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Faz alterações na redação dos artigos 5°, 6°, 
10, 11 da Lei n° 1.671 de 15 de maio de 
2008. 
 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, Estado do Paraná, faço 
saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso 
VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei: 

 

Art. 1° O art. 5° da Lei n° 1.671, de 15 de 
maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5° A quantidade de relatos a serem selecionados e os números 
a serem escolhidos por categoria serão definidos por regulamento 
a ser expedido pelo Poder Executivo, através da Secretaria 
Municipal de Educação, o qual será homologado por Decreto 
emitido pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 2° Fica alterado o art. 6° da Lei n° 
1.671, de 15 de maio de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6° O Prêmio destina-se aos educadores infantis, professores 
regentes (educação infantil, ensino fundamental e EJA), de 
estudos complementares, de laboratórios de informática, de classe 
especial, de salas de recursos, de apoio permanente, de centros de 
apoio especializado (DA/DV), e ainda, aos coordenadores 
pedagógicos. 

Parágrafo Único.  [..] inalterado. 

 

Art. 3° Altera o art. 10 da Lei n° 1.671, de 
15 de maio de 2008, e acrescenta os § 1º e § 2º, os quais passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 10. A premiação levará em conta o aprimoramento 
profissional do participante, e será definida através do 
regulamento mencionado no artigo 5º desta Lei. 

§ 1º – Em caso de eventuais premiações que contemplem viagens 
educacionais, será permitido o acompanhamento de até 03 (três) 
membros da coordenação da Comissão Organizadora do projeto ou 
premiação. 

§ 2º - Os membros da comissão organizadora a participar de 
eventual viagem, nos termos do parágrafo § 1º deste artigo, serão 
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selecionados através de procedimento a ser regulamentado por ato 
do Poder Executivo.  

 

Art. 4° Fica alterado o art. 11 da Lei n° 
1.671, de 15 de maio de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 11.  Cada um dos participantes receberá uma premiação 
conforme o regulamento mencionado no artigo 5º, sendo que o 
aludido regulamento deverá estar de acordo com os critérios e 
objetivos mencionados nesta Lei, e ainda, deverá observar os 
seguintes requisitos: 

I – possibilidade de estabelecimento de premiação em decorrência 
de concurso ou de indenização dos custos dos participantes, em 
montante compatível as atividades e duração do projeto;  

II - observar a necessária previsão orçamentária específica e 
existência de disponibilidade financeira; 

III – observar os princípios da legalidade, eficiência, publicidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade e moralidade na 
estipulação de premiações ou na hipótese de indenizações dos 
custos dos participantes; 

IV – o regulamento do projeto/premiação deverá conter expressa 
vedação a qualquer promoção pessoal dos agentes públicos ou de 
partidos políticos.  

   

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, ratificando os demais termos da Lei n° 1.671/2008, que não 
foram alterados pela presente Lei. 

 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 19 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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Altera o artigo 1º e 2º da Lei nº 1793 de 12 de 

novembro de 2010. 

 
 
 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, Estado do Paraná, faço 
saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso 
VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterado o artigo 1º da Lei nº 

1793 de 12 de novembro de 2010, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

Art. 1.º De acordo com o Cálculo Atuarial realizado em 
junho de 2019, fica convertido o Plano de Amortização do 
Déficit Técnico Atuarial, instituído pela Lei nº 1793 de 12 de 
novembro de 2010, de alíquota suplementar para aporte 
mensal de recursos financeiros, conforme valores constantes 
da planilha abaixo, referentes ao fluxo financeiro do sistema 
de amortização adotado, contendo aportes crescentes, em 
27 anos o qual evidencia seu total equacionamento no ano 
de 2045, para equilíbrio atuarial do Fundo Previdenciário do 
Município de Telêmaco Borba. 
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§ 1º. – O aporte referido no caput deste 

artigo diz respeito à contribuição do Município, através da Administração 
Direta, Indireta e Poder Legislativo, para cobertura do déficit atuarial do 
Regime Próprio Previdência Social – RPPS do servidor público municipal.    

 
§ 2º. - O pagamento por parte do Poder 

Legislativo será proporcionalizado mensalmente de acordo com o valor de 
sua folha de remuneração, utilizando-se para cálculo as alíquotas 
propostas no plano de amortização.  

 
Art. 2º Fica alterado o artigo 2º da Lei nº 

1793 de 12 de novembro de 2010, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 2.º Os pagamentos referentes aos valores dos aportes 
anuais do exercício de referência são em parcelas mensais e 
poderão ser revistos nas reavaliações atuariais, respeitando 
sempre o período remanescente para o equacionamento, 
contando a partir do marco inicial estabelecido pelo presente 
Plano de Amortização. 
 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 
nº 2.194 de 20 de dezembro de 2017. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 19 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar na importância de R$ 6.0132,28. 
 
 
 
 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, Estado do Paraná, faço 
saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso 
VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2019, do 

Município de Telêmaco Borba, no valor de R$ 6.013,28 (Seis mil, treze reais e 

vinte e oito centavos), para reforço das dotações orçamentárias abaixo 

especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo: 

 
FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO (LIVRE) - EXERCÍCIO CORRENTE 

DESCRIÇÃO 

ID/US

O/FON

TE VALOR 

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   

06.004 Divisão de Recursos Humanos   

04.122.0401.2021 Manutenção das Atividades do Gabinete - SMA   

00169 – 3390.32.00.00 

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA 

0-1-

000 6.013,28 

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 6.013,28 

 

Art. 2.º - Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, 

indica-se como recurso o Cancelamento Parcial da Fonte de Recurso nº. 001 no 

valor de 6.013,28 (Seis mil, treze reais e vinte e oito centavos), conforme 

demonstrativo a seguir: 

 
FONTE 001 – RECURSO ORDINÁRIO (LIVRE) - EXERCÍCIO CORRENTE 

P U B L I C A D O 
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DESCRIÇÃO 

ID/US

O/FON

TE VALOR 

01 PODER LEGISLATIVO   

01.001 Câmara Municipal   

01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo   

00012 – 3390.32.00.00 

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA 

0-1-

000 6.013,28 

TOTAL DE CANCELAMENTOS 6.013,28 

 

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 

2019, ficam alterados os valores das metas financeiras do programa e ações 

constantes do Anexo Metas e Prioridades da Lei nº 2231 de 10 de setembro de 

2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Anexo Resumo das Ações por 

Órgão/Unidade – Físico/Financeiro da Lei nº 2193 de 15 de dezembro de 2017 – 

Lei do Plano Plurianual 2018-2021. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 19 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 067 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
 

Acrescenta o parágrafo único ao art. 6º da Lei 
nº 581 de 06 de maio de 1982. 

 

 

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, faço saber 
que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da 
Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Acrescenta o parágrafo único ao art. 

6º da Lei nº 581, de 06 de maio de 1982, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 6º [...] inalterado 

Parágrafo único. A cláusula de inalienabilidade e 
impenhorabilidade não se aplicam em caso de reversão da 
doação ao patrimônio do município donatário. 

Art. 2.º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 19 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 068 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
Altera dispositivos e acrescentar artigos à Lei 1190 
de 31 de dezembro de 1998, e altera dispositivos 
da Lei 1719, de 15 de julho de 2009, e dá outras 
providências. 

 

 

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, faço saber 
que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da 
Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei: 

 
Art.1º. A Lei Complementar nº 1190, de 31 de 

dezembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

I- O artigo 64 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

(...) 
 
Art. 64 - Ressalvadas as hipóteses do artigo 78 deste Código, 
serão punidos com: 
 
I – multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado 
do imposto, porém, nunca inferior a 100% (cem por cento) do 
valor da UFM-Unidade Fiscal do Município de Telêmaco Borba, 
aos que cometerem infração capaz de ilidir o pagamento do 
tributo, no todo ou em parte, uma vez regularmente apurado a 
falta e, se não ficar provada a existência de artifício doloso ou 
intuito de fraude; 
II – multa de 60% (sessenta por cento) sobre o valor atualizado 
do imposto, mas nunca inferior a 200% (duzentos por cento) do 
valor da UFM-Unidade Fiscal do Município de Telêmaco Borba 
aos que sonegarem, por qualquer forma, tributos devidos, se 
apurada a existência de artifício doloso ou intuito de fraude; 
III - multa de 10  (dez) UFM-Unidade Fiscal do Município de 
Telêmaco Borba, ou até vinte vezes o valor desta: 
 
(...) 

 
II – Acresce os art. 143 A, 143 B, 143 C. 
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(...) 
 
143 A - As sociedades profissionais, que prestem os serviços 
relacionados no § 2º, deste artigo, ficam sujeitas ao imposto na 
forma anual fixa, multiplicado pelo número de profissionais 
habilitados, sócios, empregados ou não, que prestem serviços 
em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 
pessoal, desde que: 
  
I - sejam exercentes de atividade de natureza civil, de exercício 
profissional que não constitua elemento de empresa; 
 
III - as atividades limitem-se exclusivamente aos serviços de 
uma das alíneas do § 2º, deste artigo; 
 
IV - não possua pessoa jurídica como sócio;  
 
V - os profissionais que a compõem devem possuir habilitação 
específica para a prestação dos serviços descritos em uma das 
alíneas do § 2º, deste artigo; 
 
VI - seus equipamentos, instrumentos e maquinário, sejam 
necessários à realização da atividade-fim e usados 
exclusivamente pelo profissional habilitado na execução do 
serviço pessoal e intelectual em nome da sociedade. 
 
