
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO  

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

SISTEMA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO POR 

MEIO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

CAMPOS NOVOS. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO  

2.1 A ampliação do sistema de vídeo monitoramento por câmeras em pontos 

estratégicos, auxiliará na tarefa de melhorar a segurança nos imóveis públicos e também 

das pessoas que circulam dentro do perímetro urbano, e acessos os municípios, visando 

contribuir preventivamente contra a ação de atos de violência. A contratação também 

permitirá uma ação mais eficaz das polícias no trabalho de investigação e repressão da 

criminalidade. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1 Os itens, quantidades e preços máximos a serem pagos pelo Município, são os 

seguintes: 

 

Lote 01 Descrição Quantidade Preço Médio 
Quantidade 

de meses 
Valor total 

1 Sala de Videomonitoramento 1  R$              933,33  12 
 R$          

11.199,96  

2 

Câmeras de vídeo 

monitoramento Full HD com 

LPR para no mínimo 70km/h 

26  R$           5.366,67  12 
 R$          

64.400,00  

3 

Armazenamento de Imagens - 

NVD 16 canais com gravação 

Full HD em todos canais a 

30fps cada em Full HD 

2  R$              550,00  12 
 R$            

6.600,00  

4 
Licença de sistema para 

reconhecimento de placas 
26  R$              840,00  12 

 R$          

10.080,00  



 

 

5 

Ponto para Câmeras, incluindo 

postes galvanizados 7 metros 

com rack, outdoor, e caixa de 

aterramento padrão Celesc. 

14  R$           2.283,33  12 
 R$          

27.400,00  

6 
Ponto de rede fibra óptica para 

interligação das câmeras 
13  R$           1.716,67  12 

 R$          

20.600,00  

TOTAL DO VALOR MENSAL:  R$       11.690,00  12  R$     140.280,00  

 

3.2 A empresa vencedora deverá realizar a manutenção em 6 (seis) câmeras LPR 

já existentes/instaladas no município.   

3.3 A descrição do sistema de vídeo monitoramento e dos equipamentos são as 

seguintes: 

ITEM 1  SALA DE VIDEO MONITORAMENTO 

2 Televisores 49” Full HD 4K 

1 Computadores Requisitos Mínimos: Core I5-8Gb-Hd SSD 240GB-Vga de 1GB Monitor 18,5” 

Nobreak 1500 VA 

Rack 12U com régua de 8 tomadas, 1 bandeja fixa e material oculto para interligação dos pontos 

a base da PM 

Switch 8 portas Gigabit  

TEM 2 CAMERA LPR 70KM/H 

Sensor de imagem 1 / 2.8 "CMOS;Tamanho da imagem 1920 × 1080; 

Shutter eletrônico 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s; Tipo de íris DC Iris; Iluminação mínima 0.005 

lux@F1.6 com AGC ligado; 0 Lux com IR acionado; @F1.6 motorizada; Campo de 

visão H: 44°~17.6° ; V:25.6°~10° ; D: 49.7°~20.2°; Wide Dynamic Range 120dB; BLC 

Sim; HLC Sim; Defog Sim; Digital NR 3D DNR; Ângulo de ajuste Horizontal: 0°~360°; 

Vertical: 0°~90°; Rotação: 0°~360°; Compressão de vídeo Smart H.265 / H.265+ / 

H.265 / Smart H.264 / H.264+ /H.264 / MJPEG 

Resolução 1080P ( 1920× 1080 ), 720P ( 1280×720 ), D1, CIF, 480×240 

Stream principal 60Hz : 1080P / 720P( 1 ~ 30fps ); HFR Mode: 1080P/720P (60Hz: 

1~60fps; 50Hz: 1~50fps) Stream secundário 60Hz : 720P/D1/CIF/480x240 (1~30fps); 



 

 

 Terceiro Stream 60Hz : D1/CIF/480x240 (1~30fps); Bit Rate 64 Kbps ~ 6 Mbps; Modo 

de codificação VBR / CBR; Compressão de áudio G711A / U; Configurações de 

imagem ROI,  Saturação, Brilho, Croma, Contraste, Nitidez Wide Dynamic Range 

(WDR), Sharpen, NR, etc. Ajustável através de software cliente ou navegador da web; 

ROI Cada ROI a ser configurado separadamente; Interface de rede RJ45  10/100 mbs; 

