
 ANEXO I DO EDITAL - PROJETO BÁSICO 
 1.  IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

 1.1.  Diretoria: Diretoria de Infraestrutura - DIE-PB 

 1.2.  Unidade: Gerência de Infraestrutura de Operação  Data Center - GSOI-PB 

 1.3  . Endereço completo da unidade demandante: 
 Av. Presidente Carlos Luz 1275, sala 213. 

 1.4.  Bairro: 
 Caiçaras 

 1.5.  Cidade: Belo Horizonte  1.6.  UF: Minas Gerais  1.7.  CEP: 31230-000 

 1.8.  CNPJ: 
 18.239.038/0001-87 

 1.9.  Inscrição Estadual: 
 062.392.867.0033 

 1.10.  Inscrição Municipal: 
 312.694/001-5 

 1.11.  Superintendente – Demandante:  1.12.  Matrícula: 

 1.13.  Gerente - Demandante:  1.14.  Matrícula: 

 1.15.  Responsável pela elaboração do Projeto Básico:  1.16.  Matrícula: 

 2.  OBJETO 

 2.1.  Promover  Registro  de  Preço  para  contratação  de  SOLUÇÃO  DE 

 VIDEOMONITORAMENTO,  com  equipamentos  e  serviços,  SOB  DEMANDA,  para  atender 

 às necessidades da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, compreendendo o seguinte: 

 LOTE ÚNICO: 

 PLANILHA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE 

 1  Poste metálico 5m  unid  300 

 2  Haste de aterramento  unid  300 

 3  Cabo CFOA-AS80 - SM-G 6 fibras  metro  240000 

 4  Caixa de emenda óptica até 72 fibras completa  unid  200 

 5  Caixa de emenda óptica até 144 fibras completa  unid  100 

 6  Switch industrial 8 portas  unid  1100 

 7  Padrão ND5.1 CEMIG FSM com disjuntor  unid  300 

 8  Nobreak 1000VA  unid  300 

 9  Gabinete outdoor 6U 19" completo  unid  300 

 10  Cabo PP 2,5mm  metro  12000 
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 11  Eletroduto galvanizado pesado 2" 3m  unid  300 

 12  Condulete 2" com saída lateral  unid  300 

 13  Tubo corrugado PEAD 50mm  metro  9000 

 14  Curva galvanizada 2"  unid  300 

 15  Caixa ZA padrão CEMIG  unid  300 

 16  Câmera PTZ Tipo 1 - Recursos Padrões  unid  400 

 17  Câmera PTZ Tipo 2 - Recursos Avançados  unid  118 

 18  Câmera Fixa Tipo 1 - Recursos Padrões  unid  960 

 19  Câmera Fixa Tipo 2 - Recursos Avançados  unid  686 

 20  Câmera Fixa Tipo 3 - Reconhecimento Facial  unid  20 

 21  Câmera com LPR embarcado  unid  200 

 22  Licenças para servidor de Sistema de Gestão de 
 Videomonitoramento (VMS)  unid  2106 

 23  NVR 128 canais  unid  19 

 24  Servidor de Gerenciamento  unid  3 

 PLANILHA DE SERVIÇOS 

 25  Serviço de instalação de poste com aterramento e 
 gabinete montado  unid  300 

 26  Serviço de instalação de cabo óptico com fusão  metro  240000 

 27  Serviço de instalação de Padrão CEMIG para FSM e 
 interligação ao poste metálico  unid  300 

 28  Serviço de instalação de 1 câmera PTZ, 2 câmeras fixas 
 1 switch industrial em poste existente  unid  596 

 29  Serviço de instalação de 1 câmera e 1 switch industrial 
 em poste existente  unid  490 

 30  Serviço de instalação completo (poste, camera, switch, 
 fibra, elétrica, etc)  unid  254 

 2.2.  A  Detentora  do  Registro  de  Preços  deverá  fornecer  SOB  DEMANDA,  sem  compromisso  de 

 aquisição, durante a vigência da ata, os produtos e serviços constantes do objeto. 

 2.3.  Sustentabilidade ambiental 

 2.3.1.  O  projeto  será  executado  respeitando  as  diretrizes  ambientais,  tudo  devidamente 

 garantido  em  contrato,  utilizando-se  dos  materiais  e  meios  ecologicamente 

 adequados. 
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 2.3.2.  As  intervenções  promovidas  são  de  menor  impacto,  instalação  de  postes  e 

 passagem  de  cabos,  não  obstante,  fez-se  constar  no  contrato,  edital  e 

 compromissos  firmados  com  eventual  empresa  a  ser  contratada  que  sejam 

 respeitadas as normas e regras ambientais. 

 2.4.  Do mapeamento dos serviços de engenharia: 

 2.4.1.  Os  quantitativos  a  serem  contratados  foram  definidos  com  base  no  mapeamento 

 realizado, a partir da métrica apurada face às necessidades da PBH. 

 2.4.2.  Analisando  o  mapeamento  em  anexo  ao  presente  Projeto  Básico,  é  possível 

 verificar  o  padrão  utilizado  e  a  proporcionalidade  utilizada  para  fins  de  definição  do 

 quantitativo. 

 3.  JUSTIFICATIVA 

 3.1.  O  Sistema  de  Videomonitoramento  (SVM)  definido  como  sendo  o  emprego  de  tecnologias 

 de  vídeo  vigilância  em  vias  e  espaços  públicos  abertos  se  faz  necessário  com  a  finalidade 

 de  potencializar  e  aumentar  a  presença  da  Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte  em 

 cooperação  com  a  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  a  finalidade  de  prover 

 uma  maior  vigilância,  bem  como  a  segurança  para  os  munícipes.  O  SVM  -  Sistema  de 

 Videomonitoramento  é  composto  por  câmeras  de  vídeo  e  equipamentos  que,  por  meio  da 

 rede  de  fibra  óptica  do  município,  transmitem  imagens  em  tempo  real  a  uma  central  de 

 monitoramento. 

 3.2.  Conforme  supramencionado,  o  encaminhamento  das  imagens  captadas  pelas  câmeras 

 diretamente  para  a  central,  onde  são  visualizadas  e  armazenadas,  se  dá  por  meio  de  rede 

 óptica  construída.  Em  Belo  Horizonte,  a  rede  óptica  implantada  e  em  utilização  tem 

 aproximadamente  1.300  km  de  cabos  lançados  de  forma  subterrânea  ou  aérea  utilizando 

 postes da CEMIG. 

 3.3.  Em  face  do  elevado  quantitativo  de  ocorrências  nas  quais  o  efetivo  da  Polícia  Militar  de 

 Minas  Gerais  e  da  Guarda  Civil  Municipal  de  Belo  Horizonte  atuam  diuturnamente,  seja  em 

 caráter  preventivo  ou  repressivo,  com  vistas  à  preservação  da  ordem  pública  e  incolumidade 

 das  pessoas  e  do  patrimônio,  tem  a  necessidade  fundamental  de  contar  com  o  referido  SVM 

 - Sistema de Videomonitoramento. 

 3.4.  O  sistema  de  câmeras  será  instalado  em  vias  públicas,  prédios  e  demais  locais  indicados 

 como essenciais. 
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 3.5.  Esta  contratação  engloba,  tanto  aquisição  de  materiais  e  produtos,  como  os  serviços 

 necessários  para  promover  a  recuperação  de  atuais  pontos  já  defeituosos  e  a  instalação  de 

 novos, de acordo com a demanda. 

 3.6.  A  implantação  deste  sistema  de  videomonitoramento  irá  facilitar  a  prevenção  da 

 criminalidade  bem  como  a  manutenção  da  ordem  pública,  propiciando  o  fortalecimento  da 

 segurança pública e consequente melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 3.7.  As  centrais  de  monitoramento  dos  SVM  -  Sistema  de  Videomonitoramento  são  instaladas 

 junto  aos  órgãos  operacionais  (CICOP,  SOU,  COP-BH)  que,  através  dela,  adequam  junto  à 

 Polícia  Militar  e  à  Guarda  Municipal  o  policiamento  nos  locais  monitorados  para  atendimento 

 das eventuais demandas geradas. 

 3.8.  O  SVM  -  Sistema  de  Videomonitoramento  também  conta  com  o  arquivamento  das 

 ocorrências  monitoradas  para  seu  eventual  uso,  em  caso  de  requerimento  para  instrução 

 dos  processos  administrativos  ou  judiciais,  sempre  mediante  requisição  da  autoridade 

 competente. 

 3.9.  A  falta  de  um  sistema  de  monitoramento  eficaz,  prejudica  substancialmente  o  trabalho  da 

 Polícia  Militar  e  da  Guarda  Municipal  em  situações  de  suspeição  e  crime  para  o 

 acionamento automático das viaturas e de eventual efetivo necessário. 

 3.10.  Uma  novidade  a  ser  inserida  no  Sistema  de  Videomonitoramento  é  o  sistema  de 

 “inteligência  artificial”  que,  nos  dias  atuais,  conforme  se  tem  comprovado  nas  grandes 

 capitais,  tem  se  mostrado  mais  eficaz  com  a  utilização  de  câmeras  e  softwares  específicos. 

 Em  face  disso,  esse  projeto  propõe  a  instalação  de  câmeras  de  leitura  de  placas  nos  postes 

 de  Olho  Vivo  com  viabilidade  técnica  para  a  sua  implantação  e  visada  direta  para  a  pista  de 

 rolamento dos veículos e será integrado ao Sistema Hélios da PMMG. 

 3.11.  A  filmagem  no  local  das  ocorrências  e  delitos  pode  gerar  provas  documentais  importantes 

 para  elucidação  de  crimes,  comprovar  autoria  e  dar  legitimidade  à  ação  policial.  Este  projeto 

 também  visa  reestruturar  as  atuais  salas  de  monitoramento.  A  proposta  é  que  sejam 

 centralizadas  em  dois  locais,  englobando  todos  os  batalhões  de  Belo  Horizonte  e  no 

 COP-BH. 

 3.12.  O  escopo  do  projeto  consiste,  tanto  na  substituição  das  câmeras  que  hoje  se  encontram 

 inoperantes,  bem  como,  na  aquisição  e  instalação  de  novas  câmeras  fixas  para  ampliação 

 do  campo  de  visão,  sendo  elas:  Câmeras  piloto  com  reconhecimento  facial;  Câmera  com 
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 LPR(  Licence  Plate  Recognition)  que  ficará  responsável  pela  leitura  de  placas  de  veículos. 

 Serão  adquiridas  também  atualização  das  licenças  de  gravação  e  servidor  de 

 gerenciamento das imagens. 

 3.13.  Conforme  supramencionado,  será  feita  a  interligação  da  rede  óptica  do  videomonitoramento, 

 a ser contratada, com a rede de dados atual. 

 3.14.  Essa  interligação  óptica  será  projetada  e  contratada  de  acordo  com  os  pontos  de 

 interligação  disponíveis  para  que  seja  realizado  o  menor  trajeto  de  interligação.  Essa 

 interligação NÃO faz parte do escopo deste projeto. 

 3.15.  As  imagens  atualmente  trafegam  sobre  rede  óptica  separada  e  não  são  acessíveis  pela 

 internet,  para  evitar  um  grande  tráfego  de  vídeos  sobre  a  rede  de  dados.  Assim  como  as 

 câmeras  são  interligadas  por  fibras  ópticas  aos  respectivos  batalhões,  os  batalhões  também 

 são  interligados  entre  si  por  rede  óptica  dedicada.  As  câmeras  da  PBH  estão  ligadas  ao 

 COP-BH. As redes da PBH e do Olho Vivo já são interligadas. 

 3.16.  Atualmente  há  aproximadamente  480  pontos  com  câmeras  com  defeito  no  sistema  Olho 

 Vivo implantado. 

 3.17.  O  presente  documento  descreve  os  conceitos  de  funcionamento,  instalação  e  integração 

 dos  componentes  do  sistema  necessários  para  a  revitalização.  Desta  forma,  todos  os 

 equipamentos,  softwares  e  serviços  ofertados  pela  licitante  deverão  necessariamente 

 atender às exigências mínimas descritas neste Projeto Básico. 

 3.18.  A  estipulação  e  definição  dos  locais  onde  serão  instalados  os  equipamentos  para 

 revitalização  do  sistema  de  videomonitoramento  se  dará  em  conformidade  com  a 

 necessidade  da  municipalidade  e  do  interesse  público  quando  da  contratação,  em  estrita 

 observância  ao  limite  de  recursos  orçamentários  para  a  contratação,  estando  o  presente 

 projeto  básico  lastreado  nos  estudos  técnicos  preliminares  realizados  internamente  pela 

 administração,  os  quais  são  suficientes  e  adequados  para  a  continuidade  do  procedimento 

 licitatório em questão. 

 4.  ORIENTAÇÕES,  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS  E  EXIGÊNCIAS  PARA  EXECUÇÃO  DOS 
 SERVIÇOS 

 4.1.  TODOS  OS  ITENS  DO  OBJETO  ENCONTRAM-SE  TECNICAMENTE  ESPECIFICADOS  NO 

 ANEXO II deste Projeto Básico. 
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 4.2.  O  conjunto  de  atividades  mínimas  necessárias  à  execução  do  objeto  deste  Projeto  Básico, 

 são as seguintes: 

 4.2.1.  Substituição de câmeras PTZ inoperantes; 

 4.2.2.  Instalação de câmeras fixas para ampliação do campo de visão; 

 4.2.3.  Introduzir/instalar câmeras de leitura de placas; 

 4.2.4.  Inserir  câmeras  fixas  para  ampliar  o  campo  de  visão  e  reduzir  a  perda  de  imagens 

 de fatos de interesse por estarem as câmeras direcionadas para outro lado; 

 4.2.5.  Instalar  câmeras  de  leitura  automática  de  placas  nos  postes  de  videomonitoramento 

 que  se  encontrarem  em  posição  favorável  em  relação  à  via  com  integração  ao 

 Hélios da PMMG; 

 4.2.6.  Adequar  as  centrais  de  monitoramento  e  armazenamento  de  imagens  para 

 recepcionar as novas câmeras; 

 4.2.7.  A  CONTRATADA  será  responsável  pela  instalação  dos  equipamentos,  bem  como 

 pelo  fornecimento  de  todo  o  material  e  pessoal  necessário,  em  locais  a  serem 

 indicados pelo CONTRATANTE. 

 4.2.8.  A  CONTRATADA,  para  instalações  com  uso  do  poste  da  CEMIG,  deverá  elaborar 

 projeto técnico prévio. 

 4.2.9.  A  instalação  dos  equipamentos  e  softwares  deverá  estar  em  estrita  concordância 

 com  este Projeto e aprovada previamente pela CONTRATANTE. 

 4.2.10.  Os  serviços  de  Instalação  necessários  e  que  fa  zem  parte  do  escopo  estão  descritos 

 em cada subitem de fornecimento do Anexo II, deste Projeto Básico., 

 4.2.11.  Toda  alteração,  instalações  e  movimentações  de  qualquer  ambiente  (rede,  cabo, 

 estrutura) depende da elaboração da documentação técnica necessária. 

 5.  DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 5.1.  Os serviços serão pre  stados conforme demanda da CONTRATANTE; 

 5.2.  Será aberta Ordem de Serviço específica para cada demanda; 

 6 
 PRODABEL 

 Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
 Av. Presidente Carlos Luz, 1275 - Caiçara - CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte /MG - Brasil 



 5.3.  Na  Ordem  de  Serviço  constará  o  prazo  de  execução  dos  serviço  s,  que  não  será  inferior  a  30 

 dias, bem como os quantitativos necessários à execução dos trabalhos. 

 5.4.  As  demandas  serão,  também,  encaminhadas  formalmente  à  CONTRATADA,  via  Service 

 Desk Manager, SDM, sistema da CONTRATANTE. 

 5.5.  A  partir  da  abertura  da  solicitação  no  SDM,  a  CONTRATADA  terá  o  prazo  máximo 

 estabelecido na ordem de serviço para executar o serviço. 

 5.6.  O acesso ao SDM será concedido pela CONTRATANTE. 

 5.7.  A  ordem  de  serviço  somente  poderá  ser  emitida  após  assinatura  do  contrato  com  o 

 respectivo empenho. 

 5.8.  A  CONTRATADA  será  responsável  pela  instalação  dos  equipamentos,  bem  como  pelo 

 fornecimento  de  todo  o  material  e  pessoal  necessário,  em  locais  a  serem  indicados  pelo 

 CONTRATANTE. 

 6.  DO REGISTRO DE PREÇOS 

 6.1.  O  presente  processo  será  realizado  por  meio  de  Registro  de  preços,  vigente  pelo  período 

 de  12  (doze)  meses,  contado  a  partir  da  publicação  da  ARP  no  Diário  Oficial  do  Município  – 

 DOM, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do decreto 18.242/2023. 

 6.2.  O LICITANTE deverá ofertar o menor preço global. 

 6.3.  Os  valores  ofertados  devem  levar  em  consideração  todos  os  tributos  e  custos  incidentes 

 necessários para a efetivação do objeto ora licitado. 

 6.4.  O Registro de Preços será realizado via modalidade Pregão em sua forma Eletrônica. 

 6.5.  A Prodabel será a Gestora da ARP. 

 6.6.  As  alterações  no  presente  registro  de  preços  seguirão  o  disposto  na  legislação  que 

 disciplina  o  tema,  em  especial  o  que  prevê  o  Regulamento  de  Licitações  e  Contratos  da 

 PRODABEL,  disponível  no  endereço  abaixo  colacionado,  e  no  Decreto  da  Prefeitura 

 Municipal de Belo Horizonte número 18.242/2023. 

 https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/regulamento-interno-de-licitacoes-e-contr 

 atos 
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 7.  DOS  PARTICIPANTES 

 7.1.  A PRODABEL, além de partícipe, será a Gestora da Ata de Registro de Preços. 

 7.2.  Serão  considerados  Partícipes  deste  Registro  de  Preços  os  órgãos  e  entidades  integrantes 

 das  administrações  direta e indireta do Município de Belo Horizonte, a saber: 

 ●  Empresa de  Informática e Informação do Município de  Belo Horizonte - PRODABEL; 

 ●  Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; 

 ●  Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 ●  Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; 

 ●  Fundação Municipal de Cultura; 

 ●  Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica; 

 ●  Superintendência de Limpeza Urbana; 

 7.3.  Todo  o  quantitativo  deste  Registro  de  Preços,  estará  sob  gestão  da  PRODABEL,  que  o 

 repassará  a  cada  partícipe,  na  medida  do  surgimento  das  necessidades/demandas,  após 

 prévia  autorização  da  Câmara  de  Coordenação  Geral  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  - 

 CCG/PBH. 

