prazo de vigência da garantia, a contratada deverá prestar assistência 
técnica contra defeitos de funcionamento não causados por operação incorreta do 
equipamento, sem qualquer ônus para a contratante. 
5. Findo o período de garantia, deverá a contratada garantir assistência técnica por 5 
(cinco) anos. 
XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso XIII, do Regulamento 
anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006 e suas alterações, a ser assinadas 
pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio. 
3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a 
etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de 
habilitação. 
4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 
publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 
www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”. 



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

 14 

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 
informações  ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 
5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será 
formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL. 
5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos 
e informações prestadas pelo pregoeiro, no prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à 
data fixada para abertura da sessão pública. 
6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 
questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 
Eletrônicas – DCC. 
7. Integram o presente Edital:  
Anexo I              Projeto Básico 
Anexo II             Proposta Comercial 
Anexo III            Declaração de atendimento ao inciso V, do artigo 27 da Lei  
                           federal nº 8.666/93 em cumprimento do disposto no inciso 
                           XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
Anexo III           Declaração de Inexistência de Fato impeditivo e outros 
Anexo IV           Minuta de Contrato 
Anexo V            Resolução SAP –06/2007 
8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

São Paulo, 09 de dezembro de 2010. 
 
 
 

                                         Ana Maria Tassinari De Felice Fantini 
Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 
Projeto Básico 

1-OBJETIVO 

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos serviços a 
serem executados, constantes de planilha anexa, sendo detalhadas as especificações 
técnicas cabíveis. 

Faz parte do escopo dos serviços da Contratada, além da mão de obra especializada, o 
fornecimento de equipamentos e materiais que se fizerem necessários, os serviços 
deverão ser executados de acordo com a boa técnica e materiais de boa qualidade. 

O presente documento tem por objetivo descrever o projeto básico para o “Sistema de 
CFTV Digital” da Penitenciária “Mauricio Henrique Guimarães Pereira” de Presidente 
Venceslau  – São Paulo. 

A contratação da empresa especializada estará sujeita à execução de 
serviços de infra estrutura de rede IP, bem como a de instalação de 
equipamentos de CFTV, conforme estipulado no edital e obedecidos os 
limites de aditamento definido na lei 8.666/93; 
 

2-GENERALIDADES 

Projetado sobre uma plataforma de rede IP o sistema apresenta uma 
interface de câmeras com transmissão das imagens via fibra óptica e/ou 
cabos de par trançado (UTP) até os switches, e desses switches, ligados 
via fibra óptica até os gravadores NVR onde serão gravadas e 
monitoradas essas imagens. 

Todo material de projeto e implantação, bem como manuais de Operação e Relatórios 
gerados pelo Sistema, estarão no idioma português, e utilizarão unidades do sistema 
métrico decimal. 

3-NORMAS APLICÁVEIS 

Os equipamentos e serviços fornecidos estão de acordo com as normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Na inexistência destas, ou em caráter 
suplementar, poderão ser adotadas outras normas de entidades reconhecidas 
internacionalmente, tais como: 

ANSI - American National Standards Institute; 
ASA - American Standards Association; 
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ASTM -American Society for Testing and Materials; 
DIN - Deutsche Industrie Normen; 
EIA - Electronic Industries Association. 
IEC - International Electrotechnical Commission; 
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers; 
NEC - National Electric Code; 
NEMA - National Electrical Manufactures Association; 

4-ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

Todos os equipamentos do sistema que forem ligados diretamente à 
energia elétrica foram projetados para receber alimentação elétrica com 
as seguintes características: 

o Tensão Nominal de 220/380 VAC fase-fase ± 10% (dez por cento); 

o Freqüência da rede em 60 Hz ± 5% (cinco por cento); 
o As fontes de alimentação utilizadas no CFTV IP são providas de dispositivos de 

proteção contra surtos atmosféricos e de tensão, além de proteção contra 
curtos-circuitos/sobrecarga de consumo e fusíveis de saída; 

o A localização das fontes será conforme apresentado em projeto; 
o A alimentação das câmeras fixas obrigatoriamente deverão ser através dos 

Switchs que deverão apresentar a característica PoE – Power over Ethernet. 
o A alimentação das câmeras móveis (pan, tilt, zoom), deverá ser em 220Vac, 

utilizando circuitos monofásicos, fase+neutro+terra, possuindo na caixa de 
passagem junto às mesmas um transformador com as devidas especificações de 
transformação constante nos manuais das câmeras. 

o A localização das fontes, em conjunto com o transformador para as câmeras 
móveis, deverá ser conforme apresentado em projeto, acondicionadas em 
caixas de alumínio fundido com vedação, e de tal forma que venha a ser 
protegida das intempéries. 

5-PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS 

A contratada deverá instalar dispositivos de proteção contra surtos 
atmosféricos ou de tensão para os circuitos de alimentação elétrica e de 
sinal do Sistema, com a utilização de varistores de acordo com a tensão 
de fornecimento de energia e respeitando-se os limites de sobre tensão 
suportada pelos equipamentos – sempre nas duas extremidades – bem 
como, aterrar todas as massas. As partes metálicas deverão ser 
interligadas ao sistema de aterramento existente, e todo circuito de 
alimentação provido de condutor terra. 

Deverá ser apresentado para aprovação da CONTRATANTE, Memorial 
contendo a especificação, local de instalação e quantidade dos 
dispositivos de proteção. As características dos dispositivos de proteção 
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contra surtos deverão estar compatíveis e capazes de proteger todos os 
componentes do Sistema. 

Os próprios switches que fazem a alimentação das câmeras prevendo á 
elas dispositivos de proteção contra surtos atmosféricos e de 
sobretensão. 

6-DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CFTV IP 

Diagrama de Rede 

A seguir temos o diagrama simplificado do sistema. 

 

 

 

Os equipamentos objeto do projeto, que abrangem o Sistema de Circuito Fechado de TV 

(CFTV) são: 

o Câmeras IP coloridas instaladas em domos ou caixas de proteção 
(cúpulas anti-vandalismo) com visor em policarbonato e corpo em liga de 
alumínio fundido, grau de proteção IP66; 
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o Câmeras móveis IP (pan, tilt e zoom) coloridas instaladas em domos ou 
caixas de proteção (cúpulas) com visor em policarbonato e corpo em liga 
de alumínio fundido, grau de proteção IP66; 

o Equipamento de gravação de imagens digitais (NVR´s); 

o Monitores de vídeo LCD 19”; 

o Monitor de vídeo LCD 32”; 

o Unidade de energia ininterrupta (UPS) para alimentação dos 
equipamentos da sala de controle; 

o Unidade de ar condicionado de 12000 btus; 

o Rede de cabeamento: óptico,par trançado e cabos de energia. 

o Switches de rede; 

o Acessórios de acomodação e acondicionamento de equipamentos 
(monitores, NVR´s, etc) como racks, mesas de operação, etc.  

Características gerais 

O Sistema de Circuito Fechado de Televisão de tecnologia digital IP tem como objetivo o 
monitoramento visual das áreas internas e externas do complexo assim como áreas de 
acesso e circulação interna de pessoal, com possibilidade de visualização das imagens 
captadas pelas câmeras em uma estação remota situada fora da Sala de Controle da 
Penitenciária “Mauricio Henrique Guimarães Pereira” de Presidente Venceslau  – São 
Paulo, com possibilidade de transmissão das imagens através da Internet e Rede de 
Dados (ETHERNET LAN). 

o O Sistema apresenta as seguintes características funcionais: 

o Operação contínua 24 x 7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

o Imagens com ausência de distorções geométricas ou linearidade; 

o Resistir a vibrações e a impactos, 

o Operação com níveis variáveis de iluminação (diurno, noturno, luz do sol, 
luz artificial, etc). 

Circuito Fechado de Televisão deve: 

O processo de gravação de imagens deverá ser realizado de forma automática e independente 
da ação de qualquer usuário do sistema. 

Deverá possibilitar diferentes formas de gravação por câmera, tais como “Gravação Full Time” 
– em tempo integral, “Gravação por detecção de movimento”, “Gravação por ocorrência de 
alarmes”, “Gravação por agendamento”, etc. 

Deverá ser capaz de determinar diferentes áreas de detecção de movimento para uma mesma 
câmera. 
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O sistema deverá possibilitar a visualização em tempo real - Real Time e de imagens gravadas 
em disco, tanto localmente e ou remotamente, independentemente do processo de gravação 
das novas imagens. 

Possuir mecanismos que proporcionem a visualização do histórico de acessos e de imagens 
extraídas do sistema garantindo a sua autenticidade na possibilidade de eventual violação. 

Deverá possuir mecanismos que garantam a inviolabilidade das imagens armazenadas, bem 
como mecanismos que verifiquem imagens já extraídas do sistema, garantindo assim sua 
autenticidade. 

Deverão dispor de mecanismos que possibilitem a “busca inteligente” das imagens através de 
data, hora, câmera, alarme, direção e alteração de parte da imagem. 

Deverá possibilitar uma limitação do tamanho da banda de rede TCP/IP – Padrão de 
Endereçamento de Rede a ser utilizada, de tal forma que o sistema não ocupe toda a rede 
corporativa do CFTV que será instalada pela contratada neste projeto.  

Os NVR’s deverão ser de montagem de mesa ou padrão Rack Vertical de 19”. 

A CONTRATADA se obriga a disponibilizar e implantar todas as novas versões de software 
lançadas pelo fabricante e disponíveis no mercado para o NVR. 

7-SALA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LOCAL 

Será a sala onde estará à equipe de segurança 24 horas e destinada a alojar os 
equipamentos responsáveis pelo gerenciamento, gravação, monitoramento e 
funcionamento de todo o sistema de CFTV IP, como Gravadores Digitais de Vídeo 
(NVR`s), Estação de Controle e Operação, Monitores, e acessórios (No Breaks, 
Protetores de Surtos, Fontes, ar condicionado,  etc.). 

8-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO IP - NVR 

Requisitos de gravadores de vídeo em rede (NVR) 

NVRs deverão ser conectados à rede IP e gravarem vídeo e áudio de transmissores 

selecionados o tempo de armazenamento das imagens devera ser de no mínimo 60 

Dias, além disso permitirão a reprodução em instâncias do software do centro de 

controle e receptores, bem como o armazenamento e envio de alarmes. 