Áudio 1CH de entrada e 1CH saída de áudio; Armazenamento Slot para cartão micro SD 

de até 128GB; Hardware reset Sim; Alarme 1CH de entrada e 1CH de saída de alarme; 

Acesso remoto Navegador Web, software CMS; Conexões online Suporta 

monitoramento simultâneo para até 10 usuários; Suporte de transmissão em tempo real 

multi-stream; Protocolo de rede UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, 

SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS; Protocolo de interface 

ONVIF; Armazenamento remoto e armazenamento local em micro cartão SD; Alarmes 

inteligentes Detecção de movimento, sensor de alarme, erro de cartão SD, cartão SD 

cheito, conflito de endereço IP, desconexão de cabo; Analíticos inteligentes de vídeo, 

Detecção de violação de vídeo, detecção de mudança de cena, reconhecimento de placas; 

Funções gerais Marca d'água, filtragem de endereço IP, máscara de vídeo, heartbeat, 

proteção por senha, comutador não fotossensível, correção de distorção de imagem; PoE 

Sim, IEEE802.3af; Alcance do IR 70~100m; Proteção IP67; Reconhecimento de placas; 

Snapshot (instantâneos) Visão geral e recorte da placa para foto; Limite de 10.000 

cadastradas; Faixa de velocidade de captura 0~70 Km/h. 

ITEM 3 NVD COM SUPORTE PARA 16 CANAIS IP 

Sistema Compressão Padrão H.264 / H.265, Entrada de rede 16 canais de entrada IP, 

Largura de banda 160Mbps / 160Mbps; Resolução 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 

960P / 720P; Saídas HDMI: 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080 / 3840 x 2160, 

VGA: 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1920 x 1080; Áudio Entradas / Saídas de rede 16 

canais IP; Bidirecional 1x RCA; Saída local 1x RCA; Gravação Stream Dual stream; 

Resolução 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P; Modo Manual, tempo, 



 

 

 movimento, sensor Entrada; IP Resolução Até 8MP; Playback e Execução simultânea 

Até 16 canais; Busca Corte de tempo / tempo / eventos / busca por nome; Busca 

inteligente; Cores destacadas para exibir o registro da câmera em um certo período de 

tempo, cores diferentes se referem a diferentes registros de eventos; Funções Play, 

pause, FF, FB, zoom digital, Alarmes Modo Manual, sensor, movimento, exceção; 

Entrada 8 entradas locais, e suporte à entrada de alarme via IP, Saída 4 canais; Disparo 

Gravação, foto, preset, e-mail, etc. Suporta 16 canais com reconhecimento de Face 

Base de dados, imagens das faces com 16 bibliotecas, Suporte a 10.000 imagens de 

faces, Capacidade de escaneamento de 240 imagens por minuto, Busca de imagem 

facial, Busca por foto suportada; Gerenciamento do banco de dados com adicionar, 

modificar, excluir, e buscar imagens faciais; Adição de faces Via aplicativo, navegador 

da web, ou computador local suporte Registro de imagem facial externa e suporte a 

integracao com software de terceiro. Resolução: 64 x 64 ~ 1920 x 1080, Tamanho: até 

200kB Formato: jpg, Comparação de imagem facial Suporte a lista de permitir e 

bloquear lista de alarme,Traços faciais suportado; Mapa de traços faciais Resolução: 600 

x 300 ~ 3840 x 2160 com tamanho: até 200kB Formato: jpg, Gráficos estatísticos de 

informações faciais Barra e “pizza”, Modo estatístico de informações faciais, Estatísticas 

diárias, semanais, mensais, trimestrais, e por período de tempo personalizado, Suporte 

Onvif, Perfil S, Rede Interface RJ45: 10/100/1000 Mbps, Protocolos TCP/IP, PPPoE, 

DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, Clientes web Até 10 usuários 

simultaneamente, Acesso  via dispositivos móveis com OS iOS, Android (smartphones e 

tablets), Armazenamento HDD 2x SATA de até 8TB cada, Backup Local HD removível 

e pendrive, Portas USB 1x 2.0 (frontal) , 1x 3.0 (traseira), Com hd de 6TB Interface: 