 7.4.  Não  serão  admitidas  adesões  por  parte  de  órgãos  e  entidades  não  partícipes  deste  Registro 

 de Preços. 

 8.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 8.1.  A  partir  do  encaminhamento  da  Ordem  de  Serviço  e  da  abertura  da  solicitação  no  SDM,  a 

 CONTRATADA  terá  o  prazo  máximo  estabelecido  na  Ordem  de  Serviço  para  executar  o 

 serviço. 

 8.2.  A  eventual  indisponibilidade  do  SDM  deve  ser  imediatamente  comunicada  à 

 CONTRATANTE,  não  eximindo  a  CONTRATADA  da  execução  das  demandas  a  serem 

 realizadas, podendo ser informada por e-mail ou qualquer outro meio. 

 9.  DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 9.1.  O  Fiscal  e  Gestor  do  contrato  serão  designados  oportunamente,  mediante  Portaria, 

 conforme art. 3º, do Decreto nº 15.185/2013. 

 8 
 PRODABEL 

 Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
 Av. Presidente Carlos Luz, 1275 - Caiçara - CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte /MG - Brasil 



 9.2.  Todos  os  serviços  serão  acompanhados  pelo  Fiscal  do  Contrato,  que  será  responsável  por 

 verificar  e  fazer  cumprir  a  execução  do  Objeto  de  acordo  com  as  exigências  contratuais, 

 especificações,  normas  técnicas,  instruções  técnicas  e  padrões  de  qualidade,  desde  o  início 

 até  o  recebimento  definitivo  dos  serviços,  podendo,  inclusive,  questionar  detalhes  dos 

 serviços  em  execução  ou  executados,  materiais  em  utilização  ou  já  utilizados,  sujeitando-os 

 a análise e aprovação. 

 9.3.  O  Fiscal  deverá  analisar  e  decidir  sobre  proposições  da  CONTRATADA  que  visem  melhorar 

 a  execução  dos  serviços,  recomendar  aplicação  de  advertências,  multas  ou  outras 

 penalidades no contrato. 

 9.4.  O  FISCAL  realizará  a  validação  dos  serviços  executados  aceitos/aprovados  e  tomará  todas 

 as  providências  e  ações  necessárias  ao  bom  andamento  da  execução  do  Objeto, 

 submetendo  todos  os  questionamentos/comunicando  ao  Gestor  do  Contrato,  em  tempo 

 hábil,  qualquer  ocorrência  que  requeira  tomada  de  decisões  ou  providências  que 

 ultrapassem o seu âmbito de competência. 

 10.  CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

 10.1.  A CONTRATADA irá informar à CONTRATANTE sobre a conclusão do serviço executado. 

 10.2.  O objeto será recebido: 

 10.2.1.  PROVISORIAMENTE  ,  para  efeito  de  posterior  verificação  dos  serviços 

 prestados/produtos  fornecidos  e  sua  conformidade  com  as  especificações  técnicas 

 constantes deste projeto básico. 

 10.2.2.  DEFINITIVAMENTE  ,  após  a  verificação  do  serviço  prestado/produtos  fornecidos  e 

 consequente  aceitação,  oportunidade  em  que  será  autorizada  a  emissão  da  nota 

 fiscal correspondente ao respectivo serviço/produto. 

 10.2.3.  Poderão  ser  realizados  testes  pela  PRODABEL  ou  equipe  por  ela  indicada  para 

 averiguação  do  cumprimento  dos  itens  obrigatórios  constantes  na  especificação 

 técnica,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  corridos  contados  da  entrega,  após  o  que  será 

 emitido  o  Termo  de  Aceite  Definitivo  respectivo  e  a  autorização  para  emissão  da 

 Nota Fiscal. 

 10.2.4.  Encontrando  irregularidades,  os  serviços  e/ou  produtos  deverão  ser 

 reparados/substituídos  no  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  corridos,  contados  da  data 
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 da  notificação  pela  Prodabel.  Aprovados,  serão  recebidos  definitivamente,  mediante 

 emissão  do  termo  de  aceite  definitivo  e  autorização  para  emissão  da  Nota  Fiscal 

 respectiva. 

 10.2.5.  No  ato  da  entrega  do  objeto,  a  Contratada  deverá  fornecer  toda  a  documentação 

 técnica referente ao serviço executado ou produto entregue. 

 10.2.6.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pela 

 solidez  e  segurança  do  objeto,  nem  ético-profissional  pelo  perfeito  cumprimento  do 

 Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e contrato. 

 11.  CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 11.1.  Todos  os  materiais,  produtos,  equipamentos  e  serviços  deverão  ser  garantidos  pela 

 CONTRATADA  contra  defeitos,  de  hardware,  de  software,  projeto,  fabricação  ou 

 funcionamento  por  um  período  mínimo  de  24  (Vinte  e  quatro)  meses,  contados  da  data  do 

 aceite definitivo. 

 11.2.  Qualquer  defeito  que  o  serviço  ou  produto  apresente  deverá  ser  sanado  dentro  dos  prazos 

 previstos no item 12, ANS (Acordo de Nível de Serviço). 

 11.3.  A  garantia  cobrirá  qualquer  deficiência,  defeito  ou  falha  de  serviços,  materiais  e 

 equipamentos  fornecidos  pela  CONTRATADA,  identificada  em  qualquer  época,  durante  a 

 vigência do período de garantia definido. 

 11.4.  Durante  o  Período  de  Garantia,  serão  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  todas  as 

 despesas  feitas  para  assegurar  a  qualidade  e  o  perfeito  funcionamento  dos  equipamentos, 

 materiais  e  serviços  fornecidos.  Caso  os  equipamentos  e  materiais  não  possam  ser 

 reparados  no  local  onde  estão  instalados,  todas  as  despesas  resultantes  do  envio  dos 

 mesmos  à  fábrica  e  do  retorno  ao  local  de  origem  serão  de  responsabilidade  da 

 CONTRATADA. 

 11.5.  Se  em  qualquer  tempo,  durante  a  vigência  do  contrato,  a  CONTRATANTE  constatar  o  não 

 atendimento  às  características  especificadas  neste  documento,  a  CONTRATADA  obriga-se 

 desde  já,  a  executar,  às  próprias  expensas  e  sem  qualquer  ônus  para  a  CONTRATANTE, 

 toda  e  qualquer  modificação  e/ou  adição  dos  materiais  e  equipamentos  que  se  faça 

 necessária,  para  que  os  mesmos  venham  a  operar  dentro  das  características  especificadas. 

 Esta  obrigação  abrange  todo  o  escopo  de  fornecimento  de  materiais  e  equipamentos  citado 

 neste Projeto Básico. 
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 11.5.1.  A  CONTRATADA  deverá  proceder  a  substituição  ou  correção  no  prazo  máximo  de 

 30  (trinta)  dias  corridos,  contados  do  recebimento  da  notificação  respectiva  que 

 também  poderá  ser  enviada  por  e-mail,  sem  prejuízo  da  aplicação  das  sanções 

 previstas  nas  legislações  aplicáveis  ao  caso  concreto,  em  especial,  Lei  8.666/93, 

 13.303/16,  Decretos  Municipais  15.113/2013,  18.096/2022,  18.242/2023  e  no 

 Regulamento  de Licitações e Contratos da Prodabel. 

 11.6.  Durante  o  período  de  garantia,  a  CONTRATADA  será  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover, 

 reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou  em  parte,  o  objeto  do  Edital  em  que 

 se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções,  salvo  se  por  culpa  da  contratante  o  objeto 

 venha  a  perecer  ou  por  fatores  alheios  a  vontade  da  CONTRATADA,  tais  como:  fenômenos 

 da natureza, incêndio, furto ou roubo. 

 11.7.  Todas  as  despesas  necessárias  para  efetivar  a  substituição  dos  materiais  ou  correção  dos 

 serviços  durante  a  garantia,  inclusive  custos  com  transporte,  ficarão  a  cargo  da 

 CONTRATADA. 

 12.  NÍVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS PARA GARANTIA (ANS) 

 12.1.  A Garantia Deverá cumprir os seguintes critérios de atendimento: 

 12.1.1.  Nível  I  -  Atendimento  Telefônico  (Help  Desk):  chamados  abertos  através  de  ligação 

 telefônica  ou  e-mail  ou  outra  forma  de  contato,  em  regime  de  8x5:  8  horas  por  dia,  5 

 dias  da  semana  (de  segunda  a  sexta-feira,  exceto  feriados).  Esse  serviço  deverá 

 atender  demandas  dos  usuários  referentes  ao  funcionamento  da  solução,  que 

 decorram de problemas de funcionamento. 

 12.1.2.  Nível  II  -  Atendimento  Remoto:  atendimento  remoto  de  chamados  de  suporte 

 técnico  através  de  tecnologia  disponibilizada  pela  CONTRATANTE,  mediante  prévia 

 autorização  e  seguindo  os  padrões  de  segurança  da  CONTRATANTE,  objetivando 

 análise e solução remota dos problemas apresentados. 

 12.1.3.  Nível  III  -  Atendimento  Presencial  (On-Site):  atendimentos  técnicos  realizados  nas 

 dependências  do  CONTRATANTE  ou  nos  locais  onde  os  serviços  foram  prestados 

 e  os  equipamentos  instalados,  através  de  visita  de  técnico  especializado,  com  a 

 finalidade  de  resolver  demandas  abertas  no  Help  Desk  e  não  solucionadas  pelo 

 Atendimento Telefônico e/ou Remoto. 
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 12.2.  Toda  Garantia  deverá  ser  solicitada  inicialmente  via  Help  Desk  (Nível  I),  ficando  a 

 transferência  do  atendimento  para  o  Atendimento  Remoto  (Nível  II)  condicionado  à 

 autorização da CONTRATANTE. 

 12.3.  Toda  Garantia  solicitada  inicialmente  via  Help  Desk  (Nível  I),  deverá  ser  transferida  para  o 

 Atendimento  Presencial  (Nível  III)  quando  o  atendimento  do  Help  Desk  não  for  suficiente 

 para solução do problema sem a intervenção presencial de um técnico. 

 12.4.  Os  prazos  para  a  prestação  dos  serviços  deverão  garantir  a  observância  ao  atendimento  do 

 seguinte Acordo de Níveis de Serviços (ANS) e sua SEVERIDADE: 

 12.4.1.  SEVERIDADE URGENTE – Solução totalmente inoperante. 

 12.4.1.1.  Prazo  máximo  de  início  de  atendimento  de  até  04  horas  úteis  contadas  a  partir 

 do horário de abertura do chamado; 

 12.4.1.2.  Prazo  máximo  de  resolução  do  problema  de  até  24  horas  úteis  contadas  a  partir 

 do início do atendimento; 

 12.4.1.3.  Exemplos:  falha  nos  servidores,  softwares  e  hardwares  de  servidores  ou 

 quaisquer  componentes  que  paralisam  o  funcionamento  dos  sistemas  de  forma 

 geral. 

 12.4.2.  SEVERIDADE  IMPORTANTE  –  Solução  parcialmente  inoperante  –  Necessidade 
 de  suporte  na  solução  com  a  necessidade  de  interrupção  de  funcionamento 
 da solução. 

 12.4.2.1.  Prazo  máximo  de  início  de  atendimento  de  até  24  horas  úteis  contadas  a  partir 

 do horário de abertura do chamado; 

 12.4.2.2.  Prazo  máximo  de  resolução  do  problema  de  até  72  horas  úteis  contadas  a  partir 

 do início do atendimento. 

 12.4.2.3.  Exemplos:  falha  em  software  e  hardware  de  câmeras,  switches,  que  paralisam  a 

 solução parcialmente. 

 12.4.3.  SEVERIDADE  NORMAL  –  Solução  não  inoperante,  mas  com  problema  de 
 funcionamento  –  Necessidade  de  suporte  na  solução  sem  a  necessidade  de 
 interrupção de funcionamento da solução. 
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 12.4.3.1.  Prazo  máximo  de  início  de  atendimento  de  até  48  horas  úteis  contadas  a  partir 

 do horário de abertura do chamado; 

 12.4.3.2.  Prazo  máximo  de  resolução  do  problema  de  até  96  horas  úteis  contadas  a  partir 

 do início do atendimento; 

 12.4.3.3.  Exemplos:  falhas  pontuais  em  software  e  hardware  de  câmeras,  switches,  que 

 não paralisam a solução. 

 12.4.4.  SEVERIDADE  EXTERNO  –  Solução  inoperante,  de  forma  parcial  ou  total,  fruto 
 de  falha  de  elemento  de  hardware  e/ou  software  não  fornecido  pela 
 CONTRATADA. 

 12.4.4.1.  Neste  caso,  ficam  suspensos  todos  os  prazos  de  atendimento  até  que  a 

 CONTRATANTE  resolva  os  problemas  externos  que  provocam  a  inoperância  da 

 solução.  Após  a  CONTRATANTE  disponibilizar  o  ambiente  de  forma  estável  para 

 a  reativação  da  solução,  a  CONTRATADA  realizará  avaliação  da  extensão  do 

 dano  a  solução  e  as  partes  definirão  em  comum  acordo  o  prazo  para  a 

 reativação da solução. 

 12.4.5.  SEVERIDADE  INFORMAÇÃO  –  Solicitações  de  informações  diversas  ou 
 dúvidas sobre a solução. 

 12.4.5.1.  Prazo  máximo  de  resposta  de  até  10  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  de 

 abertura da ocorrência. 

 12.5.  Um  chamado  técnico  somente  poderá  ser  fechado  após  a  confirmação  do  responsável  da 

 CONTRATANTE  e  o  término  de  atendimento  dar-se-á  com  a  disponibilidade  do  recurso  para 

 uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde ele está instalado. 

 12.6.  Na  abertura  de  chamados  técnicos,  serão  fornecidas  informações,  como  Número  de  Série 

 (quando  aplicável),  anormalidade  observada,  nome  do  responsável  pela  solicitação  do 

 serviço e versão do software utilizada e severidade do chamado. 

 12.7.  A  CONTRATANTE  poderá  alterar  a  severidade  do  chamado  mediante  reavaliação  quando 

 verificado  que  ela  foi  erroneamente  aplicada,  passando  a  contar  no  momento  da  reavaliação 

 os novos prazos de atendimento e solução. 
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 12.8.  A  CONTRATADA  poderá  solicitar  a  prorrogação  de  qualquer  dos  prazos  para  conclusão  de 

 atendimentos  de  chamados,  desde  que  o  faça  antes  do  seu  vencimento  e  devidamente 

 justificado, o que poderá ou não ser deferido pela CONTRATANTE. 

 12.9.  Em  qualquer  hipótese  que  os  prazos  de  GARANTIA  excederem  o  limite  estabelecido  neste 

 item,  o  equipamento  objeto  do  chamado  deverá  ser  substituído  por  equipamento  idêntico  no 

 tempo limite do chamado. 

 12.9.1.  Com  a  substituição  do  equipamento  por  exceder  o  tempo  limite  para  GARANTIA,  a 

 CONTRATADA  terá  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  corridos  para  sanar  o  problema  e 

 reinstalar  o  equipamento,  não  sendo  possível,  será  emitido  documento  de  doação  e 

 transferência  do  equipamento  utilizado  como  “Backup”,  este  que  substituirá  o  que 

 apresentou  defeito  no  contrato,  incidindo  sobre  ele,  todas  as  responsabilidades  da 

 contratação. 

 13.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 13.1.  Como  critério  de  julgamento,  será  adotado  o  MENOR  PREÇO  GLOBAL,  com  duas  casas 

 decimais  após  a  vírgula,  observadas  as  especificações  e  exigências  deste  PROJETO 

 BÁSICO e de seus anexos, bem como os valores referenciais de mercado. 

 13.2.  Também  será  analisado  o  valor  unitário  de  cada  item  ofertado,  que  deve,  necessariamente, 

 estar dentro do valor estimado  na planilha de custo médio, sob pena de desclassificação. 

 14.  PREÇO DE REFERÊNCIA  OU ORÇAMENTO ESTIMADO 

 14.1.  Do preço de referência 

 14.1.1.  O  valor  de  referência  para  esta  contratação  será  obtido  considerando  os 

 orçamentos  apurados  junto  ao  mercado,  além  do  valor  a  ser  aprovado  pela  Câmara 

 de Coordenação Geral – CCG. 

 14.1.2.  O  orçamento  é  sigiloso,  conforme  artigo  34  da  Lei  Federal  13.303/2016  e  artigo  30 

 do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel. 

 15.  FORMA DE PAGAMENTO 

 15.1.  O  pagamento  será  realizado  pela  Superintendência  de  Finanças  e  Orçamento  da 

 PRODABEL,  em  até  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  do  adimplemento  da  obrigação. 
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 Considera-se  adimplida  a  obrigação  quando  da  entrega  do  objeto  com  seu  aceite  definitivo 

 pela CONTRATANTE. 

 15.2.  Para  aprovação  da  entrega,  é  indispensável  a  emissão  de  relatório  no  qual  conste  todos  os 

 itens  e  detalhes  da  prestação  do  serviço  e  dos  materiais,  sendo  indispensável  a  aprovação 

 para o pagamento. 