Requisitos de gravadores de vídeo em rede standalone 

O NVR ofertado deve estar disponível como um dispositivo standalone 
que pode ser montado em rack de 19” com gravação em disco rígido 
interno e incorporar as seguintes características: 
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o Gravação de vídeo e áudio de transmissores MPEG-4 e/ou H.264 a até 32 Mbps 
de largura de banda total. 

Reprodução simultânea de gravações de vídeo e áudio a até 20 Mbps de 
largura de banda total. 

O NVR standalone deve estar disponível nas seguintes configurações: 

o Capacidade do disco rígido fixo interno: 0,5TB, 1 TB, 1,5 TB, 2 TB 
o Capacidade do disco rígido removível único: 250 GB, 500 GB, 750 GB, 1 TB 
o Capacidade dos quatro discos rígidos removíveis RAID 1: 1 TB, 1,5 TB, 1 TB 

Capacidade dos quatro discos rígidos removíveis RAID 0: 2 TB, 3 TB, 4 TB 

A administração deve ser realizada através de uma página da Internet e 
oferecer suporte à configuração dos seguintes parâmetros: 

o Nome e localização. 
o Tamanho máximo do arquivo do bloco de gravação (500 MB a 2 GB). 
o Duração máxima do bloco de gravação (de 1 hora a 999 dias). 
o Espaço mínimo disponível em disco (normalmente 5% do espaço total em disco). 
o Configuração do endereço IP. 
o Velocidade da interface de Ethernet. 
o Configuração do horário através da configuração do relógio em tempo real ou    

protocolo de horário da rede (NTP). 
o Configuração do servidor NTP. 
o Status do disco incluindo o monitoramento da temperatura do disco. 

A administração também poderá utilizar a porta serial do console. 

Especificações elétricas: tensão operacional: entrada 100-240 V a 47-63 Hz, 1 A 

Conexões de rede: 2 x 10/100/1000 BaseT RJ-45 

Especificações ambientais:  

temperatura de operação: 0 a 45°C;  

temperatura de armazenamento: -20 a +70°C. 

Regulatório:  

E 55022: padrão de emissão ITE – Classe A;  

EN61000-3-2: harmônicos de corrente – Classe A;  

EN61000-3-3: flutuação de tensão;  

EN55024: padrão de imunidade ITE ;  

CFR47 2002: parte 15, subseção B (código federal norte-americano de regulamentos) 
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Software para Controle e Operação Remota das Imagens 

Software para computador que permite a administração, a operação, e a manutenção 
do sistema  

Características: 

 Vídeo ao vivo: 

Visualização de vídeo ao vivo de câmeras IP e transmissores de vídeo nos formato 
H.264. 

Configuração dos tipos de transporte de vídeo (TCP, UDP, multitransmissão) para cada 
usuário. 

Configuração dos ajustes de stream de vídeo para cada usuário (com opções de ajuste 
até 6, dependendo do modelo do transmissor). 

Modificação do formato de visualização do painel de vídeo em cada uma 
das telas de forma independente:- Layouts de grade: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 
5x5- Layouts de tela ampla: 2x3, 3x4. - Layouts de ponto de acesso 
baseados em painel mais amplo de 3x3, 4x3, 4x4, 5x5 na parte superior, 
à esquerda. - Layouts de ponto de acesso baseados em painel mais 
amplo de 4x3, 4x4, 5x5 no centro. 

Modificação da relação de aspecto em cada uma das janelas de vídeo de 
forma independente para exibição de vídeos de definição padrão ou alta 
definição. Selecione entre:- Tela ampla (16:9). - Padrão (4:3) 

Maximização de um painel de vídeo para preencher a janela de vídeo. 

Maximização de uma janela de vídeo para preencher toda a tela de exibição. 

Movimentação de qualquer câmera para um ponto de acesso com o método de arrastar 
e soltar (alterna com a câmera atualmente no ponto de acesso). 

Movimentação de qualquer câmera de um painel de vídeo para outro com o método de 
arrastar e soltar (alterna com a câmera atualmente exibida). 

Visualização de qualquer janela no modo de tela cheia para que somente os painéis de 
vídeo sejam exibidos e preencham toda a tela. 

Visualização de qualquer janela somente no modo de painel de vídeo para que somente 
os painéis de vídeo sejam exibidos em qualquer tamanho de janela. 
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Visualização de vídeo ao vivo e revisão de vídeo gravado ao mesmo tempo (até 3 janelas 
com vídeo ao vivo, 1 para reproduzir o vídeo gravado). 

Armazenamento da posição de zoom/navegação atual como visualização de câmera 
(pré-ajuste virtual) – Somente para administradores. 

Exibição da visualização da câmera (pré-ajuste virtual). 

Configuração das zonas ocultas em câmeras fixas. 

Revelação da zona oculta em vídeo ao vivo se o usuário tiver a permissão apropriada. 

Remoção de artefatos de entrelaçamento em vídeo 4SIF. 

Exibição de objetos em movimento no vídeo (até 10 de uma vez). 

Exibição de níveis de análise no vídeo. 

Captura instantânea da imagem exibida em um painel de vídeo e armazenamento como 
imagem de bitmap (.BMP). 

Captura instantânea da imagem ampliada exibida em um painel de vídeo e 
armazenamento como imagem bitmap (.BMP). 

Capturas instantâneas de imagens de todas as câmeras exibidas em uma janela de 
vídeo. 

Configuração do local de armazenamento das imagens instantâneas (padrão = My 
Documents [Meus documentos]). 

Impressão da imagem instantânea exibida em um painel de vídeo diretamente em uma 
impressora (colorida ou em escala de cinza, dependendo da impressora). 

Reprodução do vídeo de um incidente visualizado recentemente ao vivo – reprodução 
de 10, 20 ou 30 segundos antes da hora atual. 

Execução de um “applet” (programa Java) de terceiros no modo de vídeo ao vivo. O 
applet é transmitido pelo endereço IP da câmera no painel de vídeo selecionado. Há 
suporte para até 4 applets diferentes. 

Configuração do tamanho do texto e dos ícones exibidos nos painéis de vídeo. O texto e 
os ícones podem ser de tamanhos fixos ou ajustados automaticamente quando o 
tamanho do painel de vídeo for alterado. 
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Visualização de estatísticas sobre todos os streams de vídeo atuais, 
incluindo as seguintes informações:- Taxa de transmissão de quadros. - 
Resolução (SIF, 2SIF, 4SIF, HD 720p). - Taxa de bits atuais, em Kbps 
(média de navegação nos últimos 20 segundos). - Taxa de bits de áudio, 
em Kbps (média de navegação nos últimos 20 segundos). 

Exibição de uma mensagem de erro nítida, em caso de falha na conexão de vídeo, com a 
opção para exibir também o último quadro de vídeo recebido. 

Vídeo ao vivo em monitores: 

Exibição das informações da câmera em OSD (tela de informações) no monitor 

     - Nome da câmera 

     - Data e hora 

Gravação de vídeo para videocassetes analógicos (através de receptores de vídeo). 

Configuração de conexões ponto a ponto entre transmissores e receptores de vídeo 

- Transmissão e recepção de Vídeo 
- Transmissão e recepção de Serial 

Especificação da conexão do receptor a um monitor analógico ou videocassete. 

Controle PTZ: 

Configuração de posições pré-ajustadas com texto descritivo opcional. 

Configuração de comandos personalizados com texto descritivo opcional. 
Os comandos podem ser organizados por tipo PTZ ou por câmera, 
conforme necessário. 

Cópia de comandos PTZ personalizados de uma câmera para outra. 

Execução das funções de panoramização (pan) e inclinação (tilt) de uma câmera PTZ 
exibida em um painel de vídeo em qualquer direção e em taxa de transmissão variável 
movendo o mouse do computador no painel de vídeo. 

Aplicação de zoom em câmeras PTZ com aproximação ou afastamento utilizando o 
mouse do computador. 
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Execução das funções pan, tilt e zoom simultaneamente em uma câmera PTZ exibida em 
um painel de vídeo ou monitor utilizando um joystick em um dos teclados para CFTV 
compatíveis. 

Ajuste do foco de câmeras PTZ utilizando os controles PTZ da tela ou de um teclado para 
CFTV: Foco para perto, foco para longe, foco automático 

Ajuste da Iris das câmeras PTZ utilizando os controles PTZ na tela ou de um teclado para 
CFTV:- Abertura da Iris, fechamento e controle automático  

Movimentação de câmeras PTZ para posições predefinidas utilizando os controles PTZ 
na tela ou de um teclado para CFTV. 

Execução de comandos personalizados em câmeras PTZ utilizando os controles PTZ na 
tela. 

Acesso ao menu de câmeras PTZ utilizando os controles PTZ na tela ou de um teclado 
para CFTV (navegação pelas opções do menu utilizando comandos de pan e tilt). 

Desativação automática da conexão a uma câmera PTZ quando não movida nos últimos 
5 segundos, para permitir que outros usuários a controlem. 

Retenção das conexões às câmeras PTZ para impedir que outros usuários as controlem 
quando não movidas (sobrepõe-se ao limite de tempo de 5 segundos). 

Assumir o controle de câmeras PTZ se o operador possuir prioridade superior à do 
usuário que estiver movendo a câmera no momento (sobrepõe-se à função de PTZ). 

Comunicação ao operador quando não for possível controlar uma câmera PTZ devido ao 
fato de outro usuário com prioridade superior estar no controle. 

Exibir ou ocultar os controles PTZ na tela. 

Matriz Virtual:  

O Software de Controle devera permitir que os operadores arrastem os ícones que 
representam as câmeras, seqüências, salvos e rondas de segurança em painéis de 
visualização do computador e monitores analógicos. Isso substitui e aprimora a 
funcionalidade fornecida pela matriz analógica tradicional e é denominada Matriz 
Virtual. 

Para permitir o uso com um teclado para CFTV, o Software de Controle numera 
automaticamente monitores, câmeras, salvos, seqüências e rondas de segurança. Os 
usuários são capazes de exibir o vídeo das câmeras numeradas em monitores 
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numerados ou painéis de computador utilizando as mesmas seqüências de botões de 
CFTV utilizadas para controlar uma matriz analógica tradicional. 

Suporta até 9999 câmeras e 9999 monitores, transformando o Software de Controle em 
uma matriz virtual 9999 x 9999. 