§ 1º Para enquadramento como sociedade profissional com 
vistas à tributação fixa anual, o contribuinte deverá apresentar 
requerimento acompanhado de documentos, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias antes do início do exercício fiscal, declarando 
o preenchimento dos requisitos, conforme regulamento. 
 
 § 2º São consideradas sociedades profissionais os serviços 
prestados por: 
 
a) administradores; 
b) advogados; 
c) agentes da propriedade industrial; 
d) agrônomos; 
e) arquitetos; 
f) biólogos; 
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g) contadores e técnicos em contabilidade; 
h) dentistas; 
i) economistas; 
j) enfermeiros; 
k) engenheiros; 
l) fisioterapeutas; 
m) fonoaudiólogos; 
n) geólogos; 
o) jornalistas; 
p) médicos; 
q) médicos veterinários; 
r) nutricionistas; 
s) protéticos; 
t) psicólogos e psicanalistas; 
u) terapeutas ocupacionais; 
v) urbanistas. 
 
 § 3º O fornecimento de dados inexatos com vistas ao 
enquadramento ou permanência no regime de tributação fixa 
anual implicará no desenquadramento retroativo e no 
recolhimento do ISS sobre o faturamento, com os devidos 
acréscimos legais. 
  
§ 4º O pagamento de pró-labore aos administradores e aos 
sócios da sociedade profissional, não implica na exclusão do 
regime de ISS fixo. 
 
143 B - Considera-se ocorrido o fato imponível da prestação de 
serviço por sociedades profissionais, no dia 1º de janeiro de 
cada exercício, ou, em se tratando de início de atividade, na 
data do pedido de inscrição no cadastro fiscal. 
 
143 C - Poderão enquadrar-se no regime de tributação fixa 
anual (Decreto nº 406, de 31 de dezembro de 1968) e no 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
pequeno porte - Simples Nacional de forma cumulativa, as 
sociedades de profissionais cuja atividade consista em serviços 
contábeis, nos termos dos §§ 22-A, 22-B e 22-C, do art. 18, da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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§ 1º Para a opção pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de pequeno porte - Simples 
Nacional, as sociedades de profissionais deverão solicitar seu 
desenquadramento do regime de tributação fixa anual, 
excetuando-se as sociedades previstas no caput. 
 
§ 2º A solicitação de desenquadramento do regime de 
tributação fixa anual deverá ser efetuada até o último dia útil do 
mês de janeiro. 
 
(...) 

 
III- O artigo 183 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

(...) 
 
Art. 183 - A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração 
relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto 
sujeitará o contribuinte à multa de 60% (sessenta por cento) 
sobre o valor do imposto sonegado, corrigido mediante a 
aplicação de coeficiente de atualização, nos termos da 
legislação em vigor, ou a que vier substituí-la. 
 
(...) 
 

 
IV - O artigo 245 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 245 - Fica instituída a U.F.M - Unidade Fiscal do Município de 
Telêmaco Borba, correspondente ao valor nominal da U.P.F/PR - 
Unidade Padrão Fiscal do Paraná, referente o mês de janeiro do 
exercício corrente.  

Parágrafo Único - O valor da nominal U.F.M - Unidade Fiscal do 
Município de Telêmaco Borba, será reajustada pelo Poder 
Executivo através de decreto, observando o valor correspondente 
da Unidade Padrão Fiscal do Paraná, referente o mês de janeiro do 
exercício corrente.  

 
Art. 2° A Lei Complementar nº 1719, de 15 de 

julho de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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I- O inciso V do Art. 21 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 21. ....................................................................... 

........................................................................................................................  
 
INFRAÇÃO PENALIDADE 
V – não recolhimento do ISS, ou recolhimento 
de importância à menor do que a 
efetivamente devida, constatado mediante 
procedimento fiscal. 

40% (quarenta por cento) do valor do imposto 
apurado. 

  
 
II- O inciso VI do Art. 21 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
VI – não recolhimento do ISS objeto de 
retenção. 

40% (quarenta por cento) do valor do imposto, 
além da aplicação do parágrafo único, artigo 
11 desta lei. 

 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação e ratificam-se os demais termos da Lei 1190 de 31 de dezembro 
de 1998, que não foram alterados na presente Lei. 

 
 
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO 
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 19 de 
dezembro de 2019. 

 
 
 
 

Marcio Artur de Matos 
Prefeito 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O(A) Pregoeiro(a) MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos: 
a)        Processo nº 63642 
b)        Pregão Presencial nº 172/2019 
c)        Data da adjudicação: 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de copos descartáveis e embalagens 
 
 
   

 
EMPRESA: COMERCIO DE DOCES JUPITER LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

5 Colher descartável cristal nas seguintes 
especificações mínimas:  
Para refeição; 
Confeccionado em polipropileno; 
Medidas: Comprimento 16 cm; 
Pacote com 50 unidades. 
Produzido conforme norma ABNT nº NBR 
14865. 

PRAFESTA 692,00 PCT R$3,58 

12 Garfo com as seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado em material 
plástico;Descartável;Atóxico;Para uso em 
refeições;Com 4 dentes; Branco ou 
transparente; Comprimento mínimo 16 cm. 
Pacote com 50 unidades. 

PRAFESTA 440,00 PCT R$3,15 

14 Palito de picolé com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionado 
em madeira; Acabamento quadrado; 
medindo 12cm de comprimento; Pacote 
com 100 unidades. 

ESTILO 120,00 PCT R$1,50 

27 Saquinho para geladinho nas seguintes 
especificações mínimas: Plástico atóxico; 
em polietileno de baixa densidade; nas 
medidas 4 x 23 cm; na cor cristal ou 
transparente. Embalagem com 1000 
peças. 

ORLEPLAST 120,00 EMB R$10,38 

28 Touca de proteção capilar nas seguintes 
especificações mínimas: Tipo rede; Na cor 
preta; Malha de fibras abertas tipo 
corrente, filó; Tecido 100% sintético de 
poliamida;Lavável;Com 72 
malhas/cm²;Gramatura de 16,37 
g/m²;Acabamento na parte inferior em 
formato de circunferência; Com 2 tirantes 
elásticos látex. Embalagem Individual. 

 4.000,00 UN R$0,75 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 8.288,96 
 

 
EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

3 Bobina picotada virgem nas seguintes 
especificações mínimas:  
Em polietileno alta densidade; 
Nas dimensões 35 x 50 cm; 
Espessura entre 0,02 a 0,03; 

POLINOVA 200,00 RL R$24,38 
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Capacidade para 8 kg; 
Rolo com 500 sacos. 

13 Guardanapo de papel com as seguintes 
especificações mínimas: Folha 
simples;Branco;Produzido em papel de 
fibras 100% celulósicas; Isentos de 
contaminantes; Biodegradáveis; Medidas: 
24 cm x 22 cm; Embalagem com 50 
unidades. 

MAXIPLUS 1.174,00 PCT R$1,29 

25 Sacola plástica virgem, nas seguintes 
especificações mínimas:  
Medidas: 25x35 cm; 
Com espessura de 0,06 micras; 
Coloração branca; 
Lisa; Sem odor; 
Com alças tipo camiseta do mesmo 
material da sacola; 
As sacolas deverão ser entregues limpas, 
sem rasgados, sem franzidos, não estarem 
tortas ou deformadas. 
Embalagem com 1.000 unidades. 

RIO PLASTIC 92,00 EMB R$30,80 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 9.224,06 
 

 
EMPRESA: INVICTA ALIMENTOS LTDA ME 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

7 Copo plástico descartável nas seguintes 
especificações mínimas: Capacidade para 
50 ml;Resistente a temperaturas de até 
100°C;Composto de material 
poliestireno;Não tóxico; Tonalidade 
branca;Inodoro;Corpo frisado, bordas 
arredondadas;Com gravação em relevo, 
da marca, capacidade do copo e símbolo 
de reciclagem; Com rebordamento 
anticorte;Resistente a manipulação; Em 
conformidade com a ABNT/NBR 
14.865/2012 VERSÃO CORRIGIDA:2012. 
Embalagem contendo os dados do 
fabricante e com 100 unidades. 

TOTAL PLAST 10.950,00 EMB R$1,30 

11 Filtro de papel para coar café, nº 103, com 
as seguintes especificações mínimas: 
confeccionado em papel na cor branca, 
com dupla costura. Caixa com 30 
unidades. 

BRIGGITA 628,00 CX R$2,49 

15 Palito para churrasco com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionado 
em bambu;100% natural; Sem ferpas ou 
fiapos, inteiramente roliços; Medidas: 25 
cm de comprimento; Pacote com 50 
unidades. 

DU SUL 60,00 PCT R$1,50 

16 Papel alumínio com as seguintes 
especificações mínimas: Folha de 
alumínio esterilizada; Produto atóxico. 
Para proteger, embalar e conservar 
alimentos.Rolo contendo 45 cm de largura 
por 65 m de comprimento. 

GIO PACK 168,00 RL R$32,05 

18 Prato descartável nas seguintes 
especificações mínimas: Para refeição; 
Confeccionado polipropileno;Cor branca; 
Com 21 cm de diâmetro;Pacote com 10 
unidades.Produzido conforme norma 
ABNT nº NBR 14865. 