 15.3.  Somente  será  realizado  o  pagamento  daquilo  que  for  efetivamente  executado  e  entregue 

 definitivamente. 

 15.4.  O  valor  a  ser  faturado  deverá  observar  o  custo  unitário  dos  serviços  e/ou  dos 

 materiais/equipamentos e a quantidade efetivamente utilizada na prestação dos serviços. 

 15.5.  A execução do objeto deverá englobar todos os custos, inclusive tributos. 

 15.6.  Conforme  disposto  no  item  10.2.2.,  quando  do  recebimento  definitivo  do  serviço,  será 

 autorizada a emissão da nota fiscal. 

 15.7.  A  CONTRATADA  deverá  entregar  um  documento  de  cobrança  válido  (Nota  Fiscal)  e  fazer 

 constar  no  mínimo,  o  número  do  Processo  Administrativo,  do  Contrato  e  da  Nota  de 

 Empenho,  descrição  e  período  da  prestação  dos  serviços,  dados  bancários,  preço  unitário  e 

 o valor total da nota. 

 15.8.  A  Nota  Fiscal  eletrônica,  deverá,  obrigatoriamente,  vir  acompanhada  de  comprovação  da 

 regularidade fiscal, por meio de consulta ao cadastro no SUCAF. 

 15.9.  No  caso  de  haver  retenção,  a  CONTRATADA  discriminará  individualmente  no  documento  de 

 cobrança (Nota Fiscal) o percentual e o valor do(s) tributo(s) a ser(em) retido(s). 

 15.10.  A  Nota  Fiscal  Eletrônica  deverá  ser  encaminhada  para  o  endereço 

 eletrônico:   nfe.prodabel@pbh.gov.br   acompanhadas do  arquivo no formato .xml. 

 15.11.  Caso  a  CONTRATADA  seja  enquadrada  no  sistema  de  pagamento  de  impostos  SIMPLES, 

 na  condição  de  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  deverá  apresentar,  no 

 pagamento,  à  CONTRATANTE,  declaração,  na  forma  do  Anexo  I  da  Instrução  Normativa 

 RFB  nº  459,  de  17  de  outubro  de  2004  -  SRF,  em  duas  vias,  assinadas  pelo  seu 

 representante legal. 

 15.12.  Não  sendo  observado  as  condições  dos  itens  acima,  o  atraso  no  pagamento  será  imputado 

 à CONTRATADA, não decorrendo disso quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 
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 15.13.  A  CONTRATADA  sediada  em  outro  município  deverá  apresentar  declaração  formal, 

 assinada  pelo  representante  legal  da  empresa,  informando  a  existência  ou  não  de  filial, 

 agência,  posto  de  atendimento,  sucursal,  escritório  de  representação  estabelecidos  no 

 município de Belo Horizonte/MG. 

 15.14.  No  caso  de  contestação  dos  documentos  fiscais,  se  for  considerada  improcedente  a 

 contestação,  a  data  de  vencimento  será  contada  a  partir  da  resposta  da  Contratada.  Se  for 

 considerada procedente, a data será contada a partir da entrega da 2ª via das Notas Fiscais. 

 15.15.  Se  o  documento  de  cobrança  apresentar  incorreções,  será  devolvido  à  CONTRATADA  e  a 

 contagem  do  prazo  para  o  pagamento  previsto  no  item  15.1  reiniciará  a  partir  da  data  da 

 reapresentação do  documento corrigido e certificado pelo Fiscal. 

 16.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 16.1.  Não  há  necessidade  de  prévia  dotação  orçamentária  porque  o  Sistema  de  Registro  de 

 Preços,  ao  contrário  da  licitação  convencional,  não  obriga  a  aquisição,  sendo  exigível 

 apenas para formalização do contrato. 

 17.  MATRIZ DE RISCOS 

 MATRIZ DE RISCOS 

 ID  RISCO  DESCRIÇÃO  PROBABI 
 LIDADE  IMPACTO  CLASSIFI 

 CAÇÃO 
 ESTRATÉ 
 GIA  AÇÃO  RESPON 

 SÁVEL 

 1 
 Fornece 
 dor não 
 entregar 

 Fornecedor não 
 entrega 
 produtos/serviço 

 Raro  Alto  Médio  Mitigar 
 Rescisão 
 contratual 
 e multa 

 Prodabel 

 2 

 Fornece 
 dor 
 atrasar 
 entrega 

 Atraso na entrega 
 do 
 produto/serviço 

 Possível  Alto  Alto  Aceitar 
 Aplicar 
 penalidad 
 es 

 Prodabel 

 3 
 Fora da 
 especific 
 ação 

 Fornecedor 
 entregar 
 produto/serviço 
 diferente do 
 especificado 

 Possível  Alto  Alto  Mitigar  Substituir 
 produto 

 Fornecedo 
 r 

 18.  AMOSTRAS 

 18.1.  É  OBRIGATÓRIA  a  apresentação  de  amostra  dos  itens  17,  19,  20  e  21  do  objeto  por  parte 

 da arrematante para comprovar o atendimento às especificações. 
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 18.2.  Os  itens  supramencionados  deverão  ser  apresentados  e  instalados  na  infraestrutura  da 

 Prodabel  para  demonstrar  o  seu  funcionamento  e  a  sua  compatibilidade  com  as 

 especificações técnicas. 

 18.3.  As  amostras  prontas  para  testes  deverão  ser  entregues  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis, 

 após a convocação do pregoeiro. 

 18.4.  As  amostras  deverão  ser  entregues  à  Gerência  de  Compras  e  Licitações  da  Prodabel, 

 gerência  responsável  pela  condução  dos  procedimentos  licitatórios,  no  horário  de  8h30min 

 às 11h30min e de 14h00min às 16h30min de segunda a sexta-feira. 

 18.5.  Apresentação  da  amostra  deverá  se  dar  através  da  implantação  de  um  piloto  de  câmeras 

 com  análítico  de  detecção  de  faces  e  pesquisa  de  características  de  veículos  e  pessoas  com 

 o objetivo de garantir o funcionamento das soluções de videomonitoramento; 

 18.6.  A entrega da amostra deverá ser feita mediante apresentação da nota fiscal correspondente. 

 18.7.  As amostras serão avaliadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. 

 18.8.  Após  a  entrega  das  amostras,  o  pregoeiro,  mediante  publicação  no  sistema  de  licitações, 

 informará  local  e  período  da  realização  do  procedimento  de  avaliação  de  amostras  e  do 

 resultado de cada avaliação 

 18.9.  Durante  a  avaliação  de  amostras  será  permitido  o  acompanhamento  de  01  (um) 

 representante  por  licitante,  desde  que  solicitado  por  escrito  junto  ao  pregoeiro  com 

 antecedência mínima de 24 horas do início da avaliação. 

 18.10.  Para  avaliação  da  amostra  será  adotado  o  critério  de  compatibilidade  com  as  especificações 

 técnicas  previstas  no  Projeto  Básico,  sendo  realizados  todos  os  acessos  ou  testes 

 necessários à aprovação da amostra. 

 18.11.  O  representante  da  arrematante  é  quem  deverá  demonstrar  a  compatibilidade  com  as 

 especificações requeridas. 

 18.12.  As  amostras  ficarão  disponíveis  para  recolhimento  pelo  fornecedor  até  03  (três)  dias  úteis, 

 contados  do  relatório  de  avaliação.  Após  o  prazo,  a  Prodabel  se  reserva  ao  direito  de  dar  o 

 destino mais conveniente para a Administração. 

 18.13.  Caso  o  objeto  ofertado  não  seja  aceito  ou  seja  tecnicamente  incompatível,  o  arrematante 

 terá  02  (dois)  dias  úteis  para  corrigir  as  inconformidades  apontadas.  Caso  ainda  esteja  em 
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 desconformidade  o  arrematante  será  desclassificado  e  será  chamado  o  segundo  colocado, 

 ou outros sucessivamente, até a declaração do vencedor. 

 19.  DOS IMPEDIMENTOS 

 19.1.  São  impedidas  de  participar  de  licitações  e  de  serem  contratadas  pela  Prodabel  as  pessoas 

 físicas  ou  jurídicas,  que  tenham  sofrido  a  penalidade  de  suspensão  temporária  de 

 participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar,  prevista  no  inciso  III  do  artigo  87  da 

 Lei n. 8.666/1993, desde que aplicada pela Administração Pública Municipal. 

 19.2.  São  impedidas  de  participar  de  licitações  e  de  serem  contratadas  pela  Prodabel  as  pessoas, 

 físicas  ou  jurídicas,  que  tenham  sofrido  a  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e  contratar, 

 prevista  no  artigo  7º  da  Lei  n.  10.520/2002  e  da  subseção  III  do  decreto  18.096/2022,  desde 

 que  aplicada  pela  Administração  Pública  Municipal  de  Belo  Horizonte,  enquanto  perdurar  a 

 sanção, nos termos do Decreto Municipal n. 18.096, de 20 de setembro de 2022. 

 19.3.  São  impedidas  de  participar  de  licitações  e  serem  contratadas  pela  Prodabel  as  pessoas, 

 físicas  ou  jurídicas,  que  tenham  sofrido  a  penalidade  de  declaração  de  inidoneidade, 

 prevista  no  inciso  IV  do  artigo  87  da  Lei  n.  8.666/1993,  aplicada  por  qualquer  órgão  ou 

 entidade  integrante  da  Administração  Pública,  direta  e  indireta  de  qualquer  esfera 

 governamental,  enquanto  perdurar  a  sanção,  nos  termos  do  Decreto  Municipal  n. 

 18.096/2022. 

 19.4.  São  impedidas  de  participar  de  licitações  e  serem  contratadas  as  pessoas  físicas  ou 

 jurídicas  que  tenham  sofrido  a  penalidade  de  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público 

 prevista nos incisos do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992. 

 19.5.  São  impedidas  de  participar  de  licitações  e  de  serem  contratadas  as  pessoas,  físicas  ou 

 jurídicas, referidas nos artigos 38 e 44 da Lei n. 13.303/2016. 

 19.6.  Os  impedimentos  referidos  neste  item  devem  ser  verificados  perante  o  Cadastro  Nacional  de 

 Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  (CEIS),  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas 

 (CNEP),  ambos  mantidos  pelo  Executivo  Federal,  e  perante  o  Sistema  Único  de  Cadastro  de 

 Fornecedores  (SUCAF)  e  outros  sistemas  cadastrais  pertinentes  que  sejam  desenvolvidos  e 

 estejam  à  disposição  para  consulta,  conforme  o  caso,  de  acordo  com  o  Decreto  Municipal  n. 

 16.954/2018. 
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 20.  CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 20.1.  As  condições  de  habilitação,  em  relação  à  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e 

 trabalhista  e  qualificação  econômico-financeira  são  as  previstas  na  Seção  9  - 

 HABILITAÇÃO, do Regulamento de Licitações e Contratos da PRODABEL. 

 20.2.  Em relação à qualificação técnica: 

 20.2.1.  Será  requerida  das  empresas  LICITANTES,  para  fins  de  qualificação  técnica,  a 

 comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  e  do  fornecimento  de 

 produtos,  que  compõem  o  cerne  do  objeto  licitado,  em  características  e  quantidades 

 compatíveis,  com  o  objeto  desta  licitação,  mediante  a  apresentação  de 

 ATESTADOS  DE  CAPACIDADE  TÉCNICA,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito 

 público ou privado, que devem conter no mínimo; 

 ●  Fornecimento  de  550  Switch  Industrial  de  8  portas  conforme  item  6  da  planilha  de 

 materiais e equipamentos ou compatível/similar; 

 ●  Fornecimento  de  200  Câmeras  PTZ  Tipo  1,  conforme  item  16  da  planilha  de 

 materiais e equipamentos ou compatível/similar; 

 ●  Fornecimento  de  50  Câmeras  PTZ  Tipo  2  ,  conforme  item  17  da  planilha  de 

 materiais e equipamentos ou compatível/similar; 

 ●  Fornecimento  de  450  Câmeras  Fixa  Tipo  1  ,  conforme  item  18  da  planilha  de 

 materiais e equipamentos ou compatível/similar; 

 ●  Fornecimento  de  300  Câmeras  Fixa  Tipo  2  ,  conforme  item  19  da  planilha  de 

 materiais e equipamentos ou compatível/similar; 

 ●  Fornecimento  de  10  Câmeras  Fixa  Tipo  3  ,  conforme  item  20  da  planilha  de 

 materiais e equipamentos ou compatível/similar; 

 ●  Fornecimento  de  100  Câmeras  com  LPR  embarcado,  conforme  item  21  da  planilha 

 de materiais e equipamentos ou compatível/similar; 

 ●  Serviço  de  instalação  de  Solução  de  Videomonitoramento  ou  Câmeras,  contendo, 

 no  mínimo,  um  parque  de  1.000  câmeras  de  natureza  compatível  ou  similar  com  as 

 exigidas neste certame. 
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 20.2.2.  O(s)  atestado(s)  deverá(ão)  estar  emitido(s)  em  papel(eis)  timbrado(s)  do(s) 

 Órgão(s)  ou  da(s)  Empresa(s)  que  o  expediu(ram),  ou  deverá(ão)  conter  carimbo  do 

 CNPJ  do(s)  mesmo(s),  com  a  devida  identificação  do  responsável  pela  assinatura 

 do atestado; 

 20.3.  Será permitido o somatório de atestados. 

 20.4.  O(s)  atestado(s)  de  capacidade  técnica  poderá(ão)  ser  apresentado(s)  em  nome  da 

 empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante; 

 20.5.  Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

 20.6.  Poderão  ser  aceitos  atestados  correlacionados  ao  objeto  realizados  fora  do  território 

 nacional,  os  quais  deverão  ser  traduzidos  para  língua  portuguesa  por  meio  de  tradutor 

 juramentado. 

 20.7.  Poderão  ser  aceitos  atestado(s)  de  capacidade  técnica  emitido(s)  por  empresas  do  mesmo 

 grupo econômico. 

 20.8.  O  Pregoeiro  pode  exigir,  em  diligência,  que  os  atestados  de  capacidade  técnica  sejam 

 acompanhados  de  documentos  que  corroborem  o  seu  teor,  como  cópias  de  contratos, 

 medições, notas fiscais, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 

 21.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 21.1.  As  propostas  comerciais  deverão  estar  em  conformidade  com  as  especificações  técnicas, 

 demais  documentos  e  formalidades  exigidas  neste  Projeto  Básico  e  deverá  conter,  no 

 mínimo: 

 21.1.1.  Dados  do  fornecedor:  razão  social,  n°  do  CNPJ,  endereço,  telefone,  e-mail,  e  outros 

 meios de comunicação da licitante; 

 21.1.2.  Dados bancários: banco, agência, conta corrente; 

 21.1.3.  Dados  do  Representante  legal:  Nome,  carteira  de  identidade  e  CPF  dos 

 responsáveis  pela  assinatura  do  instrumento  contratual,  acompanhado  de 

 instrumento de procuração, se for o caso; 

 21.1.4.  Dados do processo: modalidade e número; 

 20 
 PRODABEL 

 Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
 Av. Presidente Carlos Luz, 1275 - Caiçara - CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte /MG - Brasil 



 21.1.5.  Dados  do  objeto:  descrição  clara,  detalhada  e  completa  do  objeto  deste  Projeto 

 Básico; 

 21.1.6.  Dados  do  preço:  valor  global,  em  moeda  nacional,  discriminando  o  valor  unitário  de 

 cada  item,  e  total  do  objeto  ofertado,  em  algarismo  e  por  extenso,  com  02  (duas) 

 casas decimais após a vírgula; 

 21.1.7.  Condições  e  prazos  de  pagamento,  conforme  disposto  neste  Projeto  Básico  e  seus 

 Anexos; 

 21.1.8.  Validade  de  60  (sessenta)  dias  para  Proposta,  contados  a  partir  da  data  de  sua 

 apresentação formal à Prodabel. 

 21.1.9.  Juntamente  com  a  proposta  e  demais  documentos  requeridos,  as  empresas 
 interessadas deverão apresentar as seguintes declarações o seguinte: 

 21.1.9.1.  de  inexistência  de  fatos  impeditivos  para  participação,  inclusive  as  dispostas  no 

 item 19 do Projeto Básico; 

 21.1.9.2.  de  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  legais  para  a  qualificação  como 

 microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  estando  apta  a  usufruir  do 

 tratamento  favorecido  estabelecido  nos  artigos  42  a  49  da  Lei  Complementar  nº 

 123/2006, se for o caso; 

 21.1.9.3.  de  que  não  há,  em  suas  instalações,  a  realização  de  trabalho  noturno,  perigoso 

 ou  insalubre  por  menores  de  18  (dezoito)  anos  ou  a  realização  de  qualquer 

 trabalho  por  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a 

 partir de 14 (quatorze) anos, na forma da lei; 

 21.1.9.4.  de  que,  para  a  execução  do  contrato,  cumpre  todos  os  requisitos  previstos  na 

 legislação  pertinente  ao  objeto,  inclusive  quanto  ao  Marco  Civil  da  Internet,  Lei 

 Federal n. 12.965, de 23 de abril de 2014, quando couber; 

 21.1.9.5.  declaração de independência das propostas; 

 21.1.9.6.  Declaração  de  que  os  equipamentos  ofertados,  bem  como  os  dispositivos  que  o 

 compõem, são novos e estão em fase normal de fabricação; 

 21.1.9.7.  Declaração  do  Licitante  informando  que  todo  o  equipamento  é  100%  compatível 

 entre todos seus componentes, homogêneo e funcional. 
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 21.1.10.  As  declarações  dos  itens  anteriores  poderão  ser  apresentadas  em  documento 

 único. 