Seqüências: 

Configuração de seqüências de câmeras, visualizações e/ou pré-ajustes de câmeras       
(câmeras PTZ), cada câmera pode conter uma seqüência com tempo de permanência 
específico (1 a 300 segundos). 

Reordenação das câmeras dentro de uma seqüência. 

Execução de seqüências em painéis de vídeo (até 64 de uma vez). 

Execução de seqüências em monitores analógicos. 

Pausa de uma seqüência. 

Exibição da câmera anterior ou seguinte na seqüência. 

Salvos: 

Configuração de salvos contendo câmeras, visualizações e/ou pré-ajustes de câmeras 
(câmeras PTZ). Opcionalmente, cada salvo pode conter um layout (formato de 
visualização) de painel de vídeo associado. 

Reordenação das câmeras dentro de um salvo. 

Exibição de salvos em um conjunto de painéis de vídeo dentro de qualquer janela de 
vídeo (modificações do layout automaticamente se configurado para tal). 

Exibição de salvos em um conjunto de monitores. 

Visualização de todas as câmeras de um local como salvo. 

Visualização de todas as câmeras a partir de um mapa como salvo. 

Rondas de segurança: 

Configuração de rondas contendo salvos – cada salvo pode conter um tempo de 
permanência específico (1 a 300 segundos). 

Reordenação de salvos dentro de uma ronda. 
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Execução de rondas de segurança em um conjunto de painéis de vídeo dentro de uma 
janela de vídeo (uma por janela). 

Execução de rondas de segurança em um conjunto de monitores analógicos. 

Tarefas:  

Configuração de tarefas programadas para usuários que exibem vídeo (seqüências, 
salvos, rondas de segurança) quer seja automaticamente quando o usuário faz o login 
ou diariamente. 

Execução de tarefas programadas para o usuário enquanto este está conectado à rede. 

Desabilitação ou habilitação de tarefas programadas em um computador. 

Numeração da Matriz: 

Atribuição automática de números lógicos a câmeras, salvos, seqüências, rondas de 
segurança, para que possam ser iniciadas pelo número utilizando um teclado para CFTV. 

Confirmação automática de que não há duplicações. 

Configuração de opções de numeração da matriz- Exibição de números da matriz na 
interface do usuário 

Configuração de opções de numeração da matriz- Número de dígitos do esquema de 
numeração (1-4) 

Configuração das opções de numeração da matriz- Colocar painéis de computador na 
Matriz Virtual ou não 

Renumeração manual de câmeras, salvos, seqüências e rondas de segurança. 

Teclados para CFTV:  

Configuração do modelo do teclado conectado ao computador.  

Habilitação do teclado para ser conectado a qualquer porta COM disponível. 

Controle de câmeras PTZ por meio de um joystick. 

Direcionamento a posições predefinidas. 

Inicialização e interrupção de vídeos no painel de vídeo ou no monitor externo pelo 
número da câmera e do monitor. 
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Inicialização e interrupção de seqüências no painel de vídeo ou monitor externo pelo 
número da seqüência e do monitor. 

Manutenção de seqüências por meio do teclado para CFTV. 

Visualização da câmera seguinte/anterior na seqüência por meio do teclado para CFTV. 

Inicialização de salvos em painéis de vídeo ou monitores externos pelo número do salvo 
e do monitor. 

Inicialização e interrupção de rondas de segurança em painéis de vídeo ou monitores 
externos pelo número da ronda e do monitor. 

Modificação do layout do painel de vídeo utilizando o teclado. 

Fechamento de janelas pop-up de mensagens de erro. 

Revisão de Vídeo (Playback): 

Visualização da imagem do vídeo gravado de uma câmera juntamente com a linha do 
tempo. Expansão e contração da linha do tempo para exibir um intervalo de tempo 
maior ou menor e navegação da linha do tempo em avanço ou retrocesso para exibir 
diferentes períodos. 

A roda do mouse pode ser utilizada para navegar e expandir/contrair a linha do tempo. 

Para cada câmera, visualização da informação sobre a quantidade de seqüências de 
cenas gravadas disponíveis e em qual NVR. 

Modificação do NVR de reprodução associado à câmera. 

Controles que envolvem um clique de botão para acessar o início ou o término da 
seqüência de cenas gravadas disponíveis. 

Controle do calendário, que permite navegar para qualquer ano/mês/dia na biblioteca 
de gravação. 

Controle “Ir para hoje” para acessar a seqüência de cenas de gravação atual. 

Controle “Ir para hora/minuto/segundo”. 

Exibição de alarmes juntamente com a linha do tempo incluindo contagens resumidas 
do número de alarmes de cada período. Os alarmes exibidos na linha do tempo podem 
ser:- Relacionados à câmera selecionada.- Alarmes do histórico de alarmes atualizado 
exibido na lista de alarmes. 
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Exibição de marcadores de vídeo na linha do tempo. Marcadores são sempre aqueles 
provenientes da consulta de marcadores atuais conforme exibido na lista de 
marcadores. 

Reprodução do vídeo gravado no formato H.264. 

Reprodução de cada câmera separadamente ou em grupos de forma sincronizada com a 
reprodução ao mesmo tempo. 

Reprodução de vídeo utilizando as seguintes operações padrão do videocassete:- 
Reprodução, - Pausa, - Avanço rápido em diferentes velocidades (x1/4, x1/2, x2, x4, x8, 
x16), - Retrocesso em diferentes velocidades (x1/4, x1/2, x2, x4, 8x, x16), - Avanço de 
um quadro, - Retrocesso de um quadro 

Controle de velocidade do jog shuttle para avanço e retrocesso rápido. 

Mudança da reprodução para um período diferente utilizando a linha do tempo ou 
especificando data e hora. 

Mudança da reprodução para o período do alarme, marcador ou limite de movimento 
seguinte. 

Mudança da reprodução para o período do alarme, marcador ou limite de movimento 
anterior. 

Zoom e navegação em vídeo reproduzido (até 800%). 

Revelação da zona oculta no vídeo gravado se o usuário possuir a permissão apropriada. 

Remoção de artefatos de entrelaçamento do vídeo em 4SIF. 

Exibição de objetos em movimento no vídeo (até 10 de uma vez). 

Exibição de níveis de análise no vídeo. 

Captura instantânea da imagem exibida em um painel de vídeo e armazenamento como 
imagem de bitmap (.BMP). 

Captura instantânea da imagem ampliada exibida em um painel de vídeo e 
armazenamento como imagem de bitmap (.BMP). 

Capturas instantâneas de todas as câmeras exibidas na janela de reprodução. 

Impressão instantânea da imagem exibida em um painel de vídeo diretamente em uma 
impressora (colorida ou em escala de cinza, dependendo da impressora). 
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Localização de movimento na seqüência de cenas gravada a partir de um horário 
selecionado e exibição do perfil do movimento na linha do tempo. 

Ajuste do limite de movimento, utilizado para miniaturas e para a mudança da 
reprodução para o movimento seguinte/anterior. 

Configuração de uma região de interesse para pesquisa de movimento. 

Pesquisa geral de movimento. Pesquisa por movimento em qualquer direção. 

Pesquisa direcional de movimento. 

Pesquisa no modo “detecção de furto”. Inclui também um temporizador e um ajuste de 
sensibilidade para permitir a especificação de quanto tempo um objeto deve estar 
ausente antes que o alarme seja ativado. 

Pesquisa por tamanho do objeto. Pode ser combinada com qualquer um dos modos de 
pesquisa de movimento para ajustar ainda mais a pesquisa. 

Exibição de imagens em miniatura capturadas da seqüência de cenas do vídeo na linha 
do tempo atual. As imagens em miniatura podem ser exibidas por: Tempo: em 
intervalos uniformes no período da linha do tempo definido, dependendo do número de 
imagens em miniatura definidas para o usuário. Alarmes: uma imagem para cada alarme 
ocorrido no período. Marcador: uma imagem para cada marcador existente no período. 
Movimento: uma imagem para cada movimento, que seja acima de um limite 
configurável, existente no período. 

Reprodução da gravação referente à miniatura selecionada. 

Adição de um marcador a uma gravação de uma câmera em um horário específico. 

Localização de marcadores por:- Local, - Câmera, - Período, - Texto contido 

Exclusão de um ou mais marcadores (se criados pelo mesmo usuário). 

Exclusão de marcadores criados por qualquer usuário. 

Os marcadores são mantidos juntamente com as gravações no NVR, não em um 
computador do operador. 

Visualização do vídeo gravado associado a um marcador. 

Exportação de videoclipes de uma câmera ou câmeras selecionadas dentro de um local 
para determinado incidente. 
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Adição de clipes extras a incidentes existentes. 

Assinatura digital automática e marca d’água de videoclipes ao exportar. 

Proteção das gravações originais para preservar a evidência. 

Revisão de incidentes em um aplicativo de reprodução de incidentes, diretamente do 
CD. 

Reprodução de incidentes com todas as operações de reprodução fornecidas pelo 
aplicativo completo do Software de Controle. 

Verificação e autenticação de marcas d’água digitais incorporadas aos videoclipes 
exportados. 

Reprodução do vídeo gravado em um monitor a partir da hora e data selecionadas. 

Operações básicas de reprodução: reprodução, pausa. 

Gravação:  

Gravação instantânea do vídeo ao vivo visualizado em um painel de vídeo. 

Configuração da programação de gravação para câmeras com a criação de tarefas de 
gravação em NVRs. A gravação pode ser configurada para que seja: -24/7 (24 horas por 
dia / 7 dias por semana). - Temporizada (programações de minutos até semanas). - Sob 
alarme 

Especificação do protocolo de transporte a ser utilizado para gravação (TCP, UDP, 
multicast). 

Permitir que a gravação seja protegida quando um alarme ocorrer (a partir do momento 
especificado antes do alarme). 

Habilitação ou desabilitação temporária de tarefas de gravação. 

Exclusão de tarefas de gravação. 

Cópia de tarefas de gravação de uma câmera para outras câmeras no mesmo NVR. 

Cópia de todas as tarefas de gravação de todas as câmeras de um NVR para outro NVR. 

Especificação de um NVR alternativo para gravação durante um “bloqueio” de vídeo 
para uma câmera ou um local. Bloqueio de permissão é uma característica. Ele pode ser 
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utilizado para impedir que outros usuários visualizem e gravem a partir de uma câmera 
selecionada ou todas as câmeras de um local selecionado. 

Localização de gravações dentro de um período específico. 