SATA 6 Gb/s Recursos e desempenho: - Compartimentos de unidade suportados: 16+ - 

AI Streams 1: 32 - Câmeras HD compatíveis: até 64 - Sensores RV - Máx. OD de taxa 

de transferência sustentada: 250 MB / s. HD 6TB, Tecnologia AllFrameTM, Maior 

carga de trabalho nominal, Várias câmeras, vários streams, Gerenciamento de 

armazenamento proativo com o WDDA, Garantia limitada de três anos, Taxa de 

transferência da interface (máx)⁴ Buffer para host Host para/desde drive (mantido)  6 

Gb/s 175 MB/s, Cache (MB)⁴  256 



 

 

ITEM 

04 

LICENÇAS DE SOFTWARE PARA RECONHECIMENTO DE PLACAS com 

armazenamento em nuvem de 12 meses.  

Sistema de consulta e cadastramento via web, Envio de alertas e rastreamento por e-mail 

e Telegram, Alertas individualizado por câmeras ou grupo de câmeras, Exportação de 

relatórios em PDF e CSV, Busca por cidade ou data de passagem, busca parcial por 

caracteres, rastreamento de veículos com até 24 meses, cadastramento de veículos 

individualizado, mapa gráfico com busca rápida por câmera, busca de veiculo por 

câmera individualizadas ou em grupos, relatório de passagens de veículos, com mapa de 

calor, informando quantidade e horas com maior trafego. Exportação de relatório 

individualizado ou agrupado com 10000 placas. Auditoria de acesso, data, usuário no 

sistema. Integração com sistema Bravo e outros sistemas disponíveis para integração a 

nível estadual e federal, conforme solicitação pelo Município contratante. As imagens de 

monitoramento possam ser visualizadas em tempo real com possibilidade de multi-

streaming, e também armazenadas em formato Full HD, com taxa de atualização de, no 

mínimo, 20 (vinte) frames por segundo. Possibilidade de visualização (streaming) e 

salvamento imediato (download) do período determinado pelo usuário. As imagens de 

monitoramento em tempo real e/ou armazenadas devem ser acessíveis remotamente 

pelas polícias civil e militar com a mesma qualidade acima referida. A CONTRATADA 

deverá disponibilizar banco de bateria, mantendo o sistema em funcionamento por no 

mínimo 2 (duas) horas após queda de energia da rede principal. Diante da sensibilidade 

das informações e importância do recurso para a segurança pública, se faz exigência de 

recursos técnicos para gerenciamento de usuários em grupos de atividade, com níveis de 

acesso específicos, registro (logs) de atividades (login, data//hora, IP utilizado, consultas 

realizadas, cadastro e recebimento de alerta, etc.), caracterizando um sistema auditável. 

Obrigatoriedade de Integração com o Sistema Bravo da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública/SC, conforme https://api-sensores.ssp.sc.gov.br/  

Possui API pública para integração de sistemas de segurança. 

 

https://api-sensores.ssp.sc.gov.br/


 

 

ITEM 5 PONTO PARA CAMERA – POSTE E RACK 

Postes metálico galvanizado 4" 6,5 metros. 

Caixa quadro de comando em aço, padrão 19'' com estribo, padrão ABNT com disjuntor, 

Rack, DPS e régua de tomadas 3 pinos.  

Caixa de inspeção com tampa de ferro. 

Incluso todo material oculto, para funcionamento do sistema. 

ITEM 6 PONTO DE REDE FIBRA OPTICA PARA INTERLIGAÇAO DAS CÂMERAS 

Pontos de internet com IP fixo 20 MB cada (ver item 4 do Termo de Referência) 

 

4.  DA INTERNET PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA  

4.1. A contratada deverá dispor de Link de Internet Dedicados de 40MB por câmera 

contratada (Mbps – Mega bits por segundo). Instalação no ponto da câmera; 

4.2.  O Link Dedicado de 20Mbps com a Internet deve ser entregue nos Pontos de 

monitoramento. Características Mínimas solicitadas: Garantia de conexão 24 horas por dia 

e 7 dias por semana; Garantia total da banda contratada com redundância; Link Simétrico, 

mesma velocidade de download e upload; Velocidade do Link de conexão com a Internet 

de no mínimo 40Mbps; 

4.3. Suporte Técnico para o Link, deverá ser prestado em horário de expediente de: 

(Manhã: 8h às 11h30min – Tarde: 13h30min às 18hs) com prazo máximo de 08 horas para 

solução de problemas;  

4.4.  Após a abertura do chamado técnico, este deverá estar no local ou entrar em 

contato com o Batalhão da Policia Militar ou Policia Civil para fins de análise do problema 

em no máximo 60 minutos.  