 21.1.11.  Todos  os  equipamentos,  softwares  e  serviços  ofertados  pela  LICITANTE 
 deverão  necessariamente  atender  às  exigências  mínimas  descritas  no  Anexo 
 II.  Como  meio  de  comprovação  do  atendimento  a  estas  exigências,  a 
 LICITANTE  deverá  apresentar,  juntamente  com  sua  PROPOSTA  COMERCIAL, 
 além do exigido acima, os seguinte itens: 

 21.1.11.1.  A  composição  de  cada  item  do  escopo  de  fornecimento,  contendo  marca, 

 modelo  (PART  NUMBER),  códigos,  descritivo  dos  códigos,  unidade,  quantidades 

 do  conjunto  e  quaisquer  outras  informações  necessárias,  com  o  objetivo  de 

 identificar claramente os produtos e serviços que estão sendo ofertados; 

 21.1.11.2.  Apresentar  documentação  técnica  (manuais,  catálogos  ou  folhas  técnicas, 

 divulgadas  oficialmente  pelo  fabricante)  comprovando  o  pleno  atendimento  a 

 todos  os  requisitos  técnicos,  por  meio  de  apresentação  de  uma  planilha  ponto  a 

 ponto,  com  indicação  do  nome  do  documento  e  página  que  comprova  o 

 atendimento  específico  a  cada  requisito.  Não  será  aceita  comprovação  por  carta 

 do fabricante, distribuidor ou da própria licitante. 

 21.1.12.  Não  serão  aceitas  referências  a  futuros  releases  ou  versões  de  produtos  para 

 comprovar a existência ou aderência a qualquer item deste Projeto Básico; 

 21.1.13.  A  Prodabel  poderá  a  qualquer  momento  realizar  diligência  para  comprovação  da 

 veracidade de qualquer documento apresentado. 

 22.  CONDIÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO 

 22.1.  Como condição de assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: 

 22.1.1.  Para  a  execução  do  presente  projeto  é  necessária  a  prova  de  Registro  ou  Inscrição 

 da  licitante  e  de  seu  Responsável  Técnico  no  CREA  (Conselho  Regional  de 

 Engenharia  e  Agronomia),  ou  ainda  no  órgão  competente  ao  da  categoria,  da  região 

 da  sede  da  empresa,  bem  como  documento  que  comprove  o  vínculo  deste  com  a 

 empresa. 

 22.1.2.  No  caso  de  a  empresa  licitante  ou  o  responsável  técnico  não  serem  registrados  ou 

 inscritos  na  entidade  profissional  competente  do  Estado  de  Minas  Gerais,  deverão 
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 ser  providenciados  os  respectivos  vistos  deste  órgão  regional  por  ocasião,  como 

 condição de assinatura do contrato. 

 23.  VISITA TÉCNICA 

 23.1.  Fica dispensada a realização da visita técnica. 

 24.  OBRIGAÇÕES  DA CONTRATADA 

 24.1.  Além  das  responsabilidades  constantes  neste  Projeto  Básico,  Regulamento  de  Licitações  e 

 Contratos da Prodabel e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

 24.1.1.  Manter,  durante  a  vigência  do  Contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  exigidas 

 quando  da  contratação,  comprovando-as  sempre  que  solicitado  pela 

 CONTRATANTE; 

 24.1.2.  Comunicar  a  imposição  de  penalidade  que  acarrete  o  impedimento  de  contratar 

 com  a  PRODABEL,  bem  como  a  eventual  perda  dos  pressupostos  para  a 

 participação de licitação, nos termos da Lei 13.303/2016; 

 24.1.3.  Cumprir as obrigações dentro dos prazos assinalados; 

 24.1.4.  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou 

 em  parte,  o  objeto  deste  projeto  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou 

 incorreções; 

 24.1.5.  Responder  pela  correção  e  qualidade  dos  serviços  executados  nos  termos  da 

 proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

 24.1.6.  Pagar  todos  os  encargos  que  incidam  ou  venham  a  incidir,  direta  ou  indiretamente, 

 sobre  o  objeto  deste  Projeto  Básico,  responsabilizando-se  inclusive  por  todos  os 

 encargos  trabalhistas  decorrentes  dos  recursos  humanos  alocados  em  sua 

 execução; 

 24.1.7.  Prestar  todos  os  esclarecimentos  técnicos  que  lhe  forem  solicitados  pela 

 CONTRATANTE, relacionados ao objeto; 

 24.1.8.  Reparar  todos  os  danos  e  prejuízos  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  não 

 restando  excluída  ou  reduzida  esta  responsabilidade  pela  presença  de  fiscalização 

 ou pelo acompanhamento da execução por parte da CONTRATANTE; 
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 24.1.9.  Providenciar  para  que  não  haja  qualquer  parada  ou  atraso  na  execução  dos 

 serviços  e,  se  por  qualquer  motivo,  ocorrer  a  indisponibilidade  de  qualquer  serviço 

 ou  recurso,  buscar  meios  necessários  ao  seu  restabelecimento,  sem  qualquer  ônus 

 adicional à CONTRATANTE; 

 24.1.10.  Garantir  como  “segredos  comerciais  e  confidenciais”  quaisquer  informações,  dados, 

 processos,  fórmulas,  utilizando-os  apenas  para  as  finalidades  previstas  neste 

 Projeto Básico, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros; 

 24.1.11.  Entregar  o  objeto,  responsabilizando-se  inclusive  pelo  transporte  dos  materiais, 

 equipamentos,  ferramentas  e  pessoal  alocados  na  execução  dos  serviços,  de  seu 

 estabelecimento  até  os  locais  determinados  para  execução,  bem  como  pelo  seu 

 descarregamento; 

 24.1.12.  Fornecer  todos  os  equipamentos  de  manutenção,  ferramentas,  materiais  de 

 aplicação, de consumo e auxiliares; 

 24.1.13.  Pagar todas as despesas de frete e embalagem; 

 24.1.14.  Possuir  Central  de  Atendimento,  disponibilizando  número  telefônico  de  tarifação 

 reversa  ou  número  de  telefone  fixo  local  para  abertura  dos  chamados  de 

 manutenção. Deverão funcionar 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana); 

 24.1.15.  Atender  os  chamados  de  Pronto  Atendimento  (Manutenção  Emergencial)  para 

 reparo  e  restabelecimento  da  comunicação  em  até,  no  máximo,  4  (quatro)  horas, 

 contadas a partir da abertura do chamado na Central de Atendimento; 

 24.1.16.  Fazer  e  entregar  à  CONTRATANTE  para  cada  serviço  executado  os  seguintes 

 testes: emenda, enlace, perda e potência; 

 24.1.17.  Encaminhar  à  CONTRATANTE,  após  a  execução  dos  serviços,  o  Boletim  de 

 Serviços Executados, em no máximo 24 horas após a sua finalização; 

 24.1.18.  Comunicar  à  CONTRATANTE,  após  a  execução  dos  serviços,  para  que  proceda  ao 

 fechamento do chamado após a execução de testes e aceite dos serviços; 

 24.1.19.  Fazer  uma  limpeza  final  dos  locais  de  desenvolvimento  das  atividades,  após  a 

 execução  de  todos  os  serviços,  assim  como  recompor,  da  forma  original 

 encontrada, os locais onde foi realizado escavações e retirada de pavimentação; 
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 24.1.20.  Entregar  o  "As  built"  da  atividade  desenvolvida,  em  formato  DWG/PDF  e  impresso. 

 O  "As  built"  deverá  ser  elaborado  utilizando  o  mapa  oficial  de  Belo  Horizonte  em 

 escala,  com  indicação  das  ruas,  apresentando  o  trajeto  real  dos  cabos,  as 

 características  dos  cabos,  o  comprimento  do  enlace,  diferenciando  os  trajetos 

 aéreos  e  subterrâneos,  fibras  ópticas  utilizadas,  fusões  realizadas,  e  a  localização 

 exata  dos  demais  itens  utilizados  na  instalação:  caixa  de  emendas,  caixas  de 

 passagem,  postes,  reservas  técnica  e  terminadores  ópticos,  bem  como  a 

 localização  dos  postes  e  a  identificação  do  número  de  série  e  endereço  IP  de  cada 

 câmera instalada; 

 24.1.21.  Entregar  os  arquivos  em  formato  .SOR  com  as  curvas  do  OTDR  dos  enlaces 

 ópticos  para  os  casos  de  instalação  e  de  manutenção.  As  curvas  apresentadas 

 devem  ser  nos  dois  sentidos  do  enlace,  no  comprimento  de  onda  de  1310nm, 

 certificando a qualidade do enlace; 

 24.1.22.  Toda  a  documentação  deverá  ser  anexada  ao  respectivo  chamado  no  sistema  de 

 gestão- SDM; 

 24.1.23.  As faturas só serão liberadas após o recebimento e conferência da documentação; 

 24.1.24.  Disponibilizar  todos  os  veículos  necessários  para  atender  às  solicitações  do 

 contrato. 

 24.1.25.  Disponibilizar  todos  os  equipamentos,  ferramentas  e  materiais  necessários  para 

 cada equipe técnica; 

 24.1.26.  Manter  todos  os  equipamentos  e  ferramentas  indispensáveis  à  perfeita  execução 

 dos serviços em plenas condições de funcionamento, precisão e segurança; 

 24.1.26.1.  Todos  os  instrumentos  de  medição  deverão  possuir  Certificado  de  Aferição 

 emitido  por  empresa  credenciada  pela  Rede  Brasileira  de  Calibração 

 (RBC/INMETRO) com prazo máximo de validade de 01 (um) ano. 

 24.1.27.  Apresentar  sempre  que  solicitada  uma  listagem  dos  equipamentos  e  ferramentas 

 próprias  e  os  Certificados  de  Aferição  de  todos  os  equipamentos  de  testes 

 utilizados nas atividades de manutenção; 

 24.1.28.  Prover  e  manter  estoque  de  segurança  de  todos  os  materiais  convencionais,  com 

 possibilidade  de  fornecimento  pela  CONTRATANTE,  tais  como  cabos  ópticos, 
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 cordões  ópticos,  DIO´s,  caixas  de  emendas,  conversores,  tampas  de  caixas,  dutos 

 e acessórios para fixação; 

 24.1.29.  Não  serão  admitidos  atrasos  e  descumprimentos  por  falta  ou  indisponibilidades  de 

 materiais. 

 24.1.30.  Fazer  a  abordagem  junto  ao  responsável  do  local  para  a  liberação  dos  acessos 

 sempre  que  for  necessário  o  acesso  ou  a  realização  de  serviços  em  propriedades 

 de terceiros; 

 24.1.31.  Providenciar  energia  elétrica  necessária  à  execução  dos  serviços,  em  qualquer 

 ponto da rede, seja em locais públicos ou áreas privadas de terceiros; 

 24.1.32.  Fornecer uniforme e crachá de identificação de seus funcionários; 

 24.1.32.1.  Para  execução  dos  serviços  é  indispensável  o  uso  de  identificação  pelos 

 funcionários da CONTRATADA. 

 24.1.33.  Possuir  profissional  registrado  no  CREA  com  capacidade  técnica  para  executar  o 

 objeto  desta  contratação,  bem  como,  atuar  como  Responsável  Técnico  (RT)  pelas 

 manutenções demandadas pela CONTRATANTE; 

 24.1.34.  Disponibilizar  o  número  de  equipes  necessário  ao  atendimento  simultâneo  dos 

 chamados,  de  forma  a  cumprir  os  prazos  e  as  obrigações  exigidas  neste  Projeto 

 Básico; 

 24.1.35.  Dispor  de  mão-de-obra  devidamente  registrada,  qualificada  e  competente  para 

 coordenação, planejamento e execução dos serviços; 

 24.1.36.  Disponibilizar  todos  os  EPI’s  e  EPC’s  (Equipamentos  de  Proteção  Individual  e 

 Coletivos)  exigidos  pela  CONTRATANTE,  ou  por  legislação  específica  em  vigor, 

 necessários à execução dos serviços; 

 24.1.37.  Responsabilizar-se  por  toda  avaria  causada  por  seus  funcionários,  nos  bens  móveis 

 e  /  ou  imóveis  de  terceiros  (particulares  ou  públicos),  sempre  quando  proveniente 

 de procedimentos inadequados; 

 24.1.38.  Deverão,  obrigatoriamente,  serem  registrados  nos  respectivos  tickets  de 

 fiscalização: 

 24.1.38.1.  As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
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 24.1.38.2.  As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à ingerência da Prodabel; 

 24.1.38.3.  Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

 24.1.38.4.  Outras situações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização. 

 24.1.39.  Notificar  formalmente  a  CONTRATANTE  as  intervenções  ocorridas  na  rede,  para 

 que esta possa manter os documentos de projeto atualizados; 

 24.1.40.  Executar  os  serviços  dentro  das  Normas  Técnicas  em  vigor  (ABNT)  e  dos  padrões 

 de qualidade exigidos pela CONTRATANTE; 

 25.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 25.1.  É responsabilidade da CONTRATANTE, além de cumprir as obrigações legais: 

 25.1.1.  Gerenciar  as  atividades  e  operações  através  da  Gerência  de  Planejamento  e 

 Projetos – GPEI-PB e/ou da Gerência de Operação de Rede – GORI-PB; 

 25.1.2.  Criar uma conta para a CONTRATADA no sistema de gestão- SDM; 

 25.1.3.  Obter  licenças  e  autorizações  junto  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  órgãos  públicos 

 e  empresas  privadas,  bem  como  procedimentos  específicos  para  liberação  dos 

 serviços  onde  haja  interferências  com  acessos  públicos  e  /ou  acesso  a 

 propriedades particulares; 

 25.1.4.  Fornecer  à  CONTRATADA  relação  dos  empregados  da  CONTRATANTE  e 

 respectivos  setores  credenciados  a  efetuar  chamadas,  acompanhar  a  execução  dos 

 serviços e atestar Boletins de Serviços Executados; 

 25.1.5.  Fornecer  o  necessário  para  que  a  CONTRATADA  possa  utilizar  o  SDM  para 

 formalização  das  comunicações  e  diretrizes  conforme  estabelecido  neste  Projeto 

 Básico. 

 25.1.6.  Após  ser  comunicada  pela  CONTRATADA  da  finalização  do  serviço  executar  testes, 

 aceite e fechar o chamado de manutenção junto à CONTRATADA; 

 25.1.7.  Proporcionar  à  CONTRATADA  o  acesso  às  informações  e  aos  documentos 

 necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

 25.1.8.  Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio do fiscal designado; 
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 25.1.9.  Realizar  os  pagamentos  devidos  à  CONTRATADA,  nas  condições  estabelecidas 

 neste Projeto Básico; 

 25.1.10.  Notificar  a  CONTRATADA,  por  escrito,  fixando-lhe  prazo  para  corrigir  defeitos  ou 

 irregularidades  ocorridas  no  recebimento  do(s)  item(ns)  adquirido(s),  sob  pena  de 

 aplicação das penalidades previstas em contrato. 

 26.  DAS ALTERAÇÕES NO OBJETO 

 26.1.  As  alterações  no  presente  registro  de  preços  seguirão  o  disposto  na  legislação  que 

 disciplina  o  tema,  em  especial  o  que  prevê  o  Regulamento  de  Licitações  e  Contratos  da 

 Prodabel,  disponível  no  endereço  abaixo  colacionado,  e  no  Decreto  da  Prefeitura  Municipal 

 de Belo Horizonte nº 18.242/2023. 

 https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/prodabel/2021/regulamen 

 to-de-licitacoes-e-contratos-da-prodabel-v4.pdf 

 27.  GARANTIA CONTRATUAL 

 27.1.  Caberá  à  CONTRATADA  optar  por  uma  das  modalidades  de  garantia  previstas  no  art.  70  da 

 Lei  Federal  nº  13.303/2016  ou  no  artigo  56  da  Lei  Federal  8.666/1993.  Garantia  esta  que 

 será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo ser: 

 27.1.1.  caução em dinheiro; 

 27.1.2.  seguro-garantia; 

 27.1.3.  fiança bancária. 

 27.2.  Independentemente  da  modalidade  escolhida,  o  recolhimento  da  garantia  deverá  ser  prévio, 

 nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos e legislação aplicável à espécie. 

 28.  VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 28.1.  Por  se  tratar  de  Registro  de  Preço,  a  vigência  do  contrato  será  definida  quando  da 

 assinatura  do  instrumento  contratual,  sem  prejuízo  da  garantia,  podendo  ser  prorrogado,  por 

 acordo  entre  as  partes,  desde  que  a  medida  seja  vantajosa  para  a  PRODABEL,  respeitados 

 os  limites  do  art.  71  Lei  Federal  nº  13.303/2016  ou  do  artigo  57  da  8.666/1993  e  do 

 Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel. 

 28 
 PRODABEL 

 Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
 Av. Presidente Carlos Luz, 1275 - Caiçara - CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte /MG - Brasil 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/prodabel/2021/regulamento-de-licitacoes-e-contratos-da-prodabel-v4.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/prodabel/2021/regulamento-de-licitacoes-e-contratos-da-prodabel-v4.pdf


 29.  REAJUSTE 

 29.1.  O contrato poderá ser reajustado nos termos da legislação vigente. 

 29.2.  Somente  poderão  ser  reajustados  os  preços  quando  observado  o  interregno  mínimo  de  12 

 (doze)  meses  contados  a  partir  da  assinatura  do  instrumento  contratual  firmado,  tendo  como 

 indexador  o  IPCA  (Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo)  do  IBGE  (Instituto 

 Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística)  ou  outro  índice  que  vier  substituí-lo,  acumulado  nos 

 últimos 12 (doze) meses. 

 29.3.  O  reajuste  somente  será  avaliado  pela  CONTRATANTE  mediante  solicitação  expressa  da 

 CONTRATADA. 

 29.3.1.  O  reajuste  supramencionado  somente  será  pago  a  partir  da  data  da  referida 

 solicitação. 

 29.4.  O  marco  inicial  para  os  cálculos  do  reajuste  será  da  assinatura  do  contrato  ou  do  último 

 termo aditivo ou da data de solicitação. 