Proteção de gravações. 

Configuração de NVRs de recuperação de falhas (failover) de cada NVR. 

NVRs recuperam em falhas (failover) automaticamente quando um NVR está 
desativado.  

Recuperação de falhas manual.  

Recuperação de falhas manual para o NVR primário, com a opção de restauração da 
configuração de gravação do NVR de recuperação de falhas para o primário. 

Alarmes: 

Suporte para entradas binárias em câmeras IP, transmissores, receptores e painéis de 
alarme. 

Suporte para alarmes de violação do painel de alarme. 

Suporte para alarmes de perda/ganho de vídeo. 

Suporte para alarmes de perda/ganho de rede. 

Suporte para alarmes de análise: todos os modos de detecção de movimento. 

Suporte para entradas de alarme de sistemas de terceiros. 

Visualização de uma lista de fontes de alarme e filtragem por tipo de fonte de alarme e 
se estão atualmente habilitados. 

Exibição da janela de visualização de alarme abaixo das janelas de visualização de vídeo 
ao vivo ou gravado. 

Classificação das informações de alarmes de várias maneiras clicando nos cabeçalhos 
das colunas. 

Configuração do período “armado” para cada fonte de alarme – horário de início e 

término diferente para cada dia da semana. 

Especificação de uma prioridade para cada fonte de alarme (1-9). 
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Configuração do som do alarme para todas as fontes em um local ou para cada fonte de 
alarme individualmente. O som pode ser originário de qualquer arquivo “.wav” e 
emitido uma vez ou repetidas vezes, enquanto o alarme estiver ativado. 

Configuração das opções de procedimento do alarme para todas as fontes de alarme 
em um local ou cada fonte de alarme:- Os alarmes devem ser confirmados 
manualmente. - Os alarmes são confirmados de forma automática e instantânea. - Os 
alarmes são travados com confirmação automática (após o estado do pino do alarme 
retornar ao normal). - Definição se uma resposta de texto é necessária quando o alarme 
for confirmado. 

Os alarmes podem ser confirmados automaticamente. 

Os alarmes podem ser travados com confirmação automática. 

Os alarmes podem ser configurados para exigir texto no ponto de fechamento. 

Vinculação de um documento de procedimento de alarme (html, texto ou URL) a um 
local ou a fontes de alarmes individuais. 

Configuração de uma câmera para atuar como intercomunicador especificando a 
entrada binária para o botão do intercomunicador e uma ação de relé opcional a ser 
associada ao intercomunicador. 

Configuração das ações que devem ser executadas quando um alarme ocorrer: - 
Exibição do vídeo da câmera, visualização da câmera ou salvos em painéis de vídeo ou 
monitores especificados. 

Interrupção do vídeo quando um alarme é confirmado. 

Interrupção do vídeo sob alarme. 

Movimentação da câmera para a posição predefinida. 

Envio de e-mail para vários destinatários. 

Execução automática de uma ação de relé. 

Solicitação ao operador para confirmação de uma ação de relé. 

Inicialização da gravação de uma ou mais câmeras – gravação durante um período 
específico. 

Proteção automática da gravação de um período específico antes do alarme. 
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Configuração de autorização para um segundo usuário para confirmação de alarmes e 
ações de relé – o segundo usuário deve inserir uma senha para autorizar essas funções. 

Exclusão de um ou mais alarmes. 

Configuração de um número ilimitado de grupos de alarmes, cada um contendo um 
conjunto de fontes de alarme. 

Para cada usuário ou grupo de usuários, associa uma ou mais janelas de visualização a 
cada grupo de alarmes. 

Para cada usuário ou grupo de usuários, associa um ou mais monitores analógicos a 
cada grupo de alarmes. 

Seleção de um modo de exibição para vídeo de alarme. Considerando que vários 
alarmes são recebidos, o vídeo pode ser exibido em cascata na janela de visualização 
selecionada ou em fila atrás da janela de visualização selecionada. Os alarmes são 
confirmados e o vídeo associado é excluído da janela de visualização selecionada. 

Marcação clara das janelas de visualização do monitoramento de tela preta de forma 
diferente das janelas de visualização de vídeo ao vivo normal através da cor do plano de 
fundo e do ícone. 

Remoção de monitores analógicos para o monitoramento de tela preta da hierarquia 
local normal. 

Na janela de visualização de monitoramento de tela preta ou grupo de monitores, se 
houver mais câmeras que os painéis de vídeo disponíveis, as câmeras excedentes serão 
intercaladas no último painel disponível. 

Roteamento de alarme: controla quais usuários ou grupos de usuários têm acesso a 
quais grupos de alarmes e quais janelas são utilizadas para exibir o vídeo de alarme. 

Alerta sobre novos alarmes com ícone piscando e som. 

Execução automática das ações configuradas para a fonte de alarme: Exibe o vídeo da 
câmera, visualização da câmera ou salvos em painéis de vídeo ou monitores específicos. 
- Movimentação da câmera para a posição predefinida. - Interrupção do vídeo quando 
um alarme é confirmado. - Interrupção do vídeo sob alarme. - Envio de e-mails a vários 
destinatários. - Execução de ações de relé, com opção para solicitação ao operador para 
confirmação da ação. - Inicialização da gravação de uma ou mais câmeras – gravação 
durante um período específico. - Proteção automática da gravação a partir de 
determinado período antes do alarme. 
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Quando um alarme ocorre, exibe-se o vídeo de uma câmera em um painel e na lateral 
mostra-se uma reprodução cíclica imediatamente antes até imediatamente depois do 
alarme. Pode-se configurar o período “anterior” e “posterior” ao alarme. 

Identificação clara da reprodução da visualização cíclica a partir do painel de 
visualização ao vivo com o uso de um ícone sobreposto.  

A partir da reprodução cíclica, um salto rápido para a reprodução contínua com uma 
seleção de início em 10, 20 ou 30 segundos antes do alarme ou exatamente no 
momento do alarme. 

Exibição do mapa que mostra a localização do alarme. 

Visualização de alarmes pendentes e chamadas de intercomunicação em uma lista 
classificada por prioridades e horários. 

Exibição do documento de procedimento do alarme. 

Permissão para que os operadores atribuam alarmes a si mesmos para manuseio. 

Confirmação de alarmes, inserindo um texto de resposta ao alarme conforme 
necessário. 

Localização do histórico de alarmes de acordo com critérios específicos: - Tipo de 
alarme. - Condição do alarme (novo, atribuído, reconhecido). – Local (is) de origem. - 
Fonte(s) de alarme de origem. - Usuário(s) que confirmou. - Intervalo de tempo. 

Geração de relatório do histórico de alarmes e exportação para o formato RTF ou CSV. 

Autorização da confirmação do alarme pelo segundo usuário que especificar uma senha. 

Visualização de vídeo ao vivo ou gravado associado ao alarme. 

Os alarmes são mantidos em um NVR, não no computador do operador. 

Manuseio transparente de alarmes, independentemente da localização do operador. 
Relés: 

Configuração das ações de relé por meio de saídas binárias nas câmeras IP, 
transmissores e receptores. Opções de relé - pulsação com período configurável 

Saídas de relé travadas. 

Ações de relé associadas a câmeras específicas para que as ações estejam prontamente 
disponíveis quando o vídeo dessa câmera for exibido. 
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Execução da ação de relé em alarme com ou sem a necessidade da confirmação do 
operador. 

Execução de ações de relé a qualquer momento a partir de uma lista de todas as ações 
possíveis ou ações associadas a uma câmera específica. 

Monitoramento e diagnóstico:  

Verificação automática de dispositivos não conectados à rede e notifica os usuários 
quando não estiverem disponíveis. 

Seleção de quem será notificado se os dispositivos não estiverem disponíveis – 
Operadores e/ou administradores. 

Gerenciamento da largura de banda utilizada em varreduras da rede para a verificação 
de disponibilidade de dispositivos. Controla a freqüência das varreduras, quantas 
respostas com falha resultaram em alerta, como as varreduras de dispositivos são 
acumuladas e o intervalo entre as execuções de varredura. 

Varredura de dispositivos com o uso de qualquer combinação de endereços de 
transmissão sobre IP, endereços IP individuais ou intervalos de endereços IP. 

Desativação da varredura de disponibilidade de dispositivos. 

Atualização manual das visualizações de diagnóstico. 

Notificação aos usuários quando os horários de dispositivos não são sincronizados com 
o computador de visualização (diferença de 60 segundos). 

Notificação aos usuários sobre problemas com NVRs: - Espaço disponível em disco < 
75% de espaço disponível em disco. - Licença com prazo expirado. - Uma ou mais 
câmeras não gravando. - Número máximo de gravações em excesso. - Disco rígido com 
problemas. - RAID com problemas. - Fonte de alimentação com problemas. - Adaptador 
de rede com problema. 

Visualização da lista de dispositivos de um local para verificar o resumo de quais estão 
OK e os que apresentam problemas. 

Visualização do status atual de um NVR com indicadores visuais mostrando se cada item 
está OK ou apresenta problemas: - Espaço total em disco. - Espaço disponível em disco. - 
Espaço mínimo disponível em disco. - Espaço usado em disco (total – disponível). - 
Porcentagem do espaço usado (espaço utilizado em disco / espaço total em disco). - 
Data de validade da licença. - Máximo de streams. - Número de câmeras em gravação. - 
Número de câmeras não gravando. - Número de gravações. - Máximo de gravações. - 
Data da última gravação apagada (indica o armazenamento sendo executado para cada 
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câmera). - Horário do NVR (em UTC). - Status do disco rígido. - Status RAID. - Status da 
fonte de alimentação. - Status do adaptador de rede. 

Visualização da utilização do disco por câmera em um NVR. Exibe uma lista de câmeras 
gravadas por um NVR, mostrando as câmeras que mais utilizam o espaço em disco na 
parte superior. Exibe as seguintes informações de cada câmera: - Horário de início da 
primeira gravação. - Horário de término da última gravação. - Tamanho total de todas as 
gravações, em gigabytes. - Duração total de todas as gravações, no formato HH:MM:SS. - 
Taxa de transmissão de gravação (tamanho total/duração total), em kbit/s. 

Indicador de status verde/âmbar/vermelho para a carga de trabalho da CPU do 
computador. 

Suporte para o agrupamento de ferramentas de informações juntamente com arquivos 
de registro e banco de dados do local em um arquivo zip. 