TOTAL PLAST 432,00 PCT R$1,82 

19 Prato em plástico descartável, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Com diâmetro de 15 cm; 
Cor branca; 
Raso; Confeccionado em poliestireno; 

TOTAL PLAST 84,00 CX R$63,00 
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Atóxico. Produto com certificação do 
INMETRO.Caixa com 1.000 unidades (100 
x10). 

26 Sacola plástica virgem, nas seguintes 
especificações mínimas:  
Medidas: 40X50 cm; 
Com espessura de 0,05 micras; 
Coloração branca; 
Lisa; Sem odor; 
Com alças tipo camiseta do mesmo 
material da sacola; 
As sacolas deverão ser entregues limpas, 
sem rasgados, sem franzidos, não estarem 
tortas ou deformadas. 
Embalagem com 1.000 unidades. 

PLASZOM 134,00 EMB R$40,45 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 32.771,66 
 

 
EMPRESA: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

4 Bobina plástica em polietileno, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Personalizada para leite de soja; 
Largura de 30 cm; 
Espessura de 0,080 micras; 
Impressão em 5 cores; 
Plástico atóxico. 
Cada bobina com peso entre 11 e 13 
quilos. 

NOVAPLAST 960,00 BOBI R$21,63 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 20.764,80 
 

 
EMPRESA: LAURA CRYSLAINE CARDOSO PIMENTA 09691535971 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

22 Saco plástico em polipropileno (PP), nas 
seguintes especificações mínimas: 
Medidas 15x20 cm; 
Espessura de 0,10 micras; 
Transparente;Liso;Virgem;Embalagem 
com 1.000 unidades. 

PLASNEDO 96,00 EMB R$49,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 4.704,00 
 

 
EMPRESA: COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Copo plástico descartável nas seguintes 
especificações mínimas: Capacidade para 
200ml; Transparente; Em plástico 
polipropileno (PP);Não tóxico; Inodoro; 
Corpo frisado, bordas arredondadas; Com 
gravação em relevo, da marca, capacidade 
do copo e símbolo de reciclagem; Com 
rebordamento anticorte; Resistente a 
manipulação; Em conformidade com a 
ABNT/NBR 14865/2012 VERSÃO 
CORRIGIDA:2012. Embalagem contendo 
os dados do fabricante e com 100 
unidades. 

COPOZAN 19.555,00 EMB R$2,89 

2 Copo plástico descartável nas seguintes 
especificações mínimas: Capacidade para 
200ml; Transparente; Em plástico 
polipropileno (PP);Não tóxico; Inodoro; 
Corpo frisado, bordas arredondadas; Com 
gravação em relevo, da marca, capacidade 
do copo e símbolo de reciclagem; Com 
rebordamento anticorte; Resistente a 

COPOZAN 6.518,00 EMB R$2,89 
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manipulação; Em conformidade com a 
ABNT/NBR 14865/2012 VERSÃO 
CORRIGIDA:2012. Embalagem contendo 
os dados do fabricante e com 100 
unidades. 

6 Bobina picotada virgem nas seguintes 
especificações mínimas: Em polietileno 
alta densidade; Nas dimensões 20 x 30 
cm; Espessura entre 0,02 a 0,03; 
Capacidade para 1 kg;Rolo com 500 
sacos. 

NOVAPLAST 646,00 RL R$6,65 

8 Copo plástico descartável nas seguintes 
especificações mínimas: Capacidade para 
80 ml; Dimensões da boca: 5 cm de 
diâmetro; Resistente a temperaturas de 
até 100°C; Composto de material 
poliestireno; Não tóxico; Tonalidade 
branca; Inodoro; Corpo frisado, bordas 
arredondadas; Com gravação em relevo, 
da marca capacidade do copo e símbolo 
de reciclagem; Com rebordamento 
anticorte; Resistente a manipulação; Em 
conformidade com a ABNT/NBR 
14865/2012 VERSÃO CORRIGIDA:2012. 
Embalagem contendo os dados do 
fabricante e com 100 unidades. 

COPOZAN 7.650,00 EMB R$2,62 

9 Embalagem retangular para bolo nas 
seguintes especificações mínimas:  
Confeccionada em material pet;  
Com tampa articulada (acoplada) e fecho 
prendedor; Dimensões externas (CxLxA) 
19 x 12 x 6,3 cm. 
Caixa com 100 unidades. 

Pplast 144,00 CX R$36,83 

10 Filme de PVC, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Medidas (LxC) 0,38x300 metros; 
Com proteção antibacteriana; 
Embalagem com trilho ou serrilha. 
Para acondicionar alimentos. 

GIO PACK 90,00 RL R$34,15 

17 Papel toalha com as seguintes 
especificações mínimas: Cor branca, 
100% fibras de celulose. Pacote contendo 
02 rolos com 50 toalhas de 22cm x 20 cm 
cada. 

STYLUS 1.191,00 PCT R$2,95 

20 Saco de papel para cachorro quente Nas 
seguintes especificações mínimas: Cor 
branca; Gramatura 30 
g/m2;Monolúcido;Atóxico;Inodoro;Dimens
ões: formato fechado 9 x 16 cm; formato 
aberto 28 x 18 cm; Produto deverá ser 
isento de materiais estranhos, bolhas, 
furos, manchas, deformações ou qualquer 
outra irregularidade que possa ocasionar 
riscos à sua utilização; Não deverá 
apresentar sujidade internas e 
externamente; Acondicionamento em saco 
plástico resistente garantindo a higiene e a 
integridade do produto. Embalagem com 
500 unidades. 

Thermopel 260,00 EMB R$20,00 

21 Saco de papel para pipoca nas seguintes 
especificações mínimas: Tipo strong;Cor 
branca;Liso;Formato aberto 25x14 cm; 
Formato fechado 8x13 cm;Inodoro;Não 
tóxico; Material não reciclado. Embalagem 
com 500 unidades. 

Thermopel 240,00 EMB R$10,96 

23 Saco plástico nas seguintes 
especificações mínimas: Confeccionado 
em polietileno ou 
polipropileno;Transparente;Inodoro;Atóxic

OSZIPLAST 370,00 EMB R$21,80 
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o;Reforçado;Sanfonado nas 
laterais;Tamanho 50x80 cm; Espessura 
das paredes 0,007 micras. Embalagem 
com 50 unidades. 

24 Saco plástico para amostra de alimentos 
com tarja Nas seguintes especificações 
mínimas: Dimensões 12 x 30 cm; Com 
0,06 micras; Com capacidade para 500 ml; 
Com fecho; Com tarja branca para a 
descrição do alimento; Produto 
esterilizado; Produto totalmente 
lacrado;Transparente;Confeccionado em 
polietileno de baixa densidade; 
Embalagem com 1.000 unidades. 

89 embalagens 144,00 EMB R$65,04 

29 Bobina picotada virgem nas seguintes 
especificações mínimas: Em polietileno 
alta densidade; nas dimensões 30 x 40 cm; 
Espessura entre 0,02 a 0,03; Capacidade 
para 5 kg; Rolo com 500 sacos. 

NOVAPLAST 1.138,00 RL R$15,02 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 153.935,26 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 229.688,74 
  

 

 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 17 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT 

Pregoeira 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
A Pregoeira MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos: 
a)        Processo nº 66732 
b)        Pregão Presencial nº 175/2019 
c)        Data da adjudicação: 19/12/2019 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de bolsa para colostomia, ileostomia, curativos e 
materiais para estomia. 
 
 
EMPRESA: CV MEDICAL EIRELI - ME 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Bolsa para Colostomia/Ileostomia Nas 
seguintes especificações mínimas: 
Sistema 1 peça; Placa: Plana; de resina 
sintética com adesivo acrílico hipoalérgico; 
drenável; opaca ou transparente; 
composta por camadas plásticas, 
silenciosas e anti-odor; com tela protetora 
não aderente; recortável até 64 mm; 
Fechamento acoplado na bolsa. 
Embalagem externa contendo 
informações do produto, registro da 
ANVISA e responsável técnico. 

HOLLISTER 
PREMIER 

1.500 UN R$27,00 

3 Creme restaurador do PH da pele para 
feridas - Composta por óxido de zinco 
micronizado associado a ácidos graxos 
essenciais, contendo ainda lecitina de 
soja, TCM (triglicerídeos de cadeia média), 
Vitaminas A e ou Terpolimero de acrilato, 
propileno glicol, ureia, óleo mineral e 
palmitato isopropilico. Evita que a umidade 
das secreções corporais penetre na 
camada superficial da pele.  
Tubo com 90g. 

DBS 50 TB R$62,00 

5 Kit de placa e bolsa para Colostomia 
/ileostomia, nas seguintes especificações 
mínimas: Sistema 2 peças; Placa: De 
resina sintética; Plana; Com flange 102 
mm; Com adesivo hipoalérgico, flexível, 
encaixe sem pressão abdominal; Bolsa: 
Drenável; Composta por filme plástico e 
com tela protetora não aderente; Flange 
com abas para encaixe do cinto; Composta 
de camadas plásticas, transparente ou 
opaca; Anti-odor; Maleável; Com filtro de 
carvão ativado e incorporado, possuindo 
membrana protetora que impeça o contato 
com a água, evitando a perda da função do 
carvão; Fechamento acoplado. 
Embalagem externa contendo 
informações do produto, registro da 
ANVISA e responsável técnico. 