 30.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

 30.1.  Será  permitida  a  subcontratação  de  parcelas  acessórias  do  objeto,  em  um  limite  total  de  até 

 30%  (trinta  por  cento)  do  valor  contratado,  desde  que  seja  previamente  aprovada  pela 

 CONTRATANTE,  conforme  previsto  no  artigo  84  do  Regulamento  de  Licitações  e  Contratos 

 da  Prodabel,  bem  como  no  artigo  78  da  Lei  Federal  13.303/2016  e  72  da  Lei  Federal 

 8.666/93. 

 30.2.  A  subcontratação  somente  poderá  abranger  aspectos  acessórios  e  instrumentais  do  objeto 

 contratado. 

 30.2.1.  Para  fins  deste  Projeto  Básico,  consideram-se  acessórios  os  itens  1,  4,  5,  7,  10,  11, 

 12, 13, 14, 15, 22 e 25 da planilha de materiais e serviços. 

 30.3.  A  subcontratação,  quando  autorizada,  não  exonera  a  contratada  de  todas  as  suas 

 obrigações, atinentes à integralidade do contrato. 

 30.4.  A  subcontratação  deverá  se  dar,  preferencialmente,  com  microempresas  ou  empresas  de 

 pequeno porte. 

 30.5.  Quando  deferida  a  subcontratação,  a  contratada  deverá  apresentar  documentação  do 

 subcontratado  que  comprove  sua  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal,  qualificação 
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 econômica  e  qualificação  técnica  necessária  à  execução  da  parcela  da  obra  ou  do  serviço 

 que  será  objeto  da  subcontratação  e  qualquer  outros  requisitos  exigidos  no  edital,  projeto 

 básico e anexos. 

 30.6.  Não haverá pagamento direto da CONTRATANTE à SUBCONTRATADA. 

 30.7.  A  Contratada  mantém  a  responsabilidade  por  todo  o  objeto,  inclusive,  quanto  à  parcela 

 subcontratada. 

 30.8.  A  Contratada  e  a  subcontratada  deverão  prestar  toda  e  qualquer  informação  quando 

 solicitado. 

 30.9.  É  vedada  a  subcontratação  de  pessoa  física  ou  jurídica,  se  aquela  ou  os  dirigentes  desta 

 mantiverem  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,  financeira,  trabalhista  ou 

 civil  com  dirigente  do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  com  agente  público  que 

 desempenhe  função  na  licitação  ou  atue  na  fiscalização  ou  na  gestão  do  contrato,  ou  se 

 deles  forem  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral,  ou  por  afinidade,  até 

 o  terceiro  grau  ou,  ainda,  que  se  enquadre  em  quaisquer  das  vedações  previstas  na  item  19 

 deste Projeto Básico. 

 30.9.1.  Para  comprovar  o  acima  exigido,  será  exigido  declaração  específica  da 

 subcontratada 

 31.  CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL 

 31.1.  As  partes  se  obrigam  a  respeitar  e  cumprir  e  fazer  cumprir  os  princípios  e  regras  do  Código 

 de  Conduta  e  Integridade  da  Prodabel  ou/e  do  partícipe  vinculado  a  contratação,  o  da 

 Prodabel encontra-se disponível em: 

 https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade. 

 32.  DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 32.1.  Nas  contratações  e  parcerias,  as  partes  se  obrigam  ao  dever  de  proteção,  confidencialidade 

 e  sigilo  de  toda  informação,  dados  pessoais  e/ou  base  de  dados  a  que  tenha  acesso, 

 inclusive  em  razão  de  licenciamento  ou  da  operação  dos  programas/sistemas,  nos  termos 

 da  Lei  nº  13.709/2018,  suas  alterações  e  regulamentações  posteriores,  bem  como  a  Política 

 de  Privacidade  e  Proteção  de  Dados  da  Prodabel,  veiculada  por  meio  da  instrução 

 normativa nº 012/2020. 
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 33.  SANÇÕES APLICÁVEIS 

 33.1.  No  caso  de  inadimplemento  contratual  serão  aplicadas  as  sanções  previstas  nas  Leis 

 Federais  nº  8.666/1993,  13.303/2016,  nº  10.520/2002,  Decreto  Municipal  nº  15.113/2013, 

 16.954/2018, 18.096/2022, além do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel. 

 34.  INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 34.1.  O  Fiscal  e  Gestor  do  contrato  serão  designados  oportunamente,  mediante  Portaria, 

 conforme art. 3º, do Decreto nº 15.185/2013. 

 34.2.  É vedada a participação de licitantes em regime de consórcio. 

 34.3.  A  CONTRATADA  deverá  possuir  em  seu  quadro  funcional  empregado  de  nível  superior  que 

 possua  registro  no  CREA  e  capacidade  técnica  para  para  executar  o  objeto  desta 

 contratação,  bem  como,  atuar  como  responsável  técnico  pelas  manutenções  demandadas 

 pela CONTRATANTE; 

 34.4.  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  RT  (Responsável  Técnico)  atualizado  quando  da 

 formalização do contrato. 

 34.5.  Não poderá haver cessão do contrato. 

 34.6.  A  CONTRATADA  fica  ciente  de  que  ocorrerá  a  publicação  dos  dados  pessoais  como  nome 

 completo  e  CPF  de  seu  sócio  representante  nos  instrumentos  jurídicos  celebrados,  que 

 serão  publicados  em  portal  de  transparência  com  acesso  livre,  para  fins  de  cumprimento  da 

 Lei de Acesso à Informação. 

 35.  ANEXOS 

 35.1.  ANEXO I – PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS; 

 35.2.  ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

 35.3.  ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 31 
 PRODABEL 

 Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
 Av. Presidente Carlos Luz, 1275 - Caiçara - CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte /MG - Brasil 



 ANEXO I - DO PROJETO BÁSICO - PLANILHA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 PLANILHA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANTIDADE 

 1  Poste metálico 5m  unid  300 

 2  Haste de aterramento  unid  300 

 3  Cabo CFOA-AS80 - SM-G 6 fibras  metro  240000 

 4  Caixa de emenda óptica até 72 fibras completa  unid  200 

 5  Caixa de emenda óptica até 144 fibras completa  unid  100 

 6  Switch industrial 8 portas  unid  1100 

 7  Padrão ND5.1 CEMIG FSM com disjuntor  unid  300 

 8  Nobreak 1000VA  unid  300 

 9  Gabinete outdoor 6U 19" completo  unid  300 

 10  Cabo PP 2,5mm  metro  12000 

 11  Eletroduto galvanizado pesado 2" 3m  unid  300 

 12  Condulete 2" com saída lateral  unid  300 

 13  Tubo corrugado PEAD 50mm  metro  9000 

 14  Curva galvanizada 2"  unid  300 

 15  Caixa ZA padrão CEMIG  unid  300 

 16  Câmera PTZ Tipo 1 - Recursos Padrões  unid  400 

 17  Câmera PTZ Tipo 2 - Recursos Avançados  unid  118 

 18  Câmera Fixa Tipo 1 - Recursos Padrões  unid  960 

 19  Câmera Fixa Tipo 2 - Recursos Avançados  unid  686 

 20  Câmera Fixa Tipo 3 - Reconhecimento Facial  unid  20 

 21  Câmera com LPR embarcado  unid  200 

 22 
 Licenças para servidor de Sistema de Gestão de 

 Videomonitoramento (VMS)  unid 
 2106 

 23  NVR 128 canais  unid  19 
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 24  Servidor de Gerenciamento  unid  3 

 PLANILHA DE SERVIÇOS 

 25 
 Serviço de instalação de poste com aterramento e gabinete 

 montado 
 unid  300 

 26  Serviço de instalação de cabo óptico com fusão  metro  240000 

 27 
 Serviço de instalação de Padrão CEMIG para FSM e interligação

 ao poste metálico 
 unid  300 

 28 
 Serviço de instalação de 1 câmera PTZ, 2 câmeras fixas 1 

 switch industrial em poste existente 
 unid  596 

 29 
 Serviço de instalação de 1 câmera e 1 switch industrial em poste

 existente 
 unid  490 

 30 
 Serviço e instalação completo (poste, camera, switch, fibra, 

 elétrica, etc) 
 unid  254 
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 ANEXO II - DO PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 1.  Dos  requisitos  técnicos  mínimos  obrigatórios  dos  equipamentos,  softwares  e 
 serviços que compõem o Projeto 

 1.1.  Item 1 - Poste metálico 5m: 
 1.1.1.  Poste  metálico  em  aço,  galvanizado  a  fogo,  com  sustentação  auto  portante,  para 

 instalação  sobre  sapata  de  concreto,  com  5m  de  altura,  com  braço  projetado  para  instalação  de 

 câmera  speed  dome,  e  esperas  na  parte  de  trás  do  braço  (pontos  de  fixação  com  possibilidade  de 

 interligação  com  a  caixa  de  acessórios,  para  implantação  opcional)  para  instalação  de  até  02 

 câmeras fixas. 

 1.1.2.  Ser  dimensionado  para  evitar  trepidações  provocadas  por  ventos  de  intensidade  normal  ou 

 deslocamentos de ar causado pelo movimento de veículos. 

 1.1.3.  Possuir  base  de  fixação  quadrada  com  no  mínimo  50cmx50cmx3/4"  e  rasgos  ou  furos  nas 

 4  extremidades,  para  fixação  dos  parafusos  dos  chumbadores  instalados  na  sapata  de  concreto  e 

 ponto para conexão do aterramento. 

 1.1.4.  Possuir estrutura interna oca, para passagem de cabos. 

 1.1.5.  Possuir  saída  intermediária  para  passagem  de  cabos,  do  tipo  cachimbo,  com,  no  mínimo, 

 40  mm  de  diâmetro  interno,  instalada  a  4  metros  de  altura.  Saídas  na  parte  superior  junto  ao  braço 

 para conexão de câmeras. 

 1.1.6.  Possuir  2  parafusos  de  1/2’’  para  fixação  de  caixa  de  acessórios,  instalados  70  cm  acima 

 da saída intermediária. 

 1.1.7.  Possuir,  no  mínimo,  2  janelas  de  inspeção,  localizadas  acima  da  caixa  de  acessórios  e  a 

 outra no braço pendante. 

 1.1.8.  Suportar a descida de descargas atmosféricas através do próprio corpo. 

 1.1.9.  Possuir resistência a ventos, conforme NBR6123. 

 1.1.10.  Ser  fornecido  com  todos  os  acessórios  necessários  para  instalação,  incluindo  os 

 chumbadores e a confecção da sapata de concreto armado 

 1.1.11.  Ser construído conforme figura a seguir: 
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 1.2.  Item 2 - Haste de aterramento: 
 1.2.1.  Haste  de  aterramento  em  aço  carbono  3x22x22x2000m,  zincada  por  imersão  a  quente  e 

 resistência menor que 10 ohms; 
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 1.3.  Item 3 - Cabo CFOA-AS80 - SM-G 6 fibras: 
 1.3.1.  Deve  ser  fornecido  com  todos  os  materiais  necessários  para  instalação  como 

 abraçadeiras, suportes, cordoalha quando necessário, etc  ; 

 1.4.  Item 4 - Caixa de emenda óptica até 72 fibras completa: 
 1.4.1.  Sem a necessidade de informações complementares; 

 1.5.  Item 5 - Caixa de emenda óptica até 144 fibras completa: 
 1.5.1.  Sem a necessidade de informações complementares; 

 1.6.  Item 6 - Switch Industrial 8 portas: 
 1.6.1.  Switch do tipo industrial “stand alone”, L2 gerenciável. 

 1.6.2.  Possuir 08 portas metálicas 10/100/1000Base-T, conector RJ-45. 

 1.6.3.  Possuir matriz de comutação com capacidade de, no mínimo, 5,6Gbps. 

 1.6.4.  Suportar comunicação Half/Full Duplex. 

 1.6.5.  Possuir capacidade de comutação L2 de, no mínimo, 11,9Mpps. 

 1.6.6.  Possuir LEDs indicativos de operação (alimentação, link de fibra e ethernet) 

 1.6.7.  Possuir,  no  mínimo,  01  fonte  de  alimentação  industrial  (trilho  DIN)  dedicada  com  tensão  de 

 127 / 220 VCA ± 15%, com proteção contra transientes. 

 1.6.8.  Suportar mecanismo store-and-forward. 

 1.6.9.  Possuir buffer de memória de, no mínimo, 1Mbits. 

 1.6.10.  Suportar montagem em trilho do tipo DIN, com alimentação via bornes. 

 1.6.11.  Suportar  gerenciamento  através  de  SNMP  v1  v2  v3,  com  filtro  de  endereços  IP  para  evitar 

 acessos não autorizados. 

 1.6.12.  Suportar implementação de VLANs (Virtual LANs) através dos protocolos 802.1q e 802.1p. 

 1.6.13.  Ser  apto  a  operações  em  temperaturas  de  0  °C  a  55  °C  com  umidade  não  superior  a  90% 

 (sem condensação). 

 1.7.  Item 7 - Padrão ND5.1 CEMIG FSM com disjuntor: 
 1.7.1.  Sem  necessidade  informações  complementares,  uma  vez  que  a  especificação  é  originária 

 do “padrão” CEMIG, descrito na ND5.1; 

 1.8.  Item 8 - Nobreak 1000VA: 
 1.8.1.  Sistema de Energia do tipo senoidal por aproximação. 
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 1.8.2.  Possuir potência de saída de, no mínimo, 1000 VA (aparente) e 800 W (ativa); 

 1.8.3.  Suportar alimentação de entrada de 127/220 VCA ± 15%, frequência de 60 Hz ± 5%; 

 1.8.4.  Gerar alimentação de saída estabilizada de 127 VCA ± 10%; 

 1.8.5.  Possuir  bateria(s)  interna(s)  selada(s)  e  conector  de  expansão  para  banco  de  baterias 

 externo; 

 1.8.6.  Suportar  autonomia  de,  no  mínimo,  20  minutos,  em  meia  carga,  com  auxílio  de  banco  de 

 baterias externo, caso necessário; 

 1.8.7.  Possuir plugue padrão NBR 14136 ou adaptador compatível para alimentação de entrada; 

 1.8.8.  Possuir,  no  mínimo,  5  tomadas  padrão  NBR  14136  ou  adaptadores  compatíveis  para 

 alimentação de saída; 

 1.8.9.  Possuir  contato  seco  de  rele  para  sinalização  de  falta  de  energia  para  ser  ligada  à  câmera 

 para o envio do alarme; 

 1.8.10.  Emitir  alarmes  sonoros  e  visuais  em  caso  de  anormalidades,  tais  como:  bateria  com  carga 

 baixa, bateria com sobrecarga e bateria desconectada; 

 1.8.11.  Rearme automático na volta da energia quando da descarga completa das baterias; 

 1.8.12.  Possuir  proteção  contra  curtos-circuitos,  sobrecargas,  descarga  total  da  bateria,  surtos  e 

 transientes na rede elétrica, sub e sobre tensões da alimentação; 

 1.8.13.  Possuir supressor de transientes contra ruídos na rede elétrica (filtro RFI/EMI); 

 1.8.14.  Possuir bateria interna selada; 

 1.8.15.  O  sistema  de  energia  deve  ser  capaz  de  sinalizar  a  falta  de  energia  comercial  através  de 

 um contato seco de relé a ser conectado à entrada de alarme da câmera  ; 

 1.9.  Item 9 - Gabinete outdoor 6U 19” completo: 
 1.9.1.  Rack outdoor para poste 

 1.9.2.  Estrutura monobloco soldada em aço galvanizado 

 1.9.3.  Acabamento em pintura eletrostática texturizada epoxi bege ou cinza. 

 1.9.4.  Sistema  de  fechamento  com  chaves  independentes,  incluindo  as  chaves  ou  cadeados  com 

 segredo no padrão da contratante. 

 1.9.5.  Dimensões 06 U. padrão 19", com largura útil mínima de 400mm. 

 1.9.6.  Possuir  já  fixados  trilho  DIN,  disjuntor,  protetor  de  surto,  régua  de  8  tomadas,  conexão  para 

 aterramento. 

 1.9.7.  Possuir saída na parte inferior da caixa com diâmetro de 50mm. 

 1.9.8.  Possuir sistema de ventilação através de venezianas protegidas contra chuva.  . 
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 1.9.9.  Caso  seja  confeccionado  pela  própria  licitante  deverá  ser  anexado  projeto  técnico  que 

 comprove as especificações; 

 1.10.  Item 10 - Cabo PP2,5mm: 
 1.10.1.  Sem a necessidade de informações complementares; 

 1.11.  Item 11 - Eletroduto galvanizado pesado 2” - 3m: 
 1.11.1.  Sem a necessidade de informações complementares; 

 1.12.  Item 12 - Condulete 2” com saída lateral: 
 1.12.1.  Sem a necessidade de informações complementares; 
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 1.13.  Item 13 - Tubo corrugado PEAD 50mm: 
 1.13.1.  Sem a necessidade de informações complementares; 

 1.14.  Item 14 - Curva galvanizada 2”: 
 1.14.1.  Sem a necessidade de informações complementares; 

 1.15.  Item 15 - Caixa ZA - Padrão CEMIG: 
 1.15.1.  Sem  a  necessidade  de  informações  complementares,  as  informações  necessária  são 

 aquelas definidas pela CEMIG; 

 1.16.  Item 16 - Câmera PTZ Tipo 1 – Recursos Padrão 

 Estas  câmeras  serão  utilizadas  em  substituição  ou  em  conjunto  com  câmeras  existentes  do 

 projeto  Olho  Vivo  da  PMMG  em  locais  de  monitoramento  padrão,  sem  necessidade  de  recursos 

 ópticos  ou  analíticos  de  vídeos  mais  avançados.  As  definições  sobre  os  níveis  de  qualidade  de 

 imagem  solicitado,  4MP  e  sensor  de  1/1.8”,  visam  atender  as  necessidades  PMMG  e  Guarda 

 Municipal  de  Belo  Horizonte,  considerando  que  as  imagens  são  utilizadas  na  identificação  e 

 solução  de  delitos  e  permitem  que  as  imagens  capturadas  possam  ser  analisadas  tanto  por 

 operadores humanos quanto por softwares com análise de vídeo por inteligência artificial. 