Instalação: 

Instalação do aplicativo no computador de cada usuário. 

Desinstalação do aplicativo. 

Criação de um novo banco de dados no local. 

Compartilhamento de um único banco de dados em várias instalações do Software de 
Controle. 

Especificação da localização de um backup do banco de dados do local – aberto se o 
banco de dados principal não puder ser aberto quando um usuário estiver conectado. 

O Software de Controle verifica automaticamente as atualizações do banco de dados. 

Identificação de marcas de parceiros: - Exibição do parceiro na barra de título. - Exibição 
do bitmap/logotipo da parceria na janela de login 

Ajuda on-line sensível ao contexto. 

Usuários: 

Configuração de grupos de usuários específicos. É possível atribuir direitos de 
administrador a determinado grupo: - Total (pode configurar qualquer item). - Restrito 
(pode configurar qualquer item exceto usuários e grupos). - Nenhum (somente funções 
de operador). 

Ocultar opções de administração para usuários normais. A interface do usuário do 
Software de Controle é dividida claramente em funções administrativas e operacionais. 
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Os usuários que não possuem direitos administrativos têm acesso a uma interface muito 
mais simplificada e não se confundem com funções visíveis, porém desabilitadas. 

Configuração de contas de usuários específicas e atribuição das mesmas a grupos de 
usuários. 

Habilitação e desabilitação de contas de usuários. 

Configuração de um usuário para a utilização da autenticação de Windows ou uma 
senha ao fazer login no Software de Controle. 

Limitação do número total de streams de vídeo (ao vivo ou gravado) que um usuário ou 
membro de um grupo de usuários possa exibir de uma vez. 

Limitação do número de imagens em miniatura baseadas no tempo que um usuário ou 
membro de um grupo de usuários exibe de uma vez. 

Atribuição de cada grupo de usuários ou usuário a uma prioridade utilizada quando 
câmeras PTZ são controladas. 

Concessão de permissões globais para grupos de usuários ou usuários (as permissões 
globais não se aplicam a elementos específicos como, por exemplo, câmeras): - 
Manutenção de PTZ (permite a um usuário assumir o controle de uma câmera PTZ 
mesmo quando não a estiver movendo). - Bloqueio de vídeo (permite que um usuário 
execute um bloqueio de vídeo em qualquer local da câmera). 

Concessão de permissão para grupos de usuários e/ou usuários para acessar qualquer 
elemento no sistema (locais, câmeras, monitores, salvos, fontes de alarme, relés, etc.). O 
acesso pode ser limitado para cada objeto pela função: Visualização – visualização de 
vídeo das câmeras, seqüências, salvos e rondas de segurança. Transmissão – 
transmissão de áudio para uma câmera (fala). Reprodução – gravação da reprodução de 
uma câmera. Gravação – execução de uma gravação instantânea de uma câmera. 
Exportação – exportação de videoclipes de capturas instantâneas extraídas de uma 
câmera. Controle – controle de uma câmera PTZ, exibição do vídeo em um monitor ou 
ativação de um relé. Responder – resposta a alarmes de uma fonte de alarme. 

Restauração de permissões de acesso sobre objetos individuais para utilizar as 
permissões de acesso do local principal. 

Configuração de parâmetros do aplicativo específicos de cada computador que executa 
o Software de Controle: 

- Habilitação ou desabilitação de tarefas programadas. 
- Habilitação ou desabilitação do Software de Controle como a janela superior 
- Localização para imagens instantâneas 
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- Uso de sobreposições de vídeo transparente 
- Uso de filtro entrelaçado como padrão 
- Habilitação ou desabilitação do uso de um teclado para CFTV 
- Porta serial de teclado para CFTV 
- Teclado para CFTV 
- Fator de escala de texto no painel de vídeo (% do tamanho de texto padrão) 
- Redimensionamento de texto em painéis de vídeo em proporção ao tamanho do 
painel de vídeo 
- Tamanho do ícone do painel de vídeo (normal, médio, grande) 
- Seleção do tamanho do ícone em painéis de vídeo em proporção ao tamanho do 
painel de vídeo 
- Impedimento de corte de vídeo causado pelo processamento de vídeo em 
movimento rápido enquanto a linha de varredura da tela do computador está ativa no 
painel de vídeo. 

Uso da reprodução armazenada na memória quando gravações são revisadas. 

Habilitação ou desabilitação de mensagens de alerta – sempre ou somente no modo de 
tela cheia. 

Permissão para que os usuários façam login no Software de Controle manualmente. 

Inicialização do Software de Controle a partir da linha de comando e login automático: 
Nome de usuário e senha especificados na linha de comando. Inicialização somente no 
modo normal, tela cheia ou painéis de vídeo. 

Permissão para que os usuários façam login e logout sem fechar o aplicativo. 

Armazenamento das configurações de exibição no computador de cada usuário ao fazer 
logoff e restauração das configurações ao fazer login: 

- Vídeo exibido em painéis de vídeo 
- Controles PTZ exibidos 
- Posição da janela de mapas 
- Posição da janela de alarmes 
- Posições da janela de vídeo (padrão oculto) 
- Tamanho da janela principal, posicionamento e largura do Site Explorer 
- Gravação do calendário exibido 

Permissão para que os usuários modifiquem suas próprias senhas (caso 
tenham permissão de gravação no banco de dados do local) 

Permissão para que os usuários modifiquem o local “inicial” atual – esse é o local 
exibido na parte superior do Site Explorer. 
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Bloqueio de todos os outros usuários para impedir a visualização ou gravação de vídeo 
de uma câmera selecionada ou de todas as câmeras do local selecionado. 

Estação de Operação e Controle 

Processador Intel Quad Core Xeon E5530 (2.4GHz, 8M L3 Cache, 5.86GT s) 

Memória de 2GB 1067MHz 2DIMM DDR3 

Teclado Português, C/Palmrest, OPTI 

Duas Placas Gráficas NVIDIA Quadro FX4800 Dual DVI com 1.5GB 

Disco Rígido SATA de 1TB  

Configuração dos Discos Rígidos C1: 1 Disco Rígido SATA sem configuração de RAID 

Sistema Operacional Etiqueta Windows Vista Premium Downgrade 

Sistema Operacional Windows XP Professional SP3 em Português com Licença para 
Windows Vista Business em Português 

Mouse Óptico Dell com 6 Botões 

Gabinete Minitorre com Placa Controladora 1394 

Unidade de Gravador de DVD 16X (DVD /-RW) 

Cyberlink Power DVD 8.1, Com Mídia, OPTI/PWS 

Alto Falante Interno 

Configuração com Controladora Intel SATA 3.0GB/S integrada 

 Seu correto dimensionamento segue todas as recomendações do fabricante, 
garantindo o perfeito desempenho do sistema aqui projetado 

9-CÂMERAS IP  

As câmeras serão instaladas em pontos estratégicos nas dependências dos prédios do 
complexo e realizarão a captação de imagens para monitoramento visual do sistema de 
gravação. 

Serão utilizadas câmeras móveis (pan, tilt e zoom) e fixas, internas e externas protegidas 
por invólucros do tipo domos, construídos em policarbonato de alta resistência 
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mecânica à prova de impactos e intempéries, permitindo a visualização das pessoas em 
movimento nas áreas monitoradas. 

Câmera Fixa IP tipo Minidome, Resistente a Vandalismo, para ambientes internos e 

externos 

Características: 

Sensor: 1/4" entrelaçado 

Pixels ativos: 768x494(NTSC) 

Resolução horizontal: 490 linhas de TV no modo colorido, 540 linhas de TV no modo 
mono, 

Sensibilidade: Dia: 0,5 lux; Dia/Noite: 0,5 lux no modo colorido / 0,05 lux no 
modo mono com iluminação IR a 850 nm, 

Lente : 3,8mm – 9,5 mm, ângulo de visualização horizontal de 53,9 (W) 22,3 
(T) , F1,2, auto iris, varifocal 

Montagem da lente: M14 

Gama: 0,45 

Controle automático de ganho ou ajuste manual fixo na faixa de 32 dB 

Modo de varredura 4SIF entrelaçada; 2SIF/SIF não-entrelaçada 

Modo de espelhamento: opção para ativar ou desativar 

Sincronização interna 

Compensação da luz de fundo (back light): opção para ativar ou desativar 

Modo balanço de branco: automático; fluorescente; interno; externo 

Controle da iris: lente com auto iris acionador DC padrão 

Velocidades do obturador: 1/60 a 1/100.000 (NTSC) ou Auto* 

Tensão de operação: alimentação sobre Ethernet (PoE) (802.3AF);  

Temperatura do ambiente de operação: -10°C a +50°C 
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Compactação de vídeo em H.264:  

Velocidade total de quadros garantida, em cores: H.264 (ISO 14496-10); 25/30 fps 

Taxa de bits (transmissão) de vídeo: taxas de transmissão configuráveis pelo usuário de 
32 Kbps até 6 Mbps 

H.264 multi-stream: 

                     A                                 B 

4SIF        1 stream                     1 stream 

2SIF        2 streams                   2 streams 

SIF          3 streams                   3 streams 

Pode-se combinar uma opção da coluna A com uma opção da coluna B: 

ex.: 2x2SIF streams mais 3xSIF streams   

ex.: 1x4SIF stream mais 1x4SIF stream 

Resoluções H.264: 

Resolução D1 

SIF: 352 x 240 pixels (NTSC) 

2SIF: 704 x 240 pixels (NTSC) 

4SIF: 704 x 480 pixels (NTSC) 

MPEG-4 multi-stream:  

SIF: 3 streams; 2SIF: 2 stream; 4SIF: 1 stream 

Saída de vídeo NTSC/PAL: vídeo composto, 75 ohms 1Vp-p, conector com bloco de 
terminais 

Entrada/Saída binária: 2 entradas opto-isoladas; 1 saída de relé opto-isolada em estado 
sólido 

Interface de rede: padrões IEEE 802.3 e IETF: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, ICMP, 
IGMP, SNMP, http 
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Firewall Linux Incorporado 

Até 16 usuários de vídeo simultâneos unicast  mais usuários ilimitados multicast 

Regulatório: 

EN 55022(1994): ITE – Classe A; 

EN 55024(1998): padrão de imunidade ITE; CFR47(1995): parte 15, subseção B –Classe A 

Dimensões/Peso: 159 mm (diâmetro) x 125 mm (altura)/0,94 kg 

Caixa de proteção: liga de alumínio fundido com dome de policarbonato 

Proteção de acesso: IP66 

Câmera Dome IP PTZ para Ambientes Internos e Externos 

 External PTZ IP Dome NTSC, 35x Lens, Pendant Mount, with power supply.  