HOLLISTER 150 KIT R$135,00 

6 Kit de placa e bolsa para Colostomia 
/ileostomia Nas seguintes especificações 
mínimas: Sistema 2 peças; Placa: De 
resina sintética; Plana; Com flange 57 mm 
e recorte até 44 mm; Com adesivo 
hipoalérgico, flexível, encaixe sem pressão 
abdominal; Bolsa: Drenável; Composta por 
filme plástico e com tela protetora não 
aderente; Flange com abas para encaixe 

HOLLISTER 1.250 KIT R$60,00 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 201919
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

do cinto; Composta de camadas plásticas, 
transparente ou opaca; Anti-odor; 
Maleável; Com filtro de carvão ativado e 
incorporado, possuindo membrana 
protetora que impeça o contato com a 
água, evitando a perda da função do 
carvão; Fechamento acoplado. 
Embalagem externa contendo 
informações do produto, registro da 
ANVISA e responsável técnico. 

7 Membrana regeneradora de celulose 
bacteriana porosa. Com cantos 
arredondados, poros médios (2 a 3 MM), 
produzidos artificialmente por métodos 
que cria reforço estrutural de suas bordas 
por adensamento e contorno das 
microfibrilas que compõe a membrana, 
biocompatível, esterilizada a óxido de 
etileno, inerte, isenta de adesivos. 
Acelerador do processo de cicatrização 
com a diminuição de dor e dos riscos de 
infecção.Tamanho 20cm x 15cm. 

VUELO PHARMA 150 UN R$199,00 

8 Protetor cutâneo em spray composto por 
solução polimérica, incolor, não alcoólico, 
e componentes que propiciam a formação 
de película protetora e uniforme, quando 
aplicada na pele. Proporciona a 
permeabilidade ao oxigênio e ao vapor. 
Pode ser aplicada em pele integra ou já 
lesada, sem causar dor ou desconforto. 
Indicado para uso de regiões periestomais. 
Frasco com 28ml. 

VUELO PHARMA 30 FR R$55,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 170.350,00 
 

 
EMPRESA: ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

4 Espuma de poliuretano antimicrobiano, à 
base de cloreto de dialquil carbamoil 
(DACC), ultra-absorventes, com partículas 
de poliacrilato de sódio que promove 
absorção e retenção do exsudato, com 
bordas de adesivo de silicone composto 
por 4 camadas:  
1ª camada de borda de fixação em silicone 
que adere suavemente à pele perilesional 
integra; 2ª camada de contato em malha 
de acetato de cloreto de dialquil carbamoil 
(DACC); 3ª camada em espuma de 
poliuretano com 5mm de espessura e 
partículas ultra-absorventes; 
4ª camada de película externa de filme de 
poliuretano, impermeável à água, fluidos 
orgânicos e bactérias e com alta 
permeabilidade ao vapor.  Indicado para 
feridas contaminadas, colonizadas ou 
infectadas com exsudação moderada a 
elevada. Produto estéril e embalado 
individualmente. Tamanho: 
17,5cmx17,5cm. 

BSN MEDICAL 200 UN R$204,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 40.800,00 
  

 

 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
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Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 2019 
 

 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT 

Pregoeira 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
A Pregoeira GLEISE CRISTIANE KWAS LUCIO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos: 
a)        Processo nº 58158 
b)        Pregão Presencial nº 144/2019 
c)        Data da adjudicação: 19/12/2109 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de pães 
 
 
 
EMPRESA: M A FERREIRA BISCOITOS - ME 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Pão francês Pesando 50 gramas cada pão; 
Composição: farinha de trigo especial 
enriquecida de ferro e ácido fólico, sal , 
açúcar, água, reforçador, óleo 
emulsificante ou condicionador e fermento 
(seco ou biológico ;A casca deverá  ser 
dourada  na parte superior e marrom na 
inferior, com espessura entre 1 e 2 mm, 
não dura e sim crocante, com a presença 
de pestana ou incisão da massa; Com 
miolo consistente, de cor creme, com 
cavidades irregulares, textura macia, 
aveludada, sedosa e elástica; Volume 
deverá ser normal  para o peso (50 
gramas), simétrico, uniformidade no 
assado, aroma e sabor típicos, com quebra 
uniforme e visível. 

PROPRIA 36.400 KG R$9,00 

2 Pão de forma fatiado Integral: 
Obtido pela cocção, em condições 
técnicas adequadas, de massa preparada 
com mistura de farinha de trigo integral  
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
fermento biológico, água e sal, podendo 
conter outras substâncias alimentícias 
aprovadas, isento de impurezas e corpos 
estranhos  sendo a massa de textura 
macia; Produto deve ser embalado em 
saco translúcido de polipropileno ou similar 
bem fechado Deverá conter data 
fabricação e validade  anexado na 
embalagem. Peso mínimo: 500 gramas. 

PROPRIA 17.780 EMB R$7,30 

3 Pão de forma fatiado: Obtido pela cocção, 
em condições técnicas adequadas, de 
massa preparada com farinha de trigo, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
fermento biológico, água e sal, podendo 
conter outras substâncias alimentícias 
aprovadas, isento de impurezas e corpos 
estranhos  sendo a massa de textura 
macia; Produto deve ser embalado em 
saco translúcido de polipropileno ou similar 
bem fechado Deverá conter data 
fabricação e validade  anexado na 
embalagem. Peso mínimo: 500 gramas. 

PROPRIA 18.140 EMB R$6,40 

4 Pão de leite para cachorro quente Tipo hot 
dog; com 50 gramas depois de assado; 
Massa com textura macia; Farinha de trigo 
especial; isento de impurezas e corpos 
estranhos; O produto deve ser entregue 

PROPRIA 267.200 UN R$0,59 
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embalado em saco translúcido de 
polipropileno ou similar, fechado e termo 
selado. Deve conter data de fabricação e 
validade. 

6 Pão francês Pesando 30 gramas cada pão; 
Composição: farinha de trigo especial 
enriquecida de ferro e ácido fólico, sal , 
açúcar, água, reforçador, óleo 
emulsificante ou condicionador e fermento 
(seco ou biológico);A casca deverá  ser 
dourada  na parte superior e marrom na 
inferior, com espessura entre 1 e 2 mm, 
não dura e sim crocante, com a presença 
de pestana ou incisão da massa; Com 
miolo consistente, de cor creme, com 
cavidades irregulares, textura macia, 
aveludada, sedosa e elástica; Volume 
deverá ser normal  para o peso (30 
gramas), simétrico, uniformidade no 
assado, aroma e sabor típicos, com quebra 
uniforme e visível. 

PROPRIA 1.300 KG R$11,35 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 745.893,00 
  

 

 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
 
 
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
 
 

  
GLEISE CRISTIANE KWAS LUCIO 

Pregoeira 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O(A) Pregoeiro(a)   DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos: 
a)        Processo nº 67124 
b)        Pregão Presencial nº 177/2019 
c)        Data da adjudicação: 
d)        Objeto: Registro de preços para serviço e fornecimento e equipamento para o Centro 
Integrado de Segurança 
 
 
Software e Licenciamento 
 

 
EMPRESA: NET TELECOM INFORMATICA LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Software de Gerenciamento de Imagens 
Licença de Uso - O sistema de 
gerenciamento de vídeo deve ser baseado 
em solução de vídeo IP, que suporta 
operação de imagens de vídeo, áudio e 
dados digitais dentro de uma rede IP.  
Licenciamento: Deverá ser previsto o 
licenciamento para integração de todas as 
Estações de Visualização e mesas 
operacionais envolvidas neste projeto ao 
Software de Gerenciamento de Imagens; 
O sistema deve operar em forma de matriz 
digital assegurando chaveamento e 
controle das câmeras. O sistema deve 
possuir topologia cliente - servidor, bem 
como servidores de gravação e estações 
clientes para operadores. Imagens de 
vídeo das localidades remotos devem ser 
acessíveis por diversas estações de 
operação simultaneamente. Câmeras, 
gravadores e estações de visualização 
podem ser instalados em qualquer ponto 
dentro da rede e possuir seguintes 
características mínimas: 
O servidor de vídeo deve suportar 
operação com sistema operacional 
Windows Server 2012R2 SP1 (para 64 
bits), Server 2008R2 SP1 (para 64 bits), 
Windows 7 Ultima-te SP1, Professional 
Edition SP1 64 bits, Windows Storage 
Server 2008 SP1 e Standard Edition 64 
bits; 
O sistema deve possuir um editor de 
comandos de script que permite 
customizar comandos de scripts, estes 
comandos devem ser ativados pelos 
operadores ou automaticamente em 
resposta aos alarmes ou eventos do 
sistema, o editor deve suportar ainda C# e 
Visual Basic e .NET; 
O sistema deve permitir que operador 
realize tarefas de recuperação de imagens 
dos servidores de gravação; 
O sistema deve suportar conexão com 
dispositivos móveis (iPad e iPhone); 
O sistema deve suportar em Português em 
todas as operações; 