 1.16.1.  Câmera móvel IP colorida do tipo Speed Dome, com sistema PTZ. 

 1.16.2.  Possuir  sensor  de  imagem  compatível  com  a  tecnologia  CCD  (Charged  Coupe  Device),  ou 

 HAD, ou CMOS, ou MOS, de no mínimo 1/1.8". 

 1.16.3.  Possuir  resolução  de,  no  mínimo,  4MP  (resolução  efetiva  de  2560x1440  pixels)  ou 

 superior. 

 1.16.4.  Suportar compressão H.265 ou superior. 

 1.16.5.  Suportar zoom digital de, no mínimo, 16X. 

 1.16.6.  Possuir  capacidade  de  armazenamento  local  com  criptografia  através  de  cartão 

 SD/MicroSD,  com  capacidade  de  no  mínimo  128  GB,  devendo  o  cartão  ser  fornecido  juntamente 

 com a câmera. 

 1.16.7.  Suportar função Dia e Noite automática e com mudança agendada. 

 1.16.8.  Suportar alcance de rotação horizontal de 350° e vertical de 0° a 90°. 

 1.16.9.  Suportar  visualização  de,  no  mínimo,  300  presets  (ajustes  de  posição  e  zoom 

 pré-definidos). 
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 1.16.10.  Dispor  de,  no  mínimo,  01  entrada  e  01  saída  de  alarme  programável,  incorporadas 

 à  câmera,  deve  possibilitar  o  disparo  de  uma  ação  a  partir  de  um  evento  detectado  na  câmera  ou 

 de um comando do operador na central de monitoramento. 

 1.16.11.  Possuir  no  mínimo,  os  seguintes  recursos:  AGC;  BLC;  HCL;  WDR;  Dois  fluxos 

 simultâneos (dual stream). Serão aceitos recursos adicionais. 

 1.16.12.  Possuir  interface  de  rede  padrão  RJ45  com  velocidade  de  10/100  Mbps  Fast 

 Ethernet  (ou  superior),  protocolos:  IPv4/IPv6,  TCP/IP,  ICMP,  HTTP,  HTTPS,  FTP,  DHCP,  DNS, 

 RTSP, UDP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X e QoS 

 1.16.13.  Suportar  padrões  de  compressão  de  áudio  G.711,  G.726,  AAC  e  PCM  ou 

 OggVorbis. 

 1.16.14.  Possuir, no mínimo, 1 (uma) entrada de áudio e 1 (uma) saída de áudio. 

 1.16.15.  Possuir  microfone  integrado  ou  ser  acompanhado  de  dispositivo  externo  com  esta 

 mesma  função,  desde  que  possua  o  mesmo  índice  de  proteção  IP  da  câmera  e  seja 

 acompanhado  de  todos  os  acessórios  de  conexão  e  suporte  para  sua  montagem  em  poste  junto  à 

 câmera. 

 1.16.16.  Possuir  alimentação  através  de  fonte  de  corrente  contínua  ou  alternada  (deverá  ser 

 fornecida  com  a  câmera,  sendo  totalmente  compatível  com  os  parâmetros  de  alimentação 

 especificados pelo fabricante) e/ou PoE / HPoE. 

 1.16.17.  Possuir  funções  inteligentes  de  análise  de  vídeo  para:  Detecção  de  Cruzamento  de 

 Linha,  Detecção  de  Intrusos  em  uma  determinada  área,  Detecção  de  Faces  e  disparo  de  alarme 

 por tipo de alvo (pessoa ou veículo). 

 1.16.18.  Ser  compatível  com  padrões  abertos  de  interoperabilidade  para  sistemas  de 

 videomonitoramento. 

 1.16.19.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  o  ingresso  de  poeira  e  jatos 

 d’água (índice de proteção IP66 ou superior); 

 1.16.20.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  vandalismos,  como  arremesso 

 de objetos: pedras, pedaços de madeiras e outros (índice de proteção IK10 ou superior); 

 1.16.21.  Ser  fornecida  com  todos  os  acessórios  necessários  para  a  instalação  em  poste  de 

 videomonitoramento  urbano,  utilizado  pela  PBH,  sendo  de  total  responsabilidade  do 

 FORNECEDOR sua compatibilização e adequações necessárias. 

 1.16.22.  Ser  apto  a  operações  em  temperaturas  de  0  °C  a  55  °C  com  umidade  não  superior 

 a 90% (sem condensação); 

 1.16.23.  Poderão ser ofertadas câmeras com desempenho superior. 

 1.16.24.  Poderão  ser  ofertados  equipamentos  com  capacidade  de  alimentação  através  de 

 funcionalidade  Power  Over  Ethernet  (PoE  e  ou  HPoE  -  alimentação  através  de  cabo  par  trançado 
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 padrão  UTP  e  similares  em  uma  rede  Ethernet),  compatíveis  com  os  equipamentos  PoE 

 existentes na PBH ou a serem adquiridos em conjunto com este equipamento. 

 1.17.  Item 17 - Câmera PTZ Tipo 2 – Recursos Avançados 

 Estas  câmeras  serão  utilizadas  em  locais  de  monitoramento  com  características  especiais  e  que 

 exigem  equipamentos  com  características  de  visualização  mais  amplas  (zoom  óptico,  maior  faixa 

 de  visualização  vertical  e  horizontal  etc.)  além  de  analíticos  de  vídeo  mais  avançados.  Entre  os 

 locais  de  aplicação  encontram-se  locais  usuais  de  manifestações  e  eventos  irregulares,  áreas  de 

 alagamento,  bacias  de  detenção,  invasão  de  áreas  públicas,  deposição  clandestina  de  rejeitos, 

 próprios  municipais  e  locais  comuns  de  acidentes  e  animais  em  vias  públicas.  As  definições  sobre 

 os  níveis  de  qualidade  de  imagem  solicitado,  sensor  de  1/1.8”  e  60fps,  visam  atender  as 

 necessidades  dos  usos  descritos  acima  e  permitem  que  as  imagens  capturadas  possam  ser 

 analisadas  tanto  por  operadores  humanos  quanto  por  softwares  com  análise  de  vídeo  por 

 inteligência artificial. 

 1.17.1.  Câmera móvel IP colorida do tipo Speed Dome, com sistema PTZ incorporado. 

 1.17.2.  Possuir  sensor  de  imagem  compatível  com  a  tecnologia  CCD  (Charged  Coupe  Device),  ou 

 HAD, ou CMOS, ou MOS, de no mínimo 1/1.8". 

 1.17.3.  Possuir  resolução  de,  no  mínimo,  2MP  (resolução  efetiva  de  1920x1080  pixels)  ou  superior 

 a 60 fps (frames por segundo). 

 1.17.4.  Suportar compressão H.265 ou superior. 

 1.17.5.  Suportar zoom óptico de, no mínimo, 25X e digital de, no mínimo, 16X. 

 1.17.6.  Possuir  capacidade  de  armazenamento  local  com  criptografia  através  de  cartão 

 SD/MicroSD,  com  capacidade  de  no  mínimo  128  GB,  devendo  o  cartão  ser  fornecido  juntamente 

 com a câmera. 

 1.17.7.  Suportar função True Dia e Noite. 

 1.17.8.  Suportar alcance de rotação horizontal contínua de 360° e vertical de -20° a 90°. 

 1.17.9.  Suportar  visualização  de,  no  mínimo,  300  presets  (ajustes  de  posição  e  zoom 

 pré-definidos). 

 1.17.10.  Possuir  recurso  de  ronda,  com  possibilidade  de  programar  até  8  (oito)  rondas 

 diferentes. 

 1.17.11.  Dispor  de,  no  mínimo,  05  (cinco)  entradas  e  02  saídas  de  alarme  programáveis, 

 incorporadas  à  câmera,  deve  possibilitar  o  disparo  de  uma  ação  a  partir  de  um  evento  detectado 

 na câmera ou de um comando do operador na central de monitoramento. 
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 1.17.12.  Possuir  no  mínimo,  os  seguintes  recursos:  AGC;  BLC;  HCL;  WDR;  Dois  fluxos 

 simultâneos (dual stream). Serão aceitos recursos adicionais. 

 1.17.13.  Possuir  interface  de  rede  padrão  RJ45  com  velocidade  de  10/100  Mbps  Fast 

 Ethernet  (ou  superior),  protocolos:  IPv4/IPv6,  TCP/IP,  ICMP,  HTTP,  HTTPS,  FTP,  DHCP,  DNS, 

 RTSP, UDP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X e QoS 

 1.17.14.  Suportar  padrões  de  compressão  de  áudio  G.711,  G.726,  AAC  e  PCM  ou 

 OggVorbis. 

 1.17.15.  Possuir, no mínimo, 1 (uma) entrada de áudio e 1 (uma) saída de áudio. 

 1.17.16.  Possuir  limentação  através  de  fonte  de  corrente  contínua  ou  alternada  (deverá  ser 

 fornecida  com  a  câmera,  sendo  totalmente  compatível  com  os  parâmetros  de  alimentação 

 especificados pelo fabricante) e/ou PoE / HPoE. 

 1.17.17.  Possuir  funções  inteligentes  de  análise  de  vídeo  para:  Detecção  de  Cruzamento  de 

 Linha,  Detecção  de  Intrusos  em  uma  determinada  área,  Detecção  de  Faces,  Detecção  de  entrada 

 e  saída  de  uma  região,  disparo  de  alarme  por  tipo  de  alvo  (pessoa  ou  veículo),  detecção  de 

 objetos abandonados, detecção de remoção de objeto, detecção de exceção de áudio. 

 1.17.18.  Suportar realizar upload de fotos das faces capturadas 

 1.17.19.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  o  ingresso  de  poeira  e  jatos 

 d’água (índice de proteção IP66 ou superior); 

 1.17.20.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  vandalismos,  como  arremesso 

 de objetos: pedras, pedaços de madeiras e outros (índice de proteção IK10 ou superior); 

 1.17.21.  Ser  compatível  com  padrões  abertos  de  interoperabilidade  para  sistemas  de 

 videomonitoramento. 

 1.17.22.  Ser  apto  a  operações  em  temperaturas  de  0  °C  a  55  °C  com  umidade  não  superior 

 a 90% (sem condensação); 

 1.17.23.  Ser  fornecida  com  todos  os  acessórios  necessários  para  a  instalação  em  poste  de 

 videomonitoramento  urbano,  utilizado  pela  PBH,  sendo  de  total  responsabilidade  do 

 FORNECEDOR sua compatibilização e adequações necessárias. 

 1.17.24.  Poderão ser ofertadas câmeras com desempenho superior. 

 1.17.25.  Poderão  ser  ofertados  equipamentos  com  capacidade  de  alimentação  através  de 

 funcionalidade  Power  Over  Ethernet  (PoE  e  ou  HPoE  -  alimentação  através  de  cabo  par  trançado 

 padrão  UTP  e  similares  em  uma  rede  Ethernet),  compatíveis  com  os  equipamentos  PoE 

 existentes na PBH ou a serem adquiridos em conjunto com este equipamento. 
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 1.18.  Item 18 - Câmera Fixa Tipo 1 – Recursos Padrão 

 Estas  câmeras  serão  utilizadas  em  substituição  ou  em  conjunto  com  câmeras  existentes  do 

 projeto  Olho  Vivo  da  PMMG  em  locais  de  monitoramento  padrão,  sem  necessidade  de  recursos 

 ópticos  ou  analíticos  de  vídeos  mais  avançados.  Essa  câmera  deve,  entretanto,  possuir 

 capacidade  de  captura  de  imagens  coloridas  em  condições  de  baixíssima  luminosidade, 

 permitindo  a  identificação  de  cores  de  vestimentas  e  de  veículos  para  contribuir  na  elucidação  de 

 eventos  e  melhor  apoio  às  forças  de  segurança  em  campo.  As  definições  sobre  os  níveis  de 

 qualidade  de  imagem  solicitado,  resolução  de  4MP  e  sensor  de  1/2”,  visam  atender  as 

 necessidades  da  PMMG  e  Guarda  Municipal  de  Belo  Horizonte,  considerando  que  as  imagens 

 são  utilizadas  na  identificação  e  solução  de  delitos  e  permitem  que  as  imagens  capturadas 

 possam  ser  analisadas  tanto  por  operadores  humanos  quanto  por  softwares  com  análise  de  vídeo 

 por inteligência artificial. 

 1.18.1.  Câmera fixa IP colorida do tipo mini-bullet. 

 1.18.2.  Possuir  resolução  mínima  de  4MP  (2560  x  1440  pixels)  operando  com  uma  taxa  mínima  de 

 30 quadros por segundo em todas as resoluções; 

 1.18.3.  Possuir sensor de imagem CMOS 1/2" ou maior, com varredura progressiva; 

 1.18.4.  Possuir  compressão  de  vídeo  padrão  MJPEG,  H.264,  H.265  e,  ao  menos,  um  padrão  de 

 compressão  de  vídeo  superiores  e  complementares  a  estes  (HDSM,  Zipstream,  H.264+,  H.265+ 

 ou similares), com alta relação de compressão; 

 1.18.5.  Suportar velocidade de Shutter de 1/3s a 1/12.000s; 

 1.18.6.  Suporte  para  três  streamings  de  vídeo  independentes  e  configuráveis  em  resolução  e  taxa 

 de quadros por segundo; 

 1.18.7.  Possuir  sensibilidade  mínima  igual  ou  inferior  a  no  modo  colorido  a  0,0005  lux  com  FStop 

 entre F1.0 a F1.6; 

 1.18.8.  Possuir imagem colorida 24/7 sem uso de iluminadores externos; 

 1.18.9.  Lente  fixa  embutida  entre  2.8mm  a  4.3  mm  com  ângulo  de  visualização  horizontal  mínimo 

 de 110°; 

 1.18.10.  Possuir função de codificação diferenciada em área marcada; 

 1.18.11.  Possuir funções compensação de luz de fundo e redução digital de ruídos; 

 1.18.12.  Possuir  sensor  de  imagem  com  gama  dinâmica  ampla  (WDR)  de,  no  mínimo  130 

 dB, não sendo aceito WDR digital ou similar; 

 1.18.13.  Possuir recurso que permita a inclusão de máscaras de privacidade; 

 1.18.14.  Possuir  detecção  de  exceções  de  hardware  para:  Desconexão  de  Rede  e  Tentativa 

 de Login Irregular; 
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 1.18.15.  Possuir  funções  inteligentes  de  análise  de  vídeo  para:  Detecção  de  Cruzamento  de 

 Linha,  Detecção  de  Intrusos  em  uma  determinada  área,  Detecção  de  Faces  e  disparo  de  alarme 

 por tipo de alvo (pessoa ou veículo). 

 1.18.16.  Possuir  tecnologia  para  redução  de  falsos  alarmes  baseados  em  aprendizado 

 profundo  (deep  learning)  podendo  essa  função  ser  executada  diretamente  na  câmera  ou  através 

 de software, desde que sejam fornecidas todas as licenças de software; 

 1.18.17.  Possuir ativação de alarmes para as exceções e regras de analítico; 

 1.18.18.  Possuir  interface  de  rede  padrão  RJ45  com  velocidade  de  10/100  Mbps  Fast 

 Ethernet  (ou  superior),  protocolos:  IPv4/IPv6,  TCP/IP,  ICMP,  HTTP,  HTTPS,  FTP,  DHCP,  DNS, 

 RTSP, UDP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X e QoS 

 1.18.19.  Possuir  capacidade  de  armazenamento  local  com  criptografia  através  de  cartão 

 SD/MicroSD,  com  capacidade  de  no  mínimo  128  GB,  devendo  o  cartão  ser  fornecido  juntamente 

 com a câmera; 

 1.18.20.  Possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; 

 1.18.21.  Possuir, no mínimo, 1 (uma) entrada de áudio e 1 (uma) saída de áudio. 

 1.18.22.  Possuir microfone embarcado; 

 1.18.23.  Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af) ou PoE (802.3at); 

 1.18.24.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  o  ingresso  de  poeira  e  jatos 

 d’água (índice de proteção IP66 ou superior) 

 1.18.25.  Ser  compatível  com  padrões  abertos  de  interoperabilidade  para  sistemas  de 

 videomonitoramento. 

 1.18.26.  Ser  apto  a  operações  em  temperaturas  de  0  °C  a  55  °C  com  umidade  não  superior 

 a 90% (sem condensação); 

 1.18.27.  Ser  fornecida  com  todos  os  acessórios  necessários  para  a  instalação  em  poste  de 

 videomonitoramento  urbano,  utilizado  pela  PBH,  sendo  de  total  responsabilidade  do 

 FORNECEDOR sua compatibilização e adequações necessárias. 

 1.18.28.  Poderão ser ofertadas câmeras com desempenho superior. 

 1.18.29.  Poderão  ser  ofertados  equipamentos  com  capacidade  de  alimentação  através  de 

 funcionalidade  Power  Over  Ethernet  (PoE  e  ou  HPoE  -  alimentação  através  de  cabo  par  trançado 

 padrão  UTP  e  similares  em  uma  rede  Ethernet),  compatíveis  com  os  equipamentos  PoE 

 existentes na PBH ou a serem adquiridos em conjunto com este equipamento. 
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 1.19.  Item 19 - Câmera Fixa Tipo 2 – Recursos Avançados 

 Estas  câmeras  serão  utilizadas  em  locais  de  monitoramento  com  características  especiais  e  que 

 exigem  equipamentos  com  características  de  visualização  mais  amplas  (lente  varifocal,  iluminador 

 infravermelho  etc.)  além  de  analíticos  de  vídeo  mais  avançados.  Entre  os  locais  de  aplicação 

 encontram-se  locais  usuais  de  manifestações  e  eventos  irregulares,  áreas  de  alagamento,  bacias 

 de  detenção,  invasão  de  áreas  públicas,  deposição  clandestina  de  rejeitos,  próprios  municipais, 

 locais  comuns  de  acidentes,  animais  em  vias  públicas  e  monitoração  de  áreas  com  ocorrência 

 frequente de delitos. 