Características: 

Zoom – óptico + digital: opções de solicitação: 35x óptico+12x digital  

Sensor: ExView HAD de 1/4”  

Resolução do sensor: 490 linhas de TV no modo colorido, 540 linhas de TV no modo 

mono 

Tamanho da lente (mm): 3,4 – 119 (35X) 

Ângulo de visualização horizontal: 1,7 - 55,8 (35x) 

Sensibilidade mínima - NTSC, Interlace, F1.4, 35 IRE  

                                     0.05 lx at 1/4s (color) 

                                     0.01 lx at 1/4s (mono) 

Relação sinal/ruído: >50 dB 

Congelamento da imagem: sim 
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Alimentação: 24V CA/CC, 36VA, dome com fusível, fusível de 2,3A  

Compactação de vídeo: velocidade total de quadros, modo colorido: 30 fps garantido 

Foco/Iris: automático/manual 

Pré-ajustes: 250 

Rondas: 4 (máximo de 20 pré-ajustes por ronda) 

Reinicialização remota: via OSD, rede IP 

Informações sobre o status do pré-ajuste: sim 

Velocidade de inclinação variável: 0,1 – 200 graus/seg, posicionamento absoluto 

Velocidade/cobertura de pan variável: 0,1 – 360 graus/seg, rotação contínua em 360º, 
posicionamento absoluto 

Zonas dinâmicas de privacidade: até 24  

Cobertura de inclinação: +/- 90° 

Retorno eletrônico automático à posição inicial: restaura o pré-ajuste, ronda ou ronda 
sinóptica após o período predefinido (menu) 

Opções de montagem: parede 

Horário: relógio em tempo real incorporado: cliente NTP  

Conexões de rede: padrões IEEE 802.3 e IETF: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, ICMP 
& IGMP; conexão física via RJ-45 

Temperatura do ambiente de operação: -10°C a +50°C 

Caixa de proteção da câmera dome IP PTZ externa – caixa de proteção classificada para 
IP66  

Regulatório: • EN 55022(1994): padrão de emissão ITE – Classe A• EN 55024(1998): 
padrão de imunidade ITE • Classe A (Código federal norte-americano de regulamentos)• 
EN 61000-3-2(1995): harmônicos de corrente – Classe A• EN 61000-3-3(1995): flutuação 
de tensão• CFR47(1995): parte 15, subseção B 

Monitor de Video Digital de 19” 
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Monitore de vídeo LCD de 19" (dezenove polegadas) deverão possuir Tela Plana e 
apresentar, no mínimo, as seguintes características técnicas: 
 

o Compatibilidade com os sinais de vídeos enviados pelos NVR´s; 

o Resolução 1280x1024; 

o Contraste 5000:1 

o Brilho 300 cd/m² 

o Botão liga/desliga frontal; 

o Controles de contraste e brilho frontais; 

o Controle frontal de cor; 

o Tela plana de 19. (polegadas) coloridas; 
 

Monitor de Video Digital de 32”  

Monitor de vídeo LCD de 32" (trinta e duas polegadas) apresenta as seguintes 
características técnicas: 

o Compatibilidade com os sinais de vídeos enviados pelas câmeras; 
o Tipo de Display LCD; 
o Tempo de Resposta 16 ms (máximo); 
o Tela plana colorida de 32” (polegadas) em diagonal; 
o Resolução máx. 1024 x 768 Pixel ou 500 TVL (mínimo); 
o Número de Cores 16,2 milhões (mínimo) 
o Contraste 500:1 (mínimo) 
o Resolução 1024 x 768 Pixel; 
o Botão liga/desliga frontal; 
o Controles de contraste e brilho frontais; 
o Controle frontal de cor; 
o Alimentação elétrica com ajuste automático entre 100 a 240 Vca. 

CONTROLES PARA CAMERAS MÓVEIS – joystick ou teclado 

Deverão ser fornecidos joysticks  que deverão ser conectados nas Estaçãoes Clientes. Os 
joysticks tem função de melhor controle de movimentos sobre as câmeras speedomes.  

10-UNIDADE DE ENERGIA ININTERUPTA – UPS 

Sistema de estabilização e transformação de força tipo No-Break “inteligente” para 
sistemas eletrônicos especiais, com potência nominal suficiente para alimentar todo o 
Sistema de CFTV, que apresente as seguintes características: 
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o Tensão de entrada monofásica com entrada (220 Vca) ou bifásica (380 
Vca), ambos  60 Hz; 

o Tensão de saída de 110/ 220 Vca 60 Hz; 
o Potência Nominal: 5kVA; 
o Número mínimo de tomadas de saída: 06 unidades; 
o Baterias seladas; 
o Autonomia mínima de fornecimento ininterrupto de 60 minutos; 
o Possibilidade de aumento do tempo de alimentação com acúmulo de 

baterias ao sistema (para até 2 horas); 
o Utilizado para falta de energia, quedas de força, sobre tensão de força e 

estabilização de força; 
o Sistema com carregador automático de bateria, transformador isolador, 

filtro de linha de tensão, contra surtos de energia e proteção de 
sobrecarga; 

o Alarme sonoro para descarga total da bateria – regulador de saída de +/- 
3%. 

11-CABOS 

Os cabos a serem utilizados deverão ser dimensionados a fim de atender as 
especificações gerais do sistema, com as seguintes características: 

Acessórios para Fixação 

Todos os acessórios de fixação (braçadeiras, suportes e suspensões) de eletrodutos 
deverão ser fabricados em chapa de ferro galvanizada eletroliticamente; 

Os vergalhões, parafusos, porcas e arruelas deverão ser “cadmiados” em casos que as 
instalações estiverem em ambientes abrigados, e “galvanizados a fogo” nas instalações ao 
tempo (intempéries); 

Para as fixações serão utilizados chumbadores de aço galvanizado para instalações para 
instalações aparentes em concreto, e utilizar parafusos passantes para a fixação das 
câmeras fixas junto aos raios e muros. 

Cabeamento Óptico 

O CCO será o ponto concentrador óptico a partir deste ponto partirão todos os 
cabos ópticos Monomodo, à prova de roedores. 

Todos os cabos serão conectorizados em DIO´S com bandeja de acomodação 
de fibras, acopladores ópticos e pig-tails ativados através de cordões ópticos. 

Características Técnicas dos  Materiais a serem aplicados-CABO ÓPTICO a 
prova de roedores (SM – MONOMODO)- 

Os cabos ópticos a serem fornecidos deverão ser adequados para instalação em 
tubulações embutidas no solo em ambiente hostil. 
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O cabo deverá ser do tipo monomodo para interligar o sistema de segurança 

O cabo deverá apresentar as seguintes características: 

Instalação em duto ou auto-sustentado; 

À prova de intempéries; 

Resistente a regiões onde existam ataques biológicos (roedores, fungos, 
térmitas ou cupins); 

Possuir núcleo geleado; 

Proteção contra umidade; 

Proteção com fita de aço corrugada; 

Operar nas faixas de comprimento de onda de operação de 1310 nm ou 1550 
nm 

Atender norma NBR 15108. 

Cabo de par trançado UTP CMr 4 Pares Categoria 6 

Cabo de pares trançados de fios sólidos, 24AWG.  

Capa em PVC não propagante à chama, na cor azul.  

Possuir marcação seqüencial para controle e de ano / semana de fabricação 
para rastreamento do lote. 

Características técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B. 

 Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL / SEMKO (Zero Bit Error).  

Estabilidade elétrica até 350MHz.  

Temperatura de operação de -20°C a + 60°C. 

DIO – Distribuidor Interno Óptico 

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

Componente organizador e distribuidor das instalações ópticas em 
bandejas deslizantes de 06 até 36 fibras se necessário, para montagem 
em bastidores de 19'', os quais serão encarregados de proporcionar 
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proteção às fibras terminadas. As bandejas proporcionarão fixação para 
acopladores tipo SC, ST, MT-RJ ou LC. Suportarão de 6 até 36 
terminações de fibra óptica, segundo necessário a cada caso, e terão 
altura máxima de uma unidade (1 U). As bandejas serão de cor negra e 
suportarão até três módulos com acopladores ópticos. As bandejas serão 
do tipo deslizante sobre trilhos e terão em seu interior os roteadores e 
fixadores para uma correta instalação dos cabos de acordo com as 
normas da indústria. Deve haver uma cobertura transparente basculante 
sobre a saída dos patch cords ópticos com a finalidade de protegê-los e 
dar flexibilidade quanto de seu manuseio. 

Acopladores  Ópticos DUPLEX 

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

Conjunto de acopladores ópticos para ser encaixado na bandeja dos 
DIOs. Consiste de 6 acopladores duplex (12 fibras). Os acopladores 
devem ser montados sobre uma chapa metálica e esta deverá ter travas 
plásticas que serão usadas para travar essa chapa no DIO. Não será 
permitido o uso de tecnologias com parafusos para esse travamento.          

Patch Cord Ópticos DUPLEX 

Aplicabilidade e normas pertinentes: 

Para manobras em instalações ópticas, devem ser constituídos de cabos 
ópticos MONOMODO, um conector duplex em cada extremidade com 
ponteira cerâmica e devem suportar taxas de transmissão de até Gbps. O 
cabo deve ter classificação de flamabilidade OFNR. Características 
técnicas devem superar os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.  

Requisitos mínimos obrigatórios: 

Deverão ser confeccionados e testados em fábrica; 

O acessório deve ser confeccionado em cabo óptico com duas fibras, 
classe de flamabilidade OFNR, suportar taxas de transmissão de até 
Gbps, com conector duplex em cada extremidade; 

Interface Óptica 

Deverão atender às seguintes especificações:  

Conversor de mídia Tipo de 100BaseTX para 100BaseFX. 
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Conector tipo SC. 

Temperatura de operação entre -5 a + 45ºC. 

Acondicionamento em caixa metálica. 

Transmissão óptica monomodo. 