DIGIFORT 1 UN R$52.700,00 
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O sistema deve suportar pelo menos 10 
agendamentos independentes para 
gravação, permitindo regras como por 
exemplo: diferentes na gravação, em 
velocidade de quadros para dia, noite e 
fins de semana ou feriados; 
O sistema deve permitir criação de grupos 
com direitos de acesso para câmeras 
específica, prioridade de controle das 
câmeras, direito de exportação de imagens 
e acesso aos arquivos de log de eventos. 
Acessos de visualização, playback, áudio, 
controle PTZ e de comandos auxiliares 
devem ser programáveis baseados em 
câmeras individuais; 
O sistema deve suportar autorização de 
logon dual, com seguintes funções: 
Criação de usuários de autorização dual; 
Logon em pares de operadores; 
Lista de privilégios e de prioridades em 
separado, designados para cada grupo de 
acesso dual; 
Caso um operador dual acesse 
individualmente, deve receber os 
privilégios e prioridades atribuídos apenas 
ao seu respectivo grupo. Se o segundo 
operador dual acessar o sistema, os 
operadores receberão todos os privilégios 
e prioridades previamente definidas; 
O sistema deve suportar operação 
(programação, visualização e 
recuperação) de funções de análise 
inteligente de vídeo; 
O sistema deve permitir que estações de 
operação suporte até 4 monitores, onde 
podem ser configurados individualmente 
para visualização de vídeo ao vivo, vídeo 
recuperado, planta baixa e alarmes 
O servidor de operação deve ser capaz de 
suportar apresentação de pelo menos 100 
imagens de vídeo ao vivo; 
O sistema deve suportar Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP) que 
permite integração com o sistema de 
gerenciamento do tipo Microsoft Active 
Directory; 
O sistema deve exportar dados de vídeo e 
de áudio em formato ASF para CD/DVD, 
gravador de rede ou de USB. Os dados 
exportados devem incluir todos os 
metadados associados que permite 
recuperação dos mesmos vinculados aos 
eventos de metadados; 
O sistema deve possuir função auto-
discover para os codificadores, gravadores 
e câmeras IPs e respectivos endereços 
IPs, suportando todos os dispositivos em 
sub-redes diferentes; 
O sistema deve suportar operação com 
câmeras IPs que operam de acordo a 
ONVIF Profile S; 
O sistema deve suportar configuração 
simultânea de múltiplos codificadores ou 
decodificadores, mesmo de modelos 
diferentes. Nesta situação somente 
parâmetros idênticos de todos os 
dispositivos são possíveis para 
configuração simultânea; 
O sistema deve suportar 10.000 câmeras, 
distribuídos entre 10 subsistemas, 
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operando em rede, ou 2.000 câmeras 
operando em forma independente; 
O sistema deve possuir um servidor OPC, 
permitindo integração com plataformas de 
padrão OPC; 
O sistema deve suportar operação hot-
standby, ou seja, mesmo na ausência 
(quebra) do servidor de vídeo as estações 
de operação devem manter a configuração 
sem interrupção de atividades das 
estações de operação até o retorno do 
servidor principal; 
O sistema deve dispor de SDK, permitindo 
sua integração com sistemas de outros 
fabricantes. 
Componentes do Sistema 
O sistema de gerenciamento de vídeo IP 
deve possuir ao menos seguintes 
componentes básicos: 
Estações de operação, estes devem 
suportar operação de até 4 monitores 
simultaneamente, permitindo visualização 
de imagens ao vivo, imagens recuperadas 
dos gravadores, gerenciamento dos 
eventos de alarme bem como integração 
com quadro sinótico (mapas, plantas 
baixas, etc.) 
Sistemas de gravação em rede é 
composto de servidor de gerenciamento 
de gravação e respectivo grupo de 
gravadores em rede, de forma permitir fácil 
escalonamento da capacidade e de 
duração de gravação em imagens de 
vídeo; 
Sistemas de gravação em servidor é 
composto de servidor de gerenciamento 
de gravação com gravadores diretamente 
conectados, nesta configuração o 
escalonamento é limitado em expansão de 
tempo de retenção, para situação de 
ampliação de canais de vídeo, 
eventualmente é necessário acrescentar 
quantidade de sistemas de gravação; 
Sistemas de gravação de vídeo é 
basicamente equipamentos de operação 
stand alone, que recebe sinais de vídeo 
analógico e/ou IP (sistemas híbridos), 
comercialmente conhecido como DVR, 
sendo que a sistema de gerenciamento de 
vídeo deve integrar, este tipo de 
equipamento como parte integrante de seu 
sistema;  
O sistema deve suportar rede de pelo 
menos 40 clusters (agrupamentos) de 
gravação com servidores de 
gerenciamento individuais; 
Sistema de vídeo wall, o qual permite exibir 
em arranjos de telas planas, imagens de 
vídeo dentro da rede, de forma permitir 
visualização simultânea de grupo de 
operadores; 
Sistema de intercomunicação de áudio em 
forma bidirecional, conectando estações 
de operador diretamente com os 
codificadores das câmeras IP; 
Interfaces digitais (entradas e saídas), com 
conexão IP, que permite vincular controles 
de imagens de vídeo de acordo com a 
programação. 
Gerenciamento de Alarmes 
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O sistema especificado deve tratar os 
alarmes gerados a partir de interfaces nos 
servidores de vídeo que foram integrados 
a rede com o sistema de gerenciamento de 
vídeo. Além disso, o SGV deve ser capaz 
de combinar os alarmes gerados a partir 
das interfaces de alarmes dos servidores 
de vídeo com funções lógicas internas do 
tipo AND, NAND, OR, ou NOR do 
aplicativo, para criar novos gatilhos que 
permitam ao sistema reagir de acordo com 
um cenário de alarme pré-programado. 
Temporizadores internos e com os dias da 
semana, podem ser programados para 
determinar com precisão exatamente 
quando os alarmes podem ser ativados.  
O sistema deve aceitar entradas de 
eventos de alarmes e então colocá-los em 
uma pilha de alarmes para ser reconhecido 
ou a entrada de alarme pode 
automaticamente disparar uma série de 
operações no sistema (cenários).  
O acionamento de entradas de alarme no 
sistema pode ser causado por qualquer 
uma das seguintes condições nos 
servidores remotos de vídeo:  
Contato de entrada;  
Detecção de movimento;  
Perda de sinal de vídeo.  
O sistema deve mostrar os logs de alarme 
dentro de uma janela específico de 
alarmes, de forma que o operador não 
necessite procurar as imagens de 
ocorrência de alarmes; 
O sistema deve ser capaz de distribuir e 
replicar os eventos de alarmes para grupos 
específicos de operadores ou de operador 
específico; 
O sistema deve associar workflows com 
eventos de alarme, em forma de caixas de 
diálogo e janelas de planos de ação bem 
como caixas de resposta de logs; 
O sistema deve possuir capacidade de 
forçar um workflow de um alarme, de modo 
que o alarme não pode ser eliminado até 
que o respectivo workflow seja cumprido; 
O sistema deve ter capacidade de enviar 
mensagem SMS ou de e-mail em resposta 
a ocorrência de eventos de alarme; 
O sistema deve ter capacidade, em caso 
evento de alarmes, mostrar imagens de 
vídeo ao vivo, vídeo recuperado, 
documentos de texto, site maps, arquivos 
HTML ou web sites (URL's); 
O sistema deve ser capaz de limpar 
automaticamente os alarmes, quando as 
condições que originaram eventos não 
mais existirem; 
Controle de Eventos 
O sistema deve registrar cada evento e 
alarme numa base de dados SQL. A 
entrada de alarme deve conter título da 
câmera que tenha registrado o evento. 
O sistema deve suportar gravação de 
500.000 entradas por hora, e em caso de 
atingir limite de memória, as entradas 
antigas devem ser automaticamente 
deletadas para abrir espaço de gravação; 
O sistema deve permitir busca dos 
registros pelo operador. E permitir ainda 
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exportação dos resultados localizados 
numa lista de valores; 
O sistema deve possuir uma base de 
dados SQL pronto para uso. O sistema 
deve ainda opcionalmente permitir 
utilização de base de dados SQL em 
separado. 
O sistema deve suportar monitoramento 
do desempenho que incluem verificação 
das câmeras, computadores, software; 
O sistema deve possuir capacidade de 
gerenciar equipamentos de terceiros 
através de protocolo SNMP. 
Scripts de Comandos 
O sistema deve possuir interface de script 
de comandos que permite controle das 
operações em forma programável; 
O sistema deve possuir um editor para 
criação de scripts de comando, de forma 
que operadores executem os scripts 
criados com duplo click, sobre os ícones 
dentro da árvore de diretórios ou em site 
map; 
O sistema deve permitir execução 
automática de scripts em resposta aos 
eventos de sistema, tanto em forma 
individual quanto em grupo de operadores; 
Interfaces 
O sistema deve possuir servidor de OPC, 
permitindo integração, quando necessário 
com outras plataformas de automação; 
A interface OPC deve obedecer aos 
padrões de alarme e eventos; 
O sistema deve suportar função de áudio 
bidirecional de sistemas de 
intercomunicação, diretamente da estação 
de operação com os codificadores 
remotos; 
Configurações 
O sistema deve dispor de uma árvore 
lógica de configuração do administrador, a 
árvore deve ser livremente configurável 
com qualquer estrutura, com nós de pastas 
de mapas, e folhas de dispositivos 
(câmeras, codificadores, etc.), sequências, 
documentos, URLs ou scripts de 
comandos. Cada grupo de usuário poderá 
visualizar apenas itens permitidos pelo 
administrador; 
O sistema deve permitir criação de árvores 
favoritos para cada usuário, 
personalizando estrutura de acordo com o 
usuário; 
O sistema deve permitir arranjo de 
imagens em mosaico, de 1 a 25 imagens 
simultaneamente, em formatos de 1x1, 
2x2, 3x3, 4x4 e 5x5 (em monitor padrão 
4:3), para monitores de formato 16:9, 
deverá suportar exibição do mosaico de 1 
a 30 imagens em formatos de 1x1, 3x2, 
4x3, 5x4 e 6x5. O sistema deve ainda 
permitir livre configuração no tamanho de 
cada imagem do mosaico, permitindo 
melhor visualização para a operação; 
O sistema deve suportar sobre mapas ou 
plantas sinópticas com ícones dos 
dispositivos (câmeras, dispositivos, etc.), 
inicialização de script de comandos, 
inicialização de sequência de câmeras, e 
links para outros mapas. Suportar ainda 
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capacidade de zoom e cujos ícones deve 
mostrar opcionalmente nomes com títulos 
dos links; 
O sistema deve suportar operação com 
controles de joystick ou mouse, permitindo 
livre operação dos comandos em giros 
horizontal, vertical, zoom ótico, íris, foco e 
comandos auxiliares das câmeras, deve 
ainda suportar zoom digital para qualquer 
imagem através de um controle gráfico na 
interface do usuário; 
O sistema deve suportar função de play 
back instantâneo para uma ou múltiplas 
imagens, com funcionalidades de pausa, 
avanço, avanço reverso, avanço quadro, 
reverso quadro, avança rápido e reverso 
rápido; 
O sistema deve suportar barra de tempo 
permitindo visualização gráfico do tempo, 
com escala que variam de 15 minutos a 1 
mês por divisão, para todas as imagens 
gravadas; 
O sistema deve suportar reprodução 
sincronizado de pelo menos 16 câmeras, 
com todas as funções de controle 
simultâneos; 
O sistema deve suportar função de busca 
de eventos com pelo menos seguintes 
critérios: tamanho do objeto, cor do objeto, 
direção e velocidade bem como eventos 
de entrar ou sair de áreas designadas; 
O sistema deve opcionalmente mostrar as 
informações referentes a análise de vídeo, 
tais como detecção de movimentos, 
máscaras de objetos e trajetória dos 
objetos ao vivo e em reprodução; 
O sistema deve suportar buscas de 
imagens baseados em qualquer 
combinação de: tempo, data, tipo de 
evento, prioridade de alarme, estado de 
alarme e tipo de dispositivo. Possibilitando 
ainda salvar e recuperar os parâmetros de 
busca; 
O sistema deve permitir mostrar estado 
dos dispositivos, tanto na estrutura da 
árvore como nos ícones gráficos, para 
caso das câmeras devem ser: perda de 
sinal de vídeo analógico, perda da 
conexão de rede, gravação de vídeo, sinal 
de vídeo muito ruidoso, sinal de vídeo com 
excesso de brilho, sinal de vídeo muito 
escuro, vídeo desajustado, vídeo 
associado a áudio e indicação dos estados 
dos comandos remotos; 
O sistema deve manter gravado perfil dos 
usuários para as configurações 
individuais, as configurações devem incluir 
pelo menos seguintes informações: tempo 
de acesso, tempo com recuperação de 
imagens, configuração dos monitores 
(16:9 ou 4:3), servidor em uso, etc. 
Deverá ser fornecidas licenças que 
permitam a adição de no mínimo 60 
(sessenta) câmeras ao sistema de 
gerenciamento de imagens. 