 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SISTEMA 

5.1.  Possuir diferenciação entre a estação de monitoramento e a estação de 

armazenamento acessível remotamente (servidor), com equipamentos apropriados para 

cada caso; 



 

 

5.2. As imagens de monitoramento possam ser visualizadas em tempo real com 

possibilidade de multi-streaming, e também armazenadas em formato Full HD, com taxa 

de atualização de, no mínimo, 20 (vinte) frames por segundo; 

5.3. As imagens de monitoramento em tempo real e/ou armazenadas devem ser 

acessíveis remotamente pelas polícias civil e militar com a mesma qualidade acima 

referida; 

5.4. As imagens de monitoramento em vídeo de todas as câmeras devem ser 

armazenadas por, no mínimo, 30 (trinta) dias, antes de serem sobrescritas; 

5.5. Possibilidade de visualização (streaming) e salvamento imediato (download) do 

período determinado pelo usuário; 

5.6. Haja possibilidade de importar veículos com restrições (furto, roubo, etc.) da base 

do DETRAN, para que o sistema exiba alertas no monitoramento em tempo real e/ou para 

o usuário, no momento da passagem de determinados veículos; 

5.7. O tempo entre a captura e disponibilização da imagem no servidor não deve ser 

superior a 10 (dez) segundos; 

5.8. Resgate a imagem respectiva de cada captura realiza, especialmente mediante 

consulta do usuário; 

5.9. Resgates todas as passagens e imagens respectivamente vinculadas, mediante 

consulta; 

5.10. Disponibilize tela de monitoramento em tempo real, com, no mínimo as últimas 

vinte imagens recebidas, em formato “miniatura”. 

5.11. Identificar placas: Com diferentes cores de fundo (cinza, vermelho, verde, azul e 

branca); Sobre variados níveis de luminosidade solar ou sobre variados ângulos de 

incidência dos raios solares sobre os veículos; Sobre condições moderadas de chuva e/ou 

neblina; Sobre condições de alta e baixa umidade; No período noturno e no período diurno; 

com índice de assertividade maior de 85 % (oitenta e cinco por cento) de todo o fluxo de 

veículos. 

5.12. Toda passagem de veículo deve ser gravada em imagem, ainda que não tenha sido 



 

 

possível a leitura dos caracteres (tolerância de quinze por cento do fluxo). 

5.13. Armazene por, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias os registros de imagens e 

dados de todos os veículos que trafegaram por todos os pontos monitorados, 

acompanhados das seguintes informações: Placa; Marca/modelo; Cor; Espécie; Cidade/UF; 

RENAVAM; Categoria; Proprietário; Data/hora da passagem; Número de série do 

equipamento. 

5.13.1. Endereço (rua, sentido e ponto de referência);  

5.13.2. Irregularidade/ocorrência (se houver). 

5.13.3. Permita a pesquisa de passagens de veículos mediante utilização de filtros, tais 

como: Placa, mediante digitação de caracteres exatos; Mescla de caracteres coringas (no 

mínimo três) e exatos; Pesquisa por endereço; Pesquisar os veículos irregulares; Pesquisa 

por nome do proprietário; Passagens por data e hora; Possibilitar pesquisas de conjuntos de 

veículos com passagens aproximadas em dias distintos (“batedores”), com critérios 

definidos pelo usuário. 

5.14. Possibilidade de cadastro de alerta, para que o usuário - ou grupo anteriormente 

definido - seja automaticamente informado (e-mail, SMS, etc.) quando registrada 

passagem de veículo de interesse policial. 

5.15. Possibilidade de criação de usuários com níveis de acesso diversos. 

5.16. A interface do usuário deve ser compatível com navegadores de internet 

consagrados (Internet Explorer 8, ou superior; Google Chrome 11, ou superior; Safari 5.x, 

ou superior) para acesso remoto. 

5.17. O sistema deve gerar relatório nos formatos “.HTML’, “.PDF” e “.CSV”. 

5.18. Possibilitar a troca de senha e gerenciamento dos usuários autorizados e com nível 

de acesso específico. 