12-Rack  

Gabinetes de instalação (“Rack”) para os equipamentos, de gravação, fontes e   distribuição 
deverá ter as seguintes características: 

Rack Fechado de piso padrão metálico 19” x 44Us x 770mm, em chapa aço bitola 18 (laterais, 
teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo); 

Rack Fechado de piso padrão metálico 19” x 20Us x 470mm, em chapa 
aço bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo); 

Réguas de tomadas (2P+T 16 A 250 V) para ligação dos equipamentos; 

Ventilação forçada superior, 

Autoportante, porta em acrílico, laterais removíveis; 

Venezianas laterais para ventilação; 

Possibilidade de inversão do sentido de abertura da porta; 

Pintura cinza RAL 7032, base preta RAL9011. 

Os rack´s para acomodar os Swtichs de campo deverão ser próprios para 
esta aplicação e deverão possuir altura compatível. 

13-SWITCH 

Os Switches deverão possuir recurso PoE para alimentação das câmeras. 
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14-AR CONDICIONADO 

Unidade split de ar condicionado quente / frio hi wall  de 12000 BTU/h,  
tensão de alimentação 220 volts. 

15-GARANTIAS TÉCNICAS 

A contratada deverá garantir o perfeito funcionamento e desempenho de todos os 
equipamentos do sistema por um período mínimo de 12 meses, após a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 

Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá corrigir, sem ônus a 
CONTRATANTE, todo e quaisquer defeitos e anomalias que venham a ocorrer no 
sistema, ou em qualquer de seus equipamentos ou acessórios, devido a defeito de 
fabricação, materiais ou instalação, com exceção das peças de consumo. 

Caso a CONTRATADA não elimine os defeitos apresentados no prazo de três dias, a 
contar do início das ações corretivas, o mesmo será notificado pela CONTRATANTE, e 
deverá substituir os equipamentos defeituosos no prazo máximo de 30 dias, a contar da 
data da notificação. 

A aceitação por parte da CONTRATANTE de qualquer equipamento, material e serviço, 
não exime a plena responsabilidade da CONTRATADA com relação às garantias 
estipuladas, referentes ao funcionamento dos equipamentos dentro das especificações 
a ao correto desempenho do sistema. 
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Não serão aceitos materiais e equipamentos ou quaisquer de seus componentes 
usados, refabricados, recondicionados ou que venham desembalados, ou seja, só serão 
aceitos equipamentos novos (“sem uso”). 

A contratada deverá garantir o fornecimento de peças sobressalentes para os 
equipamentos adquiridos, por um prazo não inferior a 3 (três) anos. 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

1 - O objeto da presente licitação deverá ser entregue e instalado no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da assinatura do termo de contrato, obedecendo todas condições estabelecidas neste  
Projeto Básico. 

 2 -. A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada na Penitenciária “Mauricio Henrique Pereira” 
II de Presidente Venceslau, situado na Rodovia Tavares Km 623 – Horto Florestal – Presidente 
Venceslau - SP, após agendamento com o representante da Contratante, correndo por conta da 
contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

 

  
INSTALAÇÃO: SISTEMA DE CFTV IP - PENITENCIÁRIA MAURICIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA 

  LOCAL : RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 623 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP 

  QUANTITATIVOS DO SISTEMA DE CFTV     

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 SERVIÇOS TÉCNICOS.     

1.1 Projeto formato A1 un 3 

1.2 Projeto formato A0 un 1 

 
      

 
      

2 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DIVERSOS.     

2.1 Furação de 1 1/2´ em concreto armado m 5 

2.2 Furação de 2 1/2´ em concreto armado m 4 

2.3 Container depósito - mínimo 9,20 m² unxmês 1 

2.4 Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m² unxmês 1 

2.5 Andaime tubular fachadeiro, para obras de reforma m²xmês 200 

2.6 
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro 
com altura até 10 m 

m² 
800 

2.7 Placa de identificação para obra m² 10 

2.8 
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente 
da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga 

m³ 
15 

2.9 Limpeza final da obra m² 100 
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3 ELÉTRICA     

3.1 Mão francesa de 700 mm un 2 

3.2 
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com 
acessórios 

m 
3000 

3.3 
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2´ - com 
acessórios 

m 
1000 

3.4 
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 
200 x 100 mm 

un 
30 

3.5 

Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line 
senoidal de 5 kVA (220 V/110 V), com autonomia de 15 
minutos 

un 
1 

3.6 

Quadro distribuição de luz e força de sobrepor (IP 40, chapa 
N° 16 msg) de 480 x 400 x 133 mm - até 12 disjuntores - sem 
componentes 

un 
1 

3.7 Barramento de cobre nu kg 0,5 

3.8 
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente 
de 10 A até 32 A 

un 
6 

3.9 
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, 
corrente de 40 A até 50 A 

un 
1 

3.10 
Cabo de cobre de 10,0 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

m 
100 

3.11 
Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

m 
100 

3.12 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C 

m 
5000 

3.13 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35,0 mm² m 100 

3.14 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35,0 mm² un 10 

3.15 Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m un 6 

3.16 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 6 

3.17 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 400 mm 

un 
6 

3.18 
Ar condicionado de 12.000 BTU/h - frio, tipo ´Split´ - de 
parede 

cj 
1 

3.19 Tomada universal 2P+T, 15 A - 125/250 V, com placa cj 30 

3.20 Tomada 3P, 20 A - 125/250 V, com placa cj 1 

        

        

4 CFTV     

4.1 
Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com 
acessórios 

m 
2500 

4.2 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares - cotegoria 6 m 4000 
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4.3 
Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso 
interno/externo 

m 
3000 

4.4 Manipulador ou teclado para as câmeras móveis un 2 

4.5 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44Us x 770 mm un 1 

4.6 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm un 4 

4.7 Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm un 4 

4.8 Suporte para câmera dome un 115 

4.9 Instalação de câmera fixa, para CFTV un 100 

4.10 Instalação de câmera móvel, para CFTV un 15 

4.11 Conector RJ-45 - fêmea, categoria 6 un 200 

4.12 Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações un 115 

4.13 Estação de Operação e Controle - Computador un 2 

4.14 
Mesa de Operação do Sistema de CFTV com cadeira 
giratória 

cj 2 

4.15 Monitor LCD colorido tela plana 19" un 2 

4.16 Monitor LCD colorido tela plana 32" un 2 

4.17 Switch de rede 24 portas 10/100/1000, c/ POE, c/ 4 Portas 
de Fibra Óptica, Gerenciável, Empilhável 

un 10 

4.18 Conversor de midia Tipo de 100BaseTX para 100Base FX un 40 

4.19 
Unidade Gravação IP - Gravador e Multiplexador de Vídeo 
para até 64 Câmeras IP; 960 fps; com algorítimo compressão 
H.264, MJPEG e MPEG-4; com armazenamento para 60 dias. 

un 2 

4.20 

Câmera Fixa IP tipo Minidome Colorida CCD 1/4" - 720x480 
(NTSC) - Resolução D1 - Compressão MJPEG e MPEG-4 - 0 
lux c/ iluminador IR até 25m - PoE- Lente varifocal 3,7-
12mm - prova de vandalismo, grau de proteção IP66  

un 100 

4.21 

Câmera Dome IP PTZ com invólucro para Ambiente Externo 
IP66, c/ Suporte, Day Night, compressão H.264, MJPEG, 
MPEG-4 e ACC, WDR, CCD 1/4" Colorida - 540 TVL - Zoom 
óptico de 35X e 12X digital, PoE 

un 15 

        

   TOTAL     
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ANEXO II 
                                  PROPOSTA COMERCIAL 

 

 
 
À 

Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

Referencia: Processo SAP/GS nº 857/2010 

PREGÃO ELETRONICO CG Nº 023/2010 

Objeto:  AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE 

TELEVISÃO – CFTV PARA A PENITENCIÁRIA “MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA” II DE 

PRESIDENTE VENCESLAU 

Prezados Senhores, 
 
  Após, analisarmos minuciosamente toda a documentação da licitação supra 
referida e tomarmos conhecimento de todas as suas condições e obrigações, propomos 
executar sob nossa integral responsabilidade o objeto epigrafado, em atendimento às 
especificações técnicas indicadas no Anexo I, no prazo m de   ( ) dias corridos , pelo 
valor total de R$ ...................... (....................................), resultante da aplicação dos preços 
ofertados ao objeto, já computado o BDI de  --------------% (.............), na forma e condições 
seguintes: 
 

Com relação à garantia dos produtos e serviços a serem executados, esta será 
de ................ (OBS.: o prazo de garantia dos produtos a serem fornecidos e dos serviços 
realizados não poderá ser inferior a 12 (doze) meses), contados da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 
   

A presente proposta é válida pelo prazo de ......... (..........) [mínimo. de 60 
(sessenta) dias, a partir da presente data]. 

 
São Paulo, .......... de ............................. de 2010. 

 
  

 Obs. Qualquer elemento que permita a identificação do licitante 

acarretará, nos termos da alínea “c” do subitem 2.1. do item V do 

Edital, em sua desclassificação. 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO ARTIGO 27 

DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 EM CUMPRIMENTO DO 
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 
 
À 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
SÃO PAULO/SP 
Referencia: Processo SAP/GS nº 857/2010 
PREGÃO ELETRONICO CG Nº 023/2010 
Objeto:  AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV PARA A PENITENCIÁRIA “MAURICIO HENRIQUE 
GUIMARÃES PEREIRA” II DE PRESIDENTE VENCESLAU 
 
................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**)  

  ............................................ 
(data) 

 ........................................................... 
(Nome/Cargo/Assinatura do Representante Legal) 

  
 
 
 

(Observações: 1. Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima; 2. Este documento 
deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante).OBS.: Este documento deverá 
ser redigido em papel timbrado e  entregue pela licitante que obtiver a proposta de menor 
preço. 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO 

 IMPEDITIVO E OUTROS 

 

À 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

SÃO PAULO/SP 

Referencia: Processo SAP/GS nº 857/2010 

PREGÃO ELETRONICO CG Nº 023/2010 

Objeto AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE 

TELEVISÃO – CFTV PARA A PENITENCIÁRIA “MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA” II 

DE PRESIDENTE VENCESLAU  

Declaramos, para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, o quanto segue: 

 

1) A inexistência de fato impeditivo a nossa habilitação na licitação em epígrafe; 
 

       2) Que     cumprimos    com    o    disposto   no   artigo 117, da Constituição Estadual, que  
trata  da higiene e  segurança do trabalho; 

 
 

São Paulo,             de                                          de 2010. 
 