2 Licença de canais para o sistema de 
Gerenciamento de Imagens 

DIGIFORT 64,00 UN R$795,00 

3 Software de Gestão de Segurança e 
Análise da Malha Viária 
Licença de Uso 

MULTIWAY 1,00 UN R$385.400,00 
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DEFINIÇÃO DE SIGLAS UTILIZADAS 
(PCL): Pontos de Coleta: O ponto de coleta 
é o conjunto integrado de infraestrutura, 
hardware e software, destinado a detectar, 
capturar e enviar para uma ou mais 
Centrais de processamento pertencente 
ao(s) município(s), as imagens de todos os 
veículos que passarem por ele, juntamente 
com as informações do local, data-hora da 
passagem, faixa de rolagem e 
opcionalmente a placa do veículo. Um PCL 
pode fornecer em caráter temporário ou 
permanente, imagens para várias Centrais 
de processamento e análise. 
(CAM): Central de Analises e 
Monitoramento: A central de 
monitoramento será o local destinado ao 
gerenciamento das informações de todos 
os PCLs. Pode-se considerar para o 
município, uma ou mais centrais com os 
equipamentos necessários e com acesso 
aos aplicativos (softwares), 
disponibilizados, para acompanhamento, 
em tempo real, da dinâmica do 
monitoramento veicular. 
(REGISTRO DOS FATOS): Inclusão em 
banco de dados de informações relevantes 
sobre determinado fato ocorrido que 
desencadeará uma análise e agrupamento 
de informações. 
(ENTIDADES): elementos de informações 
que referenciam ou identificam alguém ou 
algo relacionado(s) a fato(s) ocorrido(s), 
objetos de análise e registrados no 
sistema. 
(SISTEMA DE ANÁLISES): Sistema de 
recepção de imagens, extração de dados, 
armazenamento, análises e inteligência. 
VISÃO SISTÊMICA DO PROJETO: 
O sistema deverá ser capaz de capturar 
imagens de todos os veículos que 
passarem pelos Pontos de Coleta, 
doravante denominados (PCLs), registrar 
e enviar as mesmas para uma ou mais 
centrais de monitoramento e análises, 
doravante denominadas (CAMs), onde 
serão processadas e armazenadas. 
Esse processo atenderá a seguinte 
sequência: 
Os veículos automotores passarão pelos 
Pontos de Coleta (PCL), onde deverão ser 
detectados e as imagens dos veículos 
contendo suas respectivas placas serão 
capturadas e registradas. Essas imagens, 
juntamente com os dados identificadores 
das passagens dos veículos, serão 
enviadas para a "CAM" para o 
processamento centralizado onde o 
"SISTEMA DE ANÁLISES" utilizará os 
dados recebidos do "PCL" e fará o 
reconhecimento dos caracteres da placa 
do veículo, ou qualquer outro elemento de 
informação contido na imagem coletada do 
veículo que seja passível de utilização pela 
solução. 
Todas as informações serão armazenadas 
em bases de dados para futuras consultas 
e aplicações de análises manuais e 
automáticas. 
A SOLUÇÃO NO PONTO DE COLETA DE 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 201935
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