5.19. Seja realizado backup em nuvem por no mínimo 30 dias, informar qual o local de 

armazenamento das capturas das imagens, exemplo: Amazon, Oracle, Google, etc. 

 

 



 

 

6. DA FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

6.1. Após transcorrida as fases de habilitação (análise dos documentos e qualificação da 

licitante) e da proposta comercial, e antes da homologação do objeto da licitação, a 

empresa será convocada para Prova de Conceito, na qual deverá apresentar e demonstrar a 

tecnologia ofertada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de 

desclassificação da proposta, e deverá comprovar os requisitos obrigatórios descritos no 

item 5 e seus subitens, no qual momento se farão presentes, para acompanhar a 

apresentação e demonstração, representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal e 

Secretaria de Planejamento. Um dos responsáveis pelo Setor de Tecnologia e Informação 

também acompanhará a apresentação.  

6.2. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da 

Ordem de Serviço para instalação de todo o sistema de vídeo monitoramento através de 

câmeras de vigilância em imóveis e vias públicas do Municípios contratantes. 

6.3. As imagens de monitoramento em vídeo de todas as câmeras devem ser 

armazenadas por, no mínimo, 30 (trinta) dias, antes de serem sobrescritas. 

6.4.  Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA todos os materiais, equipamentos 

e serviços ocultos que se fazem necessários para a perfeita e completa implantação do 

SISTEMA de monitoramento, como: materiais, ferramentas, mão-de-obra, insumos e 

outros, sem quaisquer ônus adicionais ao Município. 

6.5. A infraestrutura de postes, rede elétrica até a rede elétrica da concessionária será de 

responsabilidade da Contratada. Os serviços seguem modelo padrão de acordo com a 

norma técnica ABNT. 

6.6. Será de responsabilidade da empresa vencedora o conserto ou a substituição de 

equipamentos em caso de danos, bem como será responsável pela manutenção preventiva e 

corretiva de todos os itens componentes do sistema de monitoramento eletrônico a ser por 

ela disponibilizado sem ônus adicionais ao município. 

6.7. A Contratada é responsável pelas normas de segurança durante o transporte e 

efetivação da entrega/instalação dos materiais, utilização de EPI’s e por qualquer ônus de 



 

 

frete durante a efetivação da entrega dos materiais/equipamentos. 

6.8. As Câmeras de Segurança serão instaladas em pontos a serem definidos pelo 

Municípios. Conforme projeto de cada município.  

6.9. Os equipamentos para as centrais de Vídeo monitoramento devem ser instalados em 

locais a serem definidos pelo município. 

6.10. A Contratada deverá interligar por fibra óptica, todos os pontos de câmeras, para 

alimentação dos atuais programas existentes, com uma rede de intranet/internet ao seu 

sistema, fornecendo acesso a ambos os programas para o Município. Localização dos 

pontos a serem definidos.  

6.11. A Contratada deverá instalar as câmeras nos pontos conforme localização descrita 

por acordo do município contratante. 

 

7. PAGAMENTO 

7.1. Os pagamentos ocorrerão após a apresentação da nota fiscal, até o décimo (10°) dia 

útil do mês subsequente ao da prestação do serviço. 

7.1.1. O Pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do 

fornecedor, condicionado à apresentação de documento fiscal e produtos definitivamente 

aceitos e recebidos pelo Município, através de seu responsável, mediante autorização e 

liberação dos recursos. 

 

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

8.1. Ao Município é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados. 

8.2. O Recebimento do objeto deverá ser realizado: 

8.2.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade 

com as especificações constante do Edital e da Proposta. 

8.2.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da Proposta, e sua consequente aceitação. 



 

 

8.3. A contratada deverá fornecer relatório, conforme solicitação exclusiva do 

Secretário de Planejamento ou do Prefeito Municipal, sempre que houver alteração dos 

usuários cadastrados, ativos ou desativados, no sistema. 

8.4. Toda modificação como criação de novos usuários de acesso ao sistema, mudança 

de pontos das câmeras e/ou aquisição de novos pontos para câmeras, será solicitada de 

forma exclusiva através do Departamento de Tecnologia e Informação do Município. 

 

 

Campos Novos, 07 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Vilmar Antônio Ferrão Junior 

Secretário de Planejamento e Coordenação 