 1.19.1.  Câmera fixa IP colorida do tipo bullet 

 1.19.2.  Possuir  sensor  de  imagem  Ex  View,  ou  HAD,  ou  CCD,  ou  CMOS,  ou  MOS,  ou  similar,  de 

 no mínimo 1/3". 

 1.19.3.  Possuir resolução de, no mínimo 4MP (2560 X 1440 pixels) ou superior. 

 1.19.4.  Suportar  operação  em  ambiente  com  iluminação  de,  no  máximo,  0,05  lux  em  modo  Dia 

 (colorido)  e  0  lux  em  modo  noite  (preto  e  branco)  com  IR  ligado.  Serão  aceitos  equipamentos  que 

 operem com iluminação de ambiente inferior às apresentadas. 

 1.19.5.  Suportar distância de iluminação com o conjunto IR de, no mínimo, 50 metros. 

 1.19.6.  Suportar compensação de luz de fundo (BLC) ou similar. 

 1.19.7.  Suportar função faixa dinâmica ampla (WDR), no mínimo 120dB. 

 1.19.8.  Suportar função de controle de ganho automático (AGC) ou similar. 

 1.19.9.  Suportar controle de foco automático. 

 1.19.10.  Possuir  interface  de  rede  padrão  RJ45  com  velocidade  de  10/100  Mbps  Fast 

 Ethernet  (ou  superior),  protocolos:  IPv4/IPv6,  TCP/IP,  ICMP,  HTTP,  HTTPS,  FTP,  DHCP,  DNS, 

 RTSP, UDP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X e QoS. 

 1.19.11.  Possuir  capacidade  de  armazenamento  local  com  criptografia  através  de  cartão 

 SD/MicroSD,  com  capacidade  de  no  mínimo  128  GB,  devendo  o  cartão  ser  fornecido  juntamente 

 com a câmera. 

 1.19.12.  Possuir capacidade de, no mínimo 02 (dois) streams. 

 1.19.13.  Possuir  funções  inteligentes  de  análise  de  vídeo  para:  Detecção  de  Cruzamento  de 

 Linha,  Detecção  de  Intrusos  em  uma  determinada  área,  Detecção  de  Faces  e  disparo  de  alarme 

 por tipo de alvo (pessoa ou veículo). 

 1.19.14.  Possuir  lente  varifocal  motorizada  na  faixa  de:  2,8  a  10  mm  ou  3,1  a  8,9  mm,  3,3  a 

 12  mm  ou  similares.  -  O  modelo  de  lente  será  definido  de  acordo  com  a  aplicação  e  do  ambiente  a 

 ser instalado. 
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 1.19.15.  Ser  compatível  com  padrões  abertos  de  interoperabilidade  para  sistemas  de 

 videomonitoramento. 

 1.19.16.  Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af) ou PoE (802.3at); 

 1.19.17.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  o  ingresso  de  poeira  e  jatos 

 d’água (índice de proteção IP66 ou superior); 

 1.19.18.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  vandalismos,  como  arremesso 

 de objetos: pedras, pedaços de madeiras e outros (índice de proteção IK10 ou superior); 

 1.19.19.  Ser  apto  a  operações  em  temperaturas  de  0  °C  a  55  °C  com  umidade  não  superior 

 a 90% (sem condensação); 

 1.19.20.  Ser  fornecida  com  todos  os  acessórios  necessários  para  a  instalação  em  poste  de 

 videomonitoramento  urbano,  utilizado  pela  PBH,  sendo  de  total  responsabilidade  do 

 FORNECEDOR sua compatibilização e adequações necessárias. 

 1.19.21.  Poderão ser ofertadas câmeras com desempenho superior. 

 1.19.22.  Poderão  ser  ofertados  equipamentos  com  capacidade  de  alimentação  através  de 

 funcionalidade  Power  Over  Ethernet  (PoE  e  ou  HPoE  -  alimentação  através  de  cabo  par  trançado 

 padrão  UTP  e  similares  em  uma  rede  Ethernet),  compatíveis  com  os  equipamentos  PoE 

 existentes na PBH ou a serem adquiridos em conjunto com este equipamento. 

 1.20.  Item 20 - Câmera Fixa Tipo 3 – Reconhecimento facial 

 Estas  câmeras  serão  utilizadas  em  locais  de  monitoramento  com  características  especiais  com  o 

 principal  objetivo  de  capturar  e  reconhecer  faces  de  pessoas  em  banco  de  dados  mantido  na 

 própria  câmera,  devendo  ter  a  possibilidade  de  criar  listas  para  diferentes  sujeitos  de  interesse 

 (pessoas desaparecidas, procurados pela justiça etc.). 

 1.20.1.  Câmera de rede IP tipo bullet para vídeo monitoramento outdoor ou indoor; 

 1.20.2.  Possuir  resolução  mínima  de  4.0MP  (2560  ×  1440)  operando  com  uma  taxa  mínima  de  30 

 quadros por segundo em todas as resoluções; 

 1.20.3.  Possuir sensor de imagem CMOS 1/1.8" ou maior, com varredura progressiva; 

 1.20.4.  Possuir  compressão  de  vídeo  padrão  MJPEG,  H.264,  H.265  e,  ao  menos,  um  padrão  de 

 compressão  de  vídeo  superiores  e  complementares  a  estes  (HDSM,  Zipstream,  H.264+,  H.265+ 

 ou similares), com alta relação de compressão; 

 1.20.5.  Suportar faixa de ajuste do obturador igual ou superior de 1s a 1/50.000s; 

 1.20.6.  Suporte  para  cinco  streams  de  vídeo  independentes  e  configuráveis  em  resolução  e  taxa 

 de quadros por segundo; 
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 1.20.7.  Funcionamento  em  Baixa  Luminosidade  com  sensibilidade  mínima  de  até  0.001  Lux,  em 

 modo colorido, AGC ligado e 0 Lux com IR acionado; 

 1.20.8.  Possuir  iluminadores  IR  integrados,  com  alcance  mínimo  de  30  metros  ou  ser  fornecido 

 com iluminador IR externo e acessórios, com alcance mínimo de 30 metros 

 1.20.9.  Possuir  lente  varifocal  P-iris  de  no  mínimo  8  mm  a  32  mm  com  ângulo  de  visualização 

 horizontal mínimo de 40° 

 1.20.10.  Função Dia e Noite com filtro de IR com troca automática; 

 1.20.11.  Possuir  função  de  codificação  diferenciada  em  área  marcada  da  câmera,  de  modo 

 que  somente  na  área  marcada  a  imagem  possua  a  resolução  máxima  configurada  na  câmera 

 (ROI); 

 1.20.12.  Possuir  funções  BLC  (Compensação  de  Luz  de  Fundo),  HLC  (Highlight 

 Compensation),  Redução  Digital  de  ruídos  3D  (3DNR),  Electronic  Image  Stabilization  (EIS),  Defog 

 e Correção de distorção; 

 1.20.13.  Possuir  sensor  de  imagem  com  gama  dinâmica  ampla  (WDR)  de,  no  mínimo  140 

 dB, não sendo aceito WDR digital ou similar; 

 1.20.14.  Possuir recurso que permita a inclusão de máscaras de privacidade; 

 1.20.15.  Possuir  detecção  de  exceções  de  hardware  para:  Desconexão  de  Rede,  Conflito  de 

 Endereço IP, Tentativa de Login Irregular; 

 1.20.16.  Possuir  funções  inteligentes  de  análise  de  vídeo  para:  Detecção  de  Cruzamento  de 

 Linha,  Detecção  de  Intrusos  em  uma  determinada  área,  Detecção  de  Faces  e  disparo  de  alarme 

 por tipo de alvo (pessoa ou veículo). 

 1.20.17.  Possuir  tecnologia  para  redução  de  falsos  alarmes  baseados  em  aprendizado 

 profundo  (deep  learning)  podendo  essa  função  ser  executada  diretamente  na  câmera  ou  através 

 de software, desde que sejam fornecidas todas as licenças de software. 

 1.20.18.  Suportar  o  reconhecimento  facial  embarcado  ou  através  de  software  com  no 

 mínimo 3 listas, com um total de até 30000 faces. 

 1.20.19.  Possuir ativação de alarmes para as exceções e regras de analítico; 

 1.20.20.  Ser compatível com os padrões de fóruns mundiais integrações abertas; 

 1.20.21.  Possuir  interface  de  rede  padrão  RJ45  com  velocidade  de  10/100  Mbps  Fast 

 Ethernet  (ou  superior),  protocolos:  IPv4/IPv6,  TCP/IP,  ICMP,  HTTP,  HTTPS,  FTP,  DHCP,  DNS, 

 RTSP, UDP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X e QoS. 

 1.20.22.  Possuir  capacidade  de  armazenamento  local  com  criptografia  através  de  cartão 

 SD/MicroSD,  com  capacidade  de  no  mínimo  128  GB,  devendo  o  cartão  ser  fornecido  juntamente 

 com a câmera 
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 1.20.23.  Suportar  a  funcionalidade  ANR  (Automatic  Network  Replenishment)  ou  similar,  que 

 permita  a  gravação  no  cartão  de  armazenamento  local  quando  o  equipamento  estiver  offline  e  a 

 transmissão  automática  das  informações  gravadas  no  armazenamento  local  assim  que  o 

 equipamento voltar a operar online. 

 1.20.24.  Possuir  no  mínimo  1  entrada  (mic)  de  áudio  em  conector  3,5  mm;  e  1  saída  (line 

 out) de áudio em conector 3,5 mm; 

 1.20.25.  Possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; 

 1.20.26.  Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af) ou PoE (802.3at); 

 1.20.27.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  o  ingresso  de  poeira  e  jatos 

 d’água (índice de proteção IP66 ou superior); 

 1.20.28.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  vandalismos,  como  arremesso 

 de objetos: pedras, pedaços de madeiras e outros (índice de proteção IK10 ou superior); 

 1.20.29.  Ser  compatível  com  padrões  abertos  de  interoperabilidade  para  sistemas  de 

 videomonitoramento. 

 1.20.30.  Ser  apto  a  operações  em  temperaturas  de  0°C  a  55  °C  com  umidade  não  superior 

 a 90% (sem condensação); 

 1.20.31.  Ser  fornecida  com  todos  os  acessórios  necessários  para  a  instalação  em  poste  de 

 videomonitoramento  urbano,  utilizado  pela  PBH,  sendo  de  total  responsabilidade  do 

 FORNECEDOR sua compatibilização e adequações necessárias. 

 1.20.32.  Poderão ser ofertadas câmeras com desempenho superior. 

 1.20.33.  Poderão  ser  ofertados  equipamentos  com  capacidade  de  alimentação  através  de 

 funcionalidade  Power  Over  Ethernet  (PoE  e  ou  HPoE  -  alimentação  através  de  cabo  par  trançado 

 padrão  UTP  e  similares  em  uma  rede  Ethernet),  compatíveis  com  os  equipamentos  PoE 

 existentes na PBH ou a serem adquiridos em conjunto com este equipamento. 

 1.21.  Item 21 - Câmera com LPR Embarcado 

 Estas  câmeras  serão  utilizadas  em  locais  de  monitoramento  com  características  especiais  com  o 

 principal  objetivo  de  capturar  e  reconhecer  informações  de  identificação  de  veículos,  em  especial 

 sua  placa  de  licenciamento,  mas  também  tipo,  marca,  cor.  Deve  possuir  características  que 

 permitam  seu  uso  em  diversas  condições  de  iluminação,  distâncias  de  captura  e  velocidades  de 

 passagem dos veículos. 

 1.21.1.  Câmera de rede IP tipo bullet com LPR embarcado 
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 1.21.2.  Câmera  para  reconhecimento  automático  das  placas  veiculares  (LPR)  deverá  operar  ou  de 

 forma  autônoma  ou  com  hardware  e  software  exclusivos,  porém  estes  como  parte  integrante  do 

 custo do item, mesmo que seja proporcional à quantidade solicitada no certame; 

 1.21.3.  Possuir  sensor  de  imagem  CMOS,  CCD  ou  GMOS  de  1/2”  ou  superior  com  varredura 

 progressiva; 

 1.21.4.  Possuir  Medidas  de  Segurança  para  acesso  interface  de  configuração  e  visualização  ao 

 vivo da câmera através de proteção por senha e encriptação HTTPS; 

 1.21.5.  Possuir faixa de ajuste do obturador igual ou superior a 1/30 a 1/50.000 s.; 

 1.21.6.  Possuir  lente  varifocal  motorizada  de  9  a  30mm  ou  12  a  39  mm  com  ajuste  automático  do 

 foco; 

 1.21.7.  Possuir  resolução  igual  ou  superior  a  4MP  (2560x1440)  suportando  uma  taxa  de  quadros 

 de 30 fps; 

 1.21.8.  Possuir codificação de vídeo H.264 e H.265; 

 1.21.9.  Possuir  possibilidade  de  configuração  independentes  de  2  ou  mais  streams  (fluxo)  de 

 vídeo; 

 1.21.10.  Possuir  funções  de  aprimoramento  de  imagem  3D  DNR  (Redução  digital  de  ruídos 

 em  3D),  WDR  (Ampla  faixa  dinâmica)  real  de  130dB  (ou  superior);  HLC  (Compensação  de  alta 

 luminosidade); 

 1.21.11.  Possuir  possibilidade  de  ajuste  da  imagem  através  de  funções  de  ajuste  de  brilho, 

 contraste, velocidade do obturador, modo dia & noite; 

 1.21.12.  Suportar função Dia e Noite automática e com mudança agendada. 

 1.21.13.  Possuir  iluminadores  LED  Infravermelhos.  Tais  iluminadores  deverão  suportar  uma 

 distância igual ou superior a 30m; 

 1.21.14.  Possuir  inteligência  artificial  embarcada,  ou  instalada,  para  reconhecimento 

 automático  dos  caracteres  das  placas  veiculares  (padrão  Brasil)  através  análise  de  vídeo,  sem  a 

 necessidade  de  instalações  físicas  de  acionadores  na  via  como  laços  indutivos,  com  as  seguintes 

 características: 

 1.21.14.1.  Realizar  a  captura  das  imagens  dos  veículos  com  ou  sem  placa  veicular;  sendo  os 

 veículos trafegando na faixa de velocidade de 10 a 110km/h; 

 1.21.14.2.  Taxa de acerto superior a 94% 

 1.21.15.  Deverá  ser  capaz  de  classificar  o  tipo  de  veículo  entre  Carros,  Motocicletas,  Vans, 

 Ônibus,  Caminhões.  Reconhecer  a  cor  do  veículo  (para  modo  dia)  como  também  reconhecer  o 

 fluxo de direção do veículo; 
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 1.21.16.  Possuir  capacidade  de  armazenamento  local  com  criptografia  através  de  cartão 

 SD/MicroSD,  com  capacidade  de  no  mínimo  128  GB,  devendo  o  cartão  ser  fornecido  juntamente 

 com a câmera; 

 1.21.17.  Suportar Protocolos de Rede: HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, NTP; 

 1.21.18.  Compatível  com  softwares  de  mercado  através  do  protocolo  padrão  ONVIF  e 

 documentação para integração via API (ou similar); 

 1.21.19.  Deverá  estar  contemplada  na  tabela  de  integração  de  dispositivos  do  VMS  de 

 forma  pública,  aceitando  todos  os  analíticos  propostos,  não  sendo  aceito  carta  do  fabricante, 

 sendo dispensado apenas se VMS e câmeras forem do mesmo fabricante; 

 1.21.20.  Ethernet RJ45 (10/100/1000M); 

 1.21.21.  Possuir, no mínimo, 1 entrada e 1 saída de alarme; 

 1.21.22.  Fonte de Alimentação através de fonte 12VDC, 24VDC ou POE (802.3af ou at); 

 1.21.23.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  o  ingresso  de  poeira  e  jatos 

 d’água (índice de proteção IP66 ou superior); 

 1.21.24.  Possuir  invólucro  que  garanta  sua  proteção  contra  vandalismos,  como  arremesso 

 de objetos: pedras, pedaços de madeiras e outros (índice de proteção IK10 ou superior); 

 1.21.25.  Ser  compatível  com  padrões  abertos  de  interoperabilidade  para  sistemas  de 

 videomonitoramento. 

 1.21.26.  Ser  apto  a  operações  em  temperaturas  de  0°C  a  55  °C  com  umidade  não  superior 

 a 90% (sem condensação); 

 1.21.27.  Ser  fornecida  com  todos  os  acessórios  necessários  para  a  instalação  em  poste  de 

 videomonitoramento  urbano,  utilizado  pela  PBH,  sendo  de  total  responsabilidade  do 

 FORNECEDOR sua compatibilização e adequações necessárias. 

 1.21.28.  Poderão ser ofertadas câmeras com desempenho superior. 

 1.21.29.  Poderão  ser  ofertados  equipamentos  com  capacidade  de  alimentação  através  de 

 funcionalidade  Power  Over  Ethernet  (PoE  e  ou  HPoE  -  alimentação  através  de  cabo  par  trançado 

 padrão  UTP  e  similares  em  uma  rede  Ethernet),  compatíveis  com  os  equipamentos  PoE 

 existentes na PBH ou a serem adquiridos em conjunto com este equipamento. 