IMAGENS (PCL) DEVERÁ: 
Detectar automaticamente as passagens 
veiculares por faixas de rolamento nos 
locais previamente definidos para a 
instalação de PCLs. 
Capturar no mínimo 2 (duas) imagens de 
cada veículo que trafegue pelos PCLs, 
configuráveis a critério do operador, nas 
quais apareça a respectiva placa veicular 
e que permitam a identificação de 
características peculiares a cada 
automotor, tais como coloração, modelo e 
sinais distintivos diversos. 
Capturar imagens de todos os veículos 
que trafeguem pelos pontos definidos. 
Possibilitar a captura de imagens de 
veículos em aproximação (pela frente do 
veículo) e em afastamento (pela traseira 
do veículo), a critério do usuário; 
Enviar as imagens captadas à CAM, por 
meio de rede que utilize protocolo TCP/IP. 
Enviar à CAM juntamente com as imagens 
veiculares os dados identificadores e 
referentes à cada passagem e exigidos 
pelo SISTEMA DE ANÁLISES existente. 
Armazenar localmente as imagens de pelo 
menos 300.000 passagens veiculares, 
quando detectar a interrupção do link de 
comunicação com a CAM, reiniciando 
automaticamente o envio assim que o link 
de comunicação for reestabelecido. Caso 
o número de passagens veiculares exceda 
o valor estipulado, a solução deverá 
manter as imagens mais recentes. 
Em caso de se utilizar detector veicular 
externo, dispor de segunda opção de 
funcionamento através de detector virtual 
baseado em software. 
Possibilitar o vínculo de uma ou mais 
câmeras adicionais para prover imagens 
panorâmicas, que deverão ser anexadas 
às imagens dos veículos e enviadas 
juntamente à CAM. 
Disponibilizar interface gráfica para 
gerenciamento da solução do PCLs de 
forma remota, permitindo no mínimo: 
Proteção por senha 
Visualização das imagens em tempo real 
Visualização das últimas passagens 
veiculares salvas, de forma a poder-se 
verificar o resultado das configurações 
aplicadas. 
Disponibilizar sistema de atualização 
automática dos softwares controladores 
dos PCLs, permitindo atualizações sem 
necessidade de intervenção humana. 
Suportar backup e restauração de 
configurações do PCLs de forma a poder-
se resgatar todos as configurações quando 
necessário e com isso minimizar o tempo 
de suporte técnico; 
Manter sincronizado o relógio do PCL com 
a solução de servidor de horas do 
SOFTWARE DE ANÁLISE instalado na 
CAM. 
Incorporar dispositivos de proteção contra 
surtos de energia, que minimizem os 
efeitos causados por descargas 
atmosféricas e problemas com 
instabilidades no fornecimento de energia 
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pública e outros similares. 
Funcionar no período noturno utilizando-se 
de iluminação que não ofusque os olhos e 
consequentemente não denunciando o 
local físico onde está sendo efetuada a 
coleta de imagens. 
Disponibilizar arquitetura que permita 
alteração futura do método de operação 
até então definido para os PCLs, 
transformando-o em PCL com 
processamento e geração de informação 
sobre passagem de veículo monitorado, 
atendendo para tanto, o seguinte: 
Permitir habilitar um PCL para 
automaticamente reconhecer as placas 
veiculares nas imagens coletadas. 
Possibilitar o sincronismo da lista de 
placas veiculares disponível no 
SOFTWARE DE ANÁLISE e que possuam 
alguma restrição, de maneira que seja 
possível priorizar o envio das imagens 
processadas e relacionadas a veículos 
monitorados, juntamente com os dados 
extraídos das imagens; 
Os PCLs deverão ser capazes de detectar 
veículos trafegando em velocidade igual 
ou inferior a cento e quarenta quilômetros 
por hora (140 km/h). 
As imagens enviadas à CAM devem 
possuir no mínimo 1280x960 pixels. 
As imagens enviadas à CAM deverão ser 
coloridas durante o dia e em preto e branco 
durante a noite ou em períodos de baixa 
ou baixíssima luminosidade. 
Os tamanhos dos caracteres das placas 
veiculares contidas nas imagens deverão 
ser entre 22 e 28 pixels de altura. 
A solução ofertada deve ser acompanhada 
de manual técnico e treinamento de 
instalação, configuração e operação. 
A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE 
GESTÃO E ANÁLISE DE MALHA VIÁRIA, 
DEVERÁ: 
Gerenciar o recebimento de imagens e 
dados provenientes das passagens de 
veículos que transitarem pelos PCLs 
(pontos de coleta). 
Entenda-se "dados provenientes da 
passagem de veículos" como: Local, hora, 
direção etc... (Todos aqueles exigidos pela 
solução proposta). 
Disponibilizar servidor de horas para 
manter sincronizados os horários de todos 
módulos da solução e dos sistemas dos 
Pontos de coleta de imagens. 
Suportar em todos os módulos da solução 
proposta, funcionando na(s) CAM(s) ou 
nos PCLs, de forma programada e 
automática, as mudanças obrigatórias de 
horário de verão. 
Todos os Servidores, PCLs e estações de 
trabalho conectados, deverão ser 
automaticamente e imediatamente, sem 
intervenção humana, atualizados para o 
novo horário quando iniciar e terminar o 
horário de verão. 
Disponibilizar interface gráfica que exiba 
as imagens recebidas dos "PCLs" em 
funcionamento, próprios ou de terceiros, 
que estiverem integrados à solução 
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proposta, imediatamente após a chegada, 
de maneira a poder-se visualizar de forma 
clara e separadamente, as imagens 
recebidas de todas as câmeras utilizadas 
pela solução, em um ou mais monitores, 
sendo desejável que seja configurada 
livremente pelo operador, variando de 1 a 
aproximadamente 40 câmeras por 
monitor. 
Disponibilizar módulos gerenciadores 
automáticos (sem intervenção humana), 
que serão designados "módulos extratores 
de informações", capazes de tratar, 
processar e obter informações das 
imagens que serão utilizadas pelos 
módulos inteligentes do Sistema ofertado 
para análises sobre comportamentos 
criminais, tais como: caracteres 
alfanuméricos da licença de veículos e 
classificação de tipos veiculares. 
Os dados extraídos deverão basear-se 
unicamente na capacidade de 
processamento da imagem, não devendo 
para isso, socorrer-se de outros bancos de 
dados existentes, contendo informações e 
características do veículo, cuja placa foi 
lida pelo sistema. 
Os módulos extratores de informações 
deverão ser capazes de absorver imagens 
advindas de no mínimo 30 câmeras. 
Garantir o armazenamento das imagens 
relativas às passagens veiculares, 
recebidas e processadas, ainda que das 
mesmas não tenha sido possível a 
extração de informações passíveis de uso 
pela solução; 
Suportar obrigatoriamente, em todos os 
níveis, o processamento de imagens no 
mínimo, no formato JPEG. 
Disponibilizar, quando processando 
imagens de forma centralizada, arquitetura 
que permita aumento de capacidade de 
processamento nos casos de recebimento 
excessivo de imagens em relação à 
capacidade de processamento atual, até o 
máximo de 1.500 hum mil e quinhentas 
passagens veiculares por minuto, 
procedendo à distribuição automática da 
carga a ser processada entre seus 
módulos extratores de informações ou 
servidores adicionais. 
Quando a solução tiver mais de um 
servidor de processamento, a solução 
deve garantir que qualquer servidor 
processador de imagens possa ser 
adicionado ou removido sem necessitar 
interromper o funcionamento do sistema, 
causando o mínimo impacto na solução. 
Disponibilizar ferramenta que aponte os 
momentos quando a capacidade de 
processamento das imagens for inferior à 
demanda, inclusive fazendo a indicação da 
expansão a ser realizada. 
Disponibilizar módulo gerenciador de 
informações sobre "fatos ocorridos" e "atos 
classificáveis como delituosos", doravante 
denominados "REGISTROS DOS 
FATOS", capaz de gerenciar o total ciclo 
de existência destes fatos (início do 
registro até o encerramento das análises 
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deste registro), bem como suas 
ENTIDADES, suportando anexação de 
arquivos digitais variados, com controle de 
permissão a outros operadores para 
acesso ao registro do fato e às 
ENTIDADES selecionadas. 
Este módulo deverá ser capaz de no 
mínimo, suportar operação compartilhada 
e cooperada entre múltiplos operadores de 
uma ou mais CAMs para os Registros dos 
fatos e Entidades, permitindo o acesso 
para: 
Somente o operador responsável pelo 
cadastro do fato; 
Para um grupo de operadores 
predefinidos; 
Para todos os operadores das CAMs 
interligadas; 
Permitir a qualquer momento a 
visualização de todas as alterações nos 
registros dos fatos, efetuadas por qualquer 
operador, respeitando as devidas 
permissões de acesso atribuídas, com 
indicação de data, hora e usuário e os 
dados alterados em forma de histórico, 
incluindo as alterações feitas pelos 
operadores das CAMs interligadas quando 
o registro do fato estiver compartilhado. 
Permitir que qualquer operador, da própria 
CAM ou de outras CAMs, adicione 
anotações contributivas sobre um fato 
registrado e compartilhado, criando uma 
troca de informações por escrito e que 
fique registrada durante todo o ciclo de 
existência deste fato. 
Permitir em tempo de visualização ou 
edição de um registro do fato, a exibição 
de todos os alarmes gerados e vinculados 
a este registro, da própria CAM ou 
compartilhados entre várias CAMs, com 
anexação de imagens, por tempo 
indeterminado, permitindo a navegação 
entre os registros dos fatos e visualização 
de alarmes relativos; 
Permitir em tempo de visualização ou 
edição de um registro do fato, a exibição 
de todas as passagens veiculares eleitas 
pelo operador e manualmente associadas 
a este registro, com anexação de imagens, 
por tempo indeterminado, permitindo a 
navegação entre registros dos fatos e 
visualização de passagens veiculares 
relativas; 
Permitir ordenação e pesquisa dos 
registros dos fatos, no mínimo por 
data/hora, pela placa do veículo (quando 
existente), nome da cidade, nome do 
indivíduo cadastrado como Entidade 
(quando existente); 
Permitir, quando as Entidades forem 
veículos e suas respectivas placas, que 
estas sejam selecionadas para 
monitoramento; Que seja definido o nível 
de semelhança entre a informação 
cadastrada e a informação extraída da 
imagem e que quando esta semelhança 
existir, provoque um alarme. (Para placas 
brasileiras, considerar semelhança 
quando os caracteres da placa veicular 
extraídos da imagem, forem coincidentes 
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com a informação cadastrada, sendo 5 ou 
6 caracteres idênticos); 
Permitir, quando a Entidade for um veículo 
com sua respectiva placa selecionada para 
monitoramento, que seja definido um 
intervalo de tempo para que o nível de 
semelhança anteriormente definido seja 
considerado; 
Permitir, quando a Entidade for um veículo 