 
 
 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado e  entregue pela licitante que 
obtiver a proposta de menor preço. 

 
 

 
 

 



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

 56 

 

ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 

 
PROCESSO N°857/2010 

                                      CONTRATO N° 00/2010 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A 
EMPRESA........................................................................
..........................  OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV PARA A PENITENCIÁRIA 
“MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA” II DE 
PRESIDENTE VENCESLAU 
 

Aos ------ dias de --------------- na cidade de São Paulo, compareceram de um lado o 
Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, situada à Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Santana, neste ato 
representada pela sua Chefe de Gabinete, Dra. Ana Maria Tassinari  De Felice Fantini ,  
portadora da cédula de identidade-  RG nº 8.536.145-8-SSP/SP e CPF nº 029.847.168-
09, no uso da competência conferida pelo Decreto nº 46.623 de 21 de março de 2002, 
doravante designada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 
................................................................, com  sede à 
.................................................................................., inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº ................................. e Inscrição 
Estadual nº ...................................., doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo .........................................., portador da cédula de identidade RG 
nº......................... e do CPMF/MF nº..........................., e pelos mesmos foi dito que em 
face da adjudicação / homologação efetuada no Pregão Eletrônico nº 00/2010, 
conforme despacho exarado às fls. nº ............., do Processo SAP/GS n°857/2010 , pelo 
presente instrumento avençam um contrato objetivando a aquisição, instalação e 
adequação do sistema de circuito fechado de televisão – CFTV para a Penitenciária 
“Mauricio Henrique Guimarães Pereira” II de Presidente Venceslau, sujeitando-se às 
normas da Lei estadual n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, Lei federal  n° 8.666, de 
21 de junho de 1.993,  e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive 
à Resolução SAP nº 06/07, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 
outorgam e aceitam: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a aquisição, instalação e adequação do sistema 
de circuito fechado de televisão – CFTV para a Penitenciária “Mauricio Henrique Guimarães 

Pereira” II de Presidente Venceslau, conforme especificações constantes no Projeto 
Básico, que integrou o Edital de Licitação como Anexo I, proposta da Contratada de 
fls..... a ...... e demais documentos constantes do Processo SAP/GS nº 857/2010. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a 
qualidade requeridas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO 
O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da assinatura deste contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – 
Projeto Básico, do Edital. 
 
PARÁGRAFO UNICO 
A entrega do objeto deste contrato deverá ser realizada na Penitenciária “Mauricio 
Henrique Guimarães Pereira” II de Presidente Venceslau, situada na Rodovia Raposo 
Tavares Km 623 – Horto Florestal – Presidente Venceslau - SP, correndo por conta da 
CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – TESTES DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE 
Serão realizados testes, que terão por objetivo a avaliação da qualidade, eficiência e 
atendimento das especificações técnicas do produto ofertado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
O objeto deste contrato será recebido: 
1. Provisoriamente, no dia subseqüente ao término do prazo de execução,  quando se 
dará a inspeção de compatibilidade com as especificações do Anexo I – Projeto Básico 
e da proposta da Contratada, mediante Termo de Recebimento Provisório, firmado 
por servidor responsável. 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
a1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
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b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;   
 
PARAGRAFO TERCEIRO 
O prazo de observação será de 15 (quinze) dias 
 
PARAGRAFO QUARTO 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no dia subseqüente ao término do 
prazo de observação, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo, firmado por 
servidor responsável. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
O valor total do presente contrato é de R$ .........(.....................), e onerará recursos 
orçamentários da Unidade Gestora: ___________, Elemento Econômico 
_________________, PTRES: ______________, Categoria Funcional Programática: 
____________________, do exercício de _____________. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117 de 10 de 
agosto de 1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914 de 26 de março de 1999),  
contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no Departamento de Engenharia da 
Secretaria da Administração Penitenciária situada na Avenida General Ataliba Leonel 
556 – Santana/SP, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, na forma 
prevista no parágrafo quarto, da Cláusula Quarta. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A nota fiscal/fatura que apresentar incorreção será devolvida à CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registros em 
nome da Contratada, no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual será 
consultado por ocasião da realização do pagamento. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., Agencia nº............., Conta Corrente nº 
............................... 
PARÁGRAFO QUARTO 
Havendo atraso no pagamento, sobre a quantia devida incidirá correção monetária 
nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à 
razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao 
atraso verificado. 
 
CLÁUSULA SETIMA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
O prazo de vigência do presente ajuste será de 77 (setenta e sete) dias contados a 
partir da assinatura do termo de contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega somente 
admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, parágrafos 
1º e 2º, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de 
Licitação e seus Anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual 
sobre licitações, cabe à CONTRATADA: 
1. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais 
ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à assistência técnica dos 
bens adquiridos; 
2. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais 
e humanos necessários; 
3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do 
contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.; 
4. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que 
interfiram na execução do contrato; 
5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
6. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade 
que possa afetar a execução do contrato; 
7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do 
CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
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8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 
Federal n.º 8.666/93; 
9. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas 
pela CONTRATANTE; 
10. A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
bens que apresentarem qualquer irregularidade. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 
disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
1. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe 
acesso às suas instalações; 
2. Prestar à CONTRATANTE as informações e esclarecimentos necessários que 
eventualmente venham a serem solicitados; 
3. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato. 
4. Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO OBJETO CONTRATO 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo do 
CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 
CONTRATO, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Eventual alteração contratual será obrigatoriamente formalizada por termo aditivo ao 
presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 8.666/1993. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
A contratada ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 
indireta do Estado de São Paulo pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
c.c. o artigo 15, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002 e o artigo 14, do 
Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
A Sanção de que trata o “caput” anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas previstas na Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, garantindo o exercício 
de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP e no endereço 
eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 
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CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
Este CONTRATO poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
conseqüências previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual n° 6.544/89, e artigos 77 a 
80 e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
A contratada reconhece, desde já, os direitos do contratante nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, e no 
artigo 77, da Lei estadual nº 6.544/89. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a 
CONTRATADA prestou garantia sob a modalidade __________________, no valor de 
R$ _______________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, 
em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei federal n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da 
respectiva apólice deverá constar disposição expressa estipulando a responsabilidade 
da seguradora, pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, 
aplicadas à tomadora do seguro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral execução de todas 
as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada monetariamente, 
conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do 
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 
Contratada às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa, 
observado o disposto na Resolução SAP nº 06/2007. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 
contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VISITA TÉCNICA, DOS TESTES E TREINAMENTO E 
DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PRODUTOS. 
 

Após a instalação, a contratada deverá realizar testes nos 
equipamentos em funcionamento e treinamento para operação do 
sistema. Estes testes visam a comprovação do atendimento às 
especificações contidas no Anexo I, bem como, deverá entregar 
manuais (serviços e operador) em 03 (três) vias; e, garantir que o 
objeto contratado manterá a sua integridade, assegurando que 
esteja perfeito e mantenha as suas características durante o período 
mínimo estabelecido no Anexo I – Projeto Básico, do Edital, 
contados da data da entrega dos bens. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Obriga-se a contratada a fornecer garantia técnica de, no mínimo 12 (doze) meses e 
findo esse período de garantia a contratada deverá conceder assistência técnica por 
mais 5 (cinco) anos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Consiste a garantia técnica na obrigatoriedade de reparo ou substituição do objeto, 
caso evidenciada irregularidade ou defeito, por vicio do produto, assegurando à 
contratante a perfeita funcionalidade do bem adjudicado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
Durante o prazo de vigência de garantia, a contratada deverá prestar assistência 
técnica e manutenção preventiva de acordo com as recomendações do fabricante, 
consistente contra defeitos de funcionamento não causados por operação incorreta 
do equipamento, sem qualquer ônus para a contratante. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
O atendimento às solicitações para prestação de assistência técnica deverá ser 
efetuado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
Havendo necessidade de um prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas para correção 
dos defeitos apresentados, a CONTRATADA obriga-se a fornecer, sem ônus para a 
CONTRATANTE, durante o período de conserto, bens similares e em condições de 
serem utilizados pela Administração. 
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PARÁGRAFO SEXTO 
Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, substituição de 
peças, transportes, mão-de-obra e manutenção dos bens, no caso de apresentar(em) 
imperfeição(ões) correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE 
quaisquer ônus. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, da Lei Federal  n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estiverem 

transcritos: 
 
a) o Edital do pregão nº_________ e seus anexos. 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA. 
c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 
 
2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal n.º 10.520, de 
17 de julho de 2002; Decreto n.º 49.722, de 24 de junho de 2005, regulamentada 
anexo à Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, Decreto estadual n.º 47.297, de 06 de 
novembro de 2002; Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002; Lei federal n.º 
8.666 de 23 de junho de 1993; Lei estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989 e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
3. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo. 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente 
termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado 
conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na 
presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 
 
 
Pela Contratante: Pela Contratada: 
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                       ________ 
Ana Maria Tassinari De Felice Fantini                         
Chefe de Gabinete                             
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
                        _____ 
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ANEXO V 
RESOLUÇÃO SAP 06/2007 

 

 
 
Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 
Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 8.666/93 e 10.520/02 e 

na Lei estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 
31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 
Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei federal 
8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei estadual 
6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 20/09/93; sem 
prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, obedecerá às normas 
estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver normatização específica.  
Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a 
aplicação de multa na seguinte conformidade: 
I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% do 
valor do ajuste; 
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do ajuste. 
Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 
conformidade: 
I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% do 
valor do ajuste; 
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do ajuste. 
Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 
conformidade: 
I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado; 
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 
financeiro não realizado; 
III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de inexecução, 
calculada sobre o valor diário do contrato. 
Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de 
multa diária, na seguinte conformidade: 
I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando 
houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 
II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia e 
0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo financeiro 
não realizado; 
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III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor previsto 
por dia. 
Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 
não realizado. 
Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da 
Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 2º a 5º 
terão seus percentuais acrescidos em 50%. 
Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 
não realizado. 
Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 
contratado. 
Inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo contratado no prazo de 30 dias a contar 
da data da aplicação da penalidade ou do indeferimento do recurso, sob pena de 
cobrança judicial. 
Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 
monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento. 
Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de 
uma não exclui a da outra. 
Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de 
anexo, os instrumentos convocatórios 
de licitações e os contratos ou instrumentos equivalentes de que trata esta Resolução. 
Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições desta 
Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 
Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99.” 
 

 
 