 1.22.  Item  22  -  Licenças  para  servidor  de  Sistema  de  Gestão  de  Videomonitoramento 
 (VMS) 

 1.22.1.  Deverão  ser  fornecidas  licenças  adicionais  para  o  Sistema  de  Gerenciamento  de  Vídeo 

 atualmente  em  uso  no  COP-BH,  a  saber,  Digifort  Enterprise,  para  contemplar  todas  as  câmeras  a 

 serem entregues dentro do escopo do fornecimento. 
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 1.23.  Item 23 - NVR 128 canais 
 1.23.1.  O  NVR  deve  operar  de  forma  autônoma  e  autossuficiente,  unicamente  com  os  recursos  de 

 hardware  e  software  internos  contidos  em  seu  gabinete,  com  desempenho  pleno  e  integral  de 

 suas  funções.  Exclui-se  deste  conceito  os  NVR  montados  com  base  em  PC,  que  utilizem  sistemas 

 operacionais  comuns  a  microcomputadores  convencionais,  não  originalmente  desenvolvidos  em 

 fábrica para o fim único e específico de atuar como NVR monobloco; 

 1.23.2.  O  NVR  deverá  suportar  a  conexão  e  a  gravação  de  128  ou  mais  canais  com  tecnologia  IP 

 com até 12MP; 

 1.23.3.  Permitir  gravação  nas  seguintes  resoluções  (no  mínimo):  QCIF  /  CIF  /  2CIF  /  4CIF  /  VGA  / 

 720p / 1080p /  4MP / 6MP / 8MP / 12MP 

 1.23.4.  Possuir Largura de Banda de Entrada mínima de 512Mbps; 

 1.23.5.  Possuir Largura de Banda de Saída mínima de 512Mbps; 

 1.23.6.  Possuir  suporte  para  compressão  de  vídeo  superior  ao  padrão  H.265,  para  otimização  da 

 banda  de  transmissão  e  redução  no  espaço  de  armazenamento  nos  discos  rígidos  comparados  ao 

 padrão H.265; 

 1.23.7.  Suportar  e  reconhecer  câmeras  de  no  mínimo  os  seguintes  fabricantes  de  mercado  que  já 

 compõem  o  parque  tecnológico  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  Intelbras  /  Panasonic  /  Dahua  / 

 Hikvision  /  Pelco  /  Tecvoz  /  EagleVision,  além  de  suporte  ao  protocolo  ONVIF  ou  protocolo  aberto 

 de integração; 

 1.23.8.  Permitir visualização ao vivo e reprodução de imagens de até 12MP; 

 1.23.9.  Possuir 1 interface de entrada e 1 de saída de áudio RCA (Linear, 1KΩ); 

 1.23.10.  Permitir áudio bidirecional; 

 1.23.11.  Permitir reprodução sincronizada mínima de até 16 canais simultâneos; 

 1.23.12.  Possuir  no  mínimo  1  (uma)  saída  VGA,  1  (uma)  saída  RS-232  e  2  (duas)  saídas 

 HDMI com resolução de até 4k (8MP) independentes; 

 1.23.13.  Permitir  sequenciamento  da  exibição  das  imagens  em  tempo  real  com  tempo 

 configurável; 

 1.23.14.  Possuir  funções  de  Detecção  de  Movimento,  Video-tampering,  ausência  de  vídeo, 

 perda de vídeo e alarmes de VCA (Análise de conteúdo de vídeo); 

 1.23.15.  Possuir busca VCA por detecção facial realizada em câmeras compatíveis; 

 1.23.16.  Permitir  sistema  de  gravação  em  disco  rígido,  possuindo  no  mínimo  16  (dezesseis) 

 interfaces  SATA  para  conexão  de  discos  com  10TB  (dez  terabytes)  de  armazenamento  bruto, 

 cada; 

 1.23.17.  Deverão  ser  fornecidos  para  cada  NVR  16  (dezesseis)  discos  da  categoria 

 surveillance  enterprise,  cada  um  com  10TB  (dez  terabytes)  de  capacidade  bruta;  capacidade 
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 prevista  para  o  armazenamento  das  informações  geradas  pelos  equipamentos  conectados  por 

 aproximadamente 30 dias. 

 1.23.18.  Suportar no mínimo RAID0, RAID1, RAID5, RAID10. 

 1.23.19.  Permitir a conexão de discos de rede (discos NAS /IP SAN) simultâneos; 

 1.23.20.  Possuir gerenciamento de Grupo e Quota de HD (Disco Rígido); 

 1.23.21.  Possuir  configuração  de  propriedades  do  HD  para  utilização  em  redundância, 

 apenas leitura ou leitura/escrita; 

 1.23.22.  Suportar  função  de  detecção  S.M.A.R.T  (tecnologia  de  automonitoramento,  análise 

 e relatório) e detecção de setores danificados nos Discos Rígidos; 

 1.23.23.  Suportar  função  de  Hibernação  dos  Discos  Rígidos  visando  economia  de  energia  e 

 prolongação do tempo de vida dos Discos Rígidos; 

 1.23.24.  Possuir  no  mínimo  4  interfaces  de  rede  10M/100M/1000M  e  suportar  expansão  de 

 no mínimo 2 portas ópticas via SFP ou outra interface; 

 1.23.25.  Possuir  no  mínimo  01  saída  com  interface  eSATA  e  suporte  a  expansão  de  no 

 mínimo 2 saídas com interface mini SAS. 

 1.23.26.  Possuir  no  16  entradas  de  alarme  e  8  saídas  de  alarme  para  acionamento  de 

 dispositivos via relé; 

 1.23.27.  Possuir interfaces RS-485; 

 1.23.28.  Possuir no mínimo 1 entrada USB padrão USB 3.0; 

 1.23.29.  Possuir chassis para racks de 19”; 

 1.23.30.  Permitir  tensão  de  alimentação  de  100  a  240VAC  –  60Hz,  além  de  possuir  fonte  e 

 ventilador redundantes; 

 1.23.31.  Permitir  trabalhar  entre  temperaturas  na  faixa  de  0°C  a  +50°C  e  umidade  não 

 superior a 90% (sem condensação). 

 1.24.  Item 24 - Servidor de gerenciamento 
 1.24.1.  Ser compatível com o Sistema de Videomonitoramento; 

 1.24.2.  Possuir chassi do tipo Rack, com altura de 2U ou menor; 

 1.24.3.  Possuir fonte auto regulável 100-240 VAC 60Hz; 

 1.24.4.  Possuir Sistema Operacional Microsoft Windows; 

 1.24.5.  Possuir processador Intel Xeon Quad-Core (E3-1220 v5 ou superior); 

 1.24.6.  Possuir placa de vídeo NVIDIA Quadro P1000 4GB ou equivalente superior; 

 1.24.7.  Possuir 16GB DDR4 memória RAM; 

 1.24.8.  Possuir placa controladora RAID com suporte para RAID 1; 

 1.24.9.  Possuir 1TB de armazenamento líquido em RAID 1; 
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 1.24.10.  Possuir Sistema Operacional instalado em SSD de, no mínimo 120GB; 

 1.25.  Item 25 - Serviço de instalação de poste com aterramento e gabinete montado: 
 1.25.1.  Construção  da  base  em  concreto  armado,  deixando  no  mínimo  1  (um)  metro  de  tubo  de 

 50mm  para  passagem  dos  cabos  para  dentro  do  poste,  haste  de  aterramento  fixada  na  armação, 

 fixação  do  poste  nos  parafusos  chumbadores,  fixação  da  caixa  de  equipamentos  e  do  braço  da 

 câmera, recomposição do calçamento e limpeza. 

 1.26.  Item 26 - Serviço de instalação de cabo óptico com fusão: 
 1.26.1.  Consiste  em  equipar  postes  com  os  acessórios  necessários,  cordoalha  se  preciso, 

 lançamento  e  fixação  do  cabo,  identificação  com  etiqueta,  instalação  de  caixa  de  emenda  quando 

 necessário,  instalação  de  raquete  quando  necessário,  conexão  das  fibras  à  rede  existente, 

 terminação  das  fibras  na  caixa  de  equipamentos  do  poste  da  câmera,  ligação  do  cordão  óptico  à 

 GBIC  do  switch.  Todos  cabos  lançados  devem  ser  testados  e  os  respectivos  relatórios 

 encaminhados para aceite. 

 1.27.  Item  27  -  Serviço  de  instalação  de  Padrão  CEMIG  para  FSM  e  interligação  ao  poste 
 metálico: 

 1.27.1.  Consiste  em  instalar  a  caixa  FSM  com  disjuntor,  respectivos  dutos  para  ligação  dos  cabos 

 à  rede  de  distribuição,  instalação  de  condulete  2"  na  saída  da  caixa,  instalação  do  tubo 

 galvanizado  e  da  curva,  instalação  do  aterramento  e  respectiva  caixa,  ligação  desta  com  tubo 

 50mm  até  o  tubo  no  pé  do  poste,  passagem  dos  cabos  elétricos  da  caixa  do  poste  da  câmera  até 

 a  caixa  FSM  e  desta  até  a  rede  de  distribuição.  Ligação  das  tomadas,  disjuntores  e  do 

 aterramento.  Quando  da  ligação  pela  CEMIG  deverá  ser  testada  a  instalação.  O  cabo  óptico 

 entrará  pela  saída  lateral  do  condulete  e  daí  segue  o  mesmo  trajeto  dos  cabos  elétricos,  conforme 

 a figura em 1.31.2.12; 

 1.27.2.  Em cada poste deverá ser contemplada a instalação de até 03 (três) câmeras. 

 1.27.3.  Deverá  ser  composto,  proporcionalmente,  por  todos  os  itens  necessários  para  a  instalação 

 dos dispositivos em postes; 

 1.27.4.  A  licitante  deverá  prever  a  infraestrutura  para  instalação,  energização  e  aterramento  do 

 poste em todos os cenários possíveis para o cenário urbano. 

 1.27.5.  Deverão ser fornecidos todos os materiais necessários para a instalação das câmeras. 

 1.27.6.  Deverão ser fornecidos para cada PONTO DE INSTALAÇÃO: 
 1.27.7.  01 (um) No-break monofásico entrada bivolt automática, saída 127V, 1000VA 

 1.27.8.  02 (dois) Dispositivos DPS Classe I 12.5/60kA 275 V; 
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 1.27.9.  01 (um) Disjuntor 10A; 

 1.27.10.  01 (uma) Régua de tomadas para rack 19” com pelo menos 8 (oito) tomadas; 

 1.27.11.  01 (um) trilho DIN; 

 1.27.12.  As atividades de instalação envolvem: 

 1.27.13.  Instalação  de  padrão  para  fornecimento  de  energia  sem  medição  de  acordo  com  a 

 norma ND5.1 da CEMIG, interligado ao poste da câmera conforme figura a seguir: 

 1.27.14.  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  instalação  elétrica  que  fornecerá 

 energia  aos  equipamentos  a  serem  implementados.  Uma  vez  instalado  o  ponto  de  energia  no 

 poste,  é  de  responsabilidade  da  CONTRATANTE  negociar  a  forma  de  pagamento  ou  permuta  do 

 consumo de energia elétrica gerada pela ativação dos sistemas tecnológicos. 

 1.28.  Item  28  -  Serviços  de  instalação  de  1x  câmera  PTZ,  2x  câmeras  fixas  e  1x  switch 
 industrial (por poste existente): 

 1.28.1.  Devem  incluir  todos  os  serviços  de  instalação,  configuração  e  ativação  das  câmeras  e 

 switches em sua posição final. 

 1.28.2.  Todos  os  serviços  a  serem  realizados,  devem  atender  às  determinações  dos  manuais  de 

 instalação do fabricante a fim de manter as garantias de fábrica dos mesmos. 
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 1.28.3.  Os  serviços  devem  ser  realizados  por  técnicos  especializados  e  devem  ainda  compreender 

 e não se limitar a: 

 1.28.3.1.  Desembalagem dos dispositivos. 

 1.28.3.2.  Pré-montagem,  configuração  e  teste  de  funcionamento  da  câmera  e  acessórios  de 

 ativação fornecidos: adaptadores PoE, suportes, lentes, etc. 

 1.28.3.3.  Logística dos componentes fornecidos até o local de instalação. 

 1.28.3.4.  Montagem  física  da  câmera  e  acessórios  em  poste,  devendo  esta  montagem 

 utilizar suporte próprio e adequado para a condição de instalação do conjunto. 

 1.28.3.5.  Interligação da infraestrutura física da câmera até o ponto de interconexão de rede; 

 1.28.3.6.  Toda  a  infraestrutura  construída  deve  ser  vedada  a  entrada  de  água  de  chuva, 

 sendo observadas atentamente as emendas e pontos de entrada. 

 1.28.3.7.  Ligação  do  switch  e  das  câmeras  à  energia  elétrica,  caso  necessário  e  ligação  ao 

 ponto  de  rede  ativo  através  de  cabeamento  UTP,  devendo  um  único  cabo  ser  utilizado  caso  haja 

 possibilidade de alimentação da câmera via PoE. 

 1.28.3.8.  Apontamento  das  câmeras  ao  alvo  pretendido  conforme  orientação  da  equipe 

 técnica  responsável  da  contratante,  verificação  de  altura,  direção,  sentido,  abertura  da  lente, 

 testes completos de visualização e gerenciamento remoto. 

 1.28.3.9.  Ativação  das  câmeras  no  sistema  de  gerenciamento  de  vídeo,  software  VMS  e 

 respectivo servidor de gravação. 

 1.28.3.10.  Verificação  das  imagens  na  central  de  monitoramento,  gravações  e  funcionalidades 

 extras e integração aos demais componentes da solução. 

 1.28.3.11.  Entrega das embalagens originais e seu conteúdo remanescente ao cliente. 

 1.29.  Item  29  -  Serviços  de  instalação  de  1x  câmera  e  1x  switch  industrial  (por  poste 
 existente) 

 1.29.1.  Devem  incluir  todos  os  serviços  de  instalação,  configuração  e  ativação  das  câmeras  e 

 switches em sua posição final. 

 1.29.2.  Todos  os  serviços  a  serem  realizados,  devem  atender  às  determinações  dos  manuais  de 

 instalação do fabricante a fim de manter as garantias de fábrica dos mesmos. 

 1.29.3.  Os  serviços  devem  ser  realizados  por  técnicos  especializados  e  devem  ainda  compreender 

 e não se limitar a: 

 1.29.3.1.  Desembalagem dos dispositivos. 

 1.29.3.2.  Pré-montagem,  configuração  e  teste  de  funcionamento  da  câmera  e  acessórios  de 

 ativação fornecidos: adaptadores PoE, suportes, lentes, etc. 

 1.29.3.3.  Logística dos componentes fornecidos até o local de instalação. 

 55 
 PRODABEL 

 Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte  S/A 
 Av. Presidente Carlos Luz, 1275 - Caiçara - CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte /MG - Brasil 



 1.29.3.4.  Montagem  física  da  câmera  e  acessórios  em  poste,  devendo  esta  montagem 

 utilizar suporte próprio e adequado para a condição de instalação do conjunto. 

 1.29.3.5.  Instalação  de  cabo  óptico  até  o  ponto  de  conexão  à  rede  Óptica,  instalação  de 

 caixa de emenda, fusões, terminação da fibra, conexão do switch à rede  ; 

 1.29.3.6.  Toda  a  infraestrutura  construída  deve  ser  vedada  a  entrada  de  água  de  chuva, 

 sendo observadas atentamente as emendas e pontos de entrada. 

 1.29.3.7.  Ligação  da  câmera  e  do  switch  à  energia  elétrica,  caso  necessário  e  ligação  ao 

 ponto  de  rede  ativo  através  de  cabeamento  UTP,  devendo  um  único  cabo  ser  utilizado  caso  haja 

 possibilidade de alimentação da câmera via PoE. 

 1.29.3.8.  Apontamento  da  câmera  ao  alvo  pretendido  conforme  orientação  da  equipe  técnica 

 responsável  da  contratante,  verificação  de  altura,  direção,  sentido,  abertura  da  lente,  testes 

 completos de visualização e gerenciamento remoto. 

 1.29.3.9.  Ativação  da  câmera  no  sistema  de  gerenciamento  de  vídeo,  software  VMS  e 

 respectivo servidor de gravação. 

 1.29.3.10.  Verificação  das  imagens  na  central  de  monitoramento,  gravações  e  funcionalidades 

 extras e integração aos demais componentes da solução. 

 1.29.3.11.  Entrega das embalagens originais e seu conteúdo remanescente ao cliente. 

 1.30.  Item  30  -  Serviços  de  instalação  de  câmeras  completas  (completas,  poste,  fibra 
 etc.) 

 1.30.1.  Instalação de Poste Metálico com Gabinete 

 1.30.1.1.  Deverá  ser  fornecido  01  (um)  poste  metálico  para  cada  ponto  de  instalação 

 indicado no projeto executivo a ser elaborado pela CONTRATADA; 

 1.30.1.2.  O poste a ser fornecido deve possuir as seguintes características: 

 1.30.1.3.  Deve possuir diâmetro mínimo 4”, atendendo à Norma DIM 2440; 

 1.30.1.4.  Altura útil 5 metros; 

 1.30.1.5.  Deve  possuir  haste  de  aterramento  em  aço  carbono  3x22x22x2000m,  zincada  por 

 imersão a quente e resistência menor que 10 ohms; 

 1.30.1.6.  Deverá ser entregue montado e instalado; 

 1.30.1.7.  Deve ser fornecido em conjunto com o poste: 

 1.30.2.  INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E SWITCHES INDUSTRIAIS 
 1.30.2.1.  Devem  incluir  todos  os  serviços  de  instalação,  configuração  e  ativação  das 

 câmeras e switches em sua posição final. 
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 1.30.2.2.  Todos  os  serviços  a  serem  realizados,  devem  atender  às  determinações  dos 

 manuais de instalação do fabricante a fim de manter as garantias de fábrica dos mesmos. 

 1.30.3.  CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS E SWITCHS 
 1.30.3.1.  A  configuração  das  câmeras  e  switch  deverá  ser  realizada  antes  da  instalação.  Os 

 endereços ip e demais informações necessárias serão fornecidos pela Prodabel. 
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