com sua respectiva placa selecionada para 
monitoramento, que seja definida uma 
periodicidade, podendo-se escolher em 
quais dias da semana e em quais 
intervalos de horas e quais PCLs o sistema 
emitirá alarmes; 
Quando a ENTIDADE cadastrada for um 
indivíduo, possibilitar a inserção de dados 
de qualificação, incluindo fotos ou outras 
imagens que identifiquem o mesmo 
indivíduo, tais como, cicatrizes, tatuagens, 
etc. 
Gerar os alarmes de exatidão ou de 
semelhança com sons absolutamente 
distintos entre si. 
Emitir alarmes, sonoro e visual, sempre 
que identificar na imagem processada, 
informação exatamente igual àquela 
previamente selecionada para alarmes, 
especificando a data, a hora e o local, bem 
como disponibilizando as respectivas 
imagens. 
Emitir alarmes, sonoro e visual, sempre 
que identificar na imagem processada, 
informação parcialmente igual àquela 
selecionada para alarmes, respeitando o 
seu nível de semelhança, especificando a 
data, a hora e o local, bem como 
disponibilizando as respectivas imagens. 
Possibilitar que os alarmes gerados sejam 
apresentados de forma organizada por 
placa e data/hora, sendo também exigida 
a concomitante exibição dos dados dos 
registros dos fatos, cujas Entidades 
acionaram os alarmes, bem como as 
imagens e os dados relativos às 
passagens veiculares. 
Possibilitar que a cada alarme ocorrido, o 
operador possa visualizar quais ações e 
procedimentos padrões previamente 
definidos devem ser observados e obrigar 
que sejam digitados quais os 
procedimentos realizados. 
Possibilitar que a cada alarme ocorrido, 
seja possível observar o perfil 
comportamental do veículo em questão, de 
forma a ajudar na tomada de decisão 
sobre possível abordagem. 
Possibilitar que a cada alarme ocorrido, 
seja possível observar o nome da cidade 
onde foi feito o registro do fato. 
Permitir a criação de hierarquia dentro de 
cada CAM, de forma que um ciclo de 
alarme só possa ser encerrado com a 
assinatura de um supervisor (através de 
fornecimento de senha) após a 
visualização e concordância com os 
procedimentos declarados pelo operador 
após cada alarme. 
Permitir pesquisas dos alarmes gerados e 
que seja possível a aplicação de filtro por 
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data e hora do alarme. 
Disponibilizar módulos de análises 
computacionais, que sejam capazes de 
gerar informações para auxiliar na solução 
ou prevenção de crimes, utilizando-se 
somente das bases de dados proprietárias 
da solução ofertada, devendo: 
Identificar de forma automática (sem 
intervenção humana) possíveis veículos 
clonados, tanto para tráfego local como 
intermunicipal, gerando notificações no 
painel de informações somente para as 
CAMs onde os veículos estão circulando. 
Identificar a partir de um intervalo de datas, 
veículos que possuam algum registro de 
movimentação correlacionada entre si, 
exibindo os resultados desta análise em 
uma interface gráfica interativa, 
distinguindo visualmente os diferentes 
níveis de correlação, devendo no mínimo: 
Destacar visualmente veículos associados 
ao REGISTRO DE FATOS, tanto para 
registros da própria CAM, como para 
registros das CAMs interligadas; 
Permitir filtros para veículos, pelo número 
de passagens, dias com passagens e 
tempo de permanência na mancha 
monitorada. 
Permitir que nos resultados dos filtros 
aplicados, seja possível remover 
passagens veiculares relacionadas a 
determinados tipos veiculares, passagens 
relacionadas a veículos sem placa ou com 
placa não lida e ainda aquelas passagens 
para as quais o sistema não apontou 
qualquer coincidência comportamental. 
Identificar a partir dos dados obtidos pelos 
"núcleos extratores de dados" e dos dados 
existentes no sistema, os veículos, cujas 
movimentações gerem indicativos de 
suspeitabilidade, exibindo informações 
sobre veículos possivelmente utilizados 
em atos delituosos, devendo no mínimo: 
Apresentar os resultados ordenados por 
grau de suspeição; 
Para resultados derivados de análises não 
resultantes de indicativos como número de 
placas e ou entidades, apresentar 
explanação elucidativa em interface 
gráfica interativa, de modo que o operador 
do sistema tenha condições de entender o 
motivo pelo qual aquele veículo foi inserido 
no resultado. 
Apontar veículos com movimentações 
coincidentes exibindo o resultado em 
forma de "rede complexa" com o intuito de 
destacar visualmente o grau de 
coincidência da movimentação de todos os 
veículos do resultado. O resultado deverá 
ser apresentado em interface gráfica 
interativa e permitindo no mínimo: 
Expandir qualquer nó da "rede complexa" 
para visualizar outros veículos 
correlacionados ao nó expandido; 
Exibir a placa e as imagens dos veículos. 
Mover qualquer nó da "rede complexa" 
para facilitar a visualização quando a 
quantidade de itens correlacionados 
ocasionar sobreposição de imagens na 
tela. 
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Permitir interação direta com os módulos 
de pesquisa, perfil comportamental e 
exportação de imagens do sistema sem 
que o operador seja obrigado a fazer 
pesquisas complementares. 
Apresentar o perfil comportamental de um 
determinado veículo de forma gráfica, 
exibindo os dados estatísticos da 
movimentação e apresentando no mínimo: 
Número de passagens do veículo por 
período de tempo; 
Número de passagens do veículo por 
PCLs; 
Tempo e frequência de estadia do veículo 
dentro e fora de uma mancha monitorada. 
Indicativo de associação das passagens 
veiculares com delitos ocorridos e 
previamente cadastrados no módulo de 
REGISTRO DE FATOS; 
Rotas da movimentação do veículo entre 
PCLs, incluindo o sentido de 
movimentação. 
Gráficos de calor que indiquem a 
probabilidade de estadia considerando no 
mínimo o dia da semana e o horário. 
Permitir o funcionamento autônomo de 
cada CAM, cada uma com sua própria 
base de dados, independente da 
interligação com qualquer outra CAM ou 
ainda qualquer outro centro de dados, 
mantendo sua plena capacidade 
operacional. 
Permitir a coexistência de CAMs, em 
operação colaborativa, que deverão 
permanecer interligadas, objetivando a 
troca de informações referentes aos 
registros de fatos e ao disparo de alarmes 
comuns aos centros. 
Possibilitar o compartilhamento das 
informações dos usuários, em tempo real 
entre as CAMs interligadas, devendo no 
mínimo: 
Permitir ao administrador do sistema 
selecionar os usuários que terão suas 
informações de contato compartilhadas 
com as outras CAMs. 
Permitir que os usuários editem as 
informações relacionadas ao seu perfil, 
tais como: Nome, Foto, Telefones, E-mail. 
Permitir identificar o status atual de 
conexão (disponível ou indisponível) dos 
usuários de cada CAM interligada. 
Disponibilizar serviço privado de CHAT 
para troca de mensagens entre os 
usuários de uma ou mais CAMS, devendo 
no mínimo: 
Suportar conversas privadas entre dois 
usuários 
Suportar salas de conversas com mais de 
dois usuários, com possibilidade de alterar 
o nome da sala e adicionar outros usuários 
a qualquer momento. 
Manter todas as conversações para efeito 
de auditoria.  
Possuir interface gráfica, com acesso 
protegido por usuário e senha para a 
administração do sistema, contendo no 
mínimo as seguintes funcionalidades: 
Gerenciamento de atualizações, 
permitindo no mínimo verificar a versão 
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atual, verificar e instalar uma nova versão 
e exibir o processo de instalação da nova 
versão. 
Permitir o agendamento do backup do 
banco de dados e disponibilizar link de 
download para o mesmo possa ser 
armazenado por soluções terceiras de 
backup. 
Gerenciamento dos PCLs, permitindo toda 
a configuração lógica de um PCL tais 
como: Nome do local, direção, faixas de 
rolagem, localização georreferenciada e 
outras que a solução proposta necessitar. 
Relatório informativo sobre a capacidade 
de armazenamento, ocupação atual, 
quantidade de registros, número de dias 
armazenados e espaço disponível dos 
volumes de armazenamento de todos os 
equipamentos utilizados para 
armazenamento dos dados na CAM e 
necessários para o funcionamento da 
solução proposta. 
Relatório dos indicadores da qualidade das 
imagens de veículos capturadas por cada 
PCL, que permitam a identificação dos 
PCLs, cujas imagens, foram ou estão 
sendo capturadas com qualidade inferior à 
mínima necessária para a extração de 
dados exigidas e efetuadas pela solução 
proposta. 
Relatório dos indicadores de 
disponibilidade (SLA) para os PCLs e 
câmeras, devendo no mínimo apontar o 
percentual de tempo que cada dispositivo 
ficou sem rede, sem energia e o número 
de erros de conexão. 
Gerenciar os usuários, grupos e políticas 
de permissão de acesso, permitindo 
gerenciar o acesso aos módulos do 
sistema e suas funcionalidades, através de 
política de permissões de grupos de 
usuários, permitindo definir quais 
operadores terão acesso a cada recurso 
do sistema. 
Para os módulos de REGISTRO DOS 
FATOS e ALARMES, o nível de permissão 
deve suportar três estados, sendo: 
Restrição total ao acesso 
Somente visualização 
Acesso total. 
Contar com banco de dados da espécie 
"cliente/servidor", o qual garanta pelo 
sistema ACID, as transações de dados 
garantindo que qualquer operação 
efetuada no banco de dados possa 
suportar exceções sem prejudicar a 
integridade dos dados e entre outros, 
mantenha a integridade referencial entre 
os dados de suas tabelas. 
Permitir ao operador configurar a 
compactação e redimensionamento do 
tamanho das imagens armazenadas, cuja 
finalidade é diminuir a ocupação de espaço 
em disco e aumentar o tempo de 
armazenamento das imagens, devendo no 
mínimo: 
Permitir definir-se a quantidade de dias 
que o sistema deverá armazenar as 
imagens no tamanho original, antes de 
proceder com a compressão das imagens. 
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Permitir definir a qualidade e dimensões da 
imagem após compressão, devendo ser de 
livre escolha do operador e não fixada pela 
solução ofertada. 
Exibir as imagens e o tamanho dos 
arquivos, lado a lado, no formato "antes e 
depois", para verificação visual e 
comparação de como ficarão as imagens 
após a compressão em relação à imagem 
original. 
Permitir arquitetura de hardware com 
múltiplos volumes de armazenamento de 
imagens, facilitando a expansão das 
unidades de armazenamento da solução. 
Suportar volumes com diferentes 
tamanhos. 
Utilizar todo o espaço dos múltiplos 
volumes de maneira balanceada. 
Quando houver mais de um volume de 
armazenamento a arquitetura do sistema 
deve suportar o desligamento temporário 
de qualquer volume para efeito de 
manutenção sem que o sistema fique 
paralisado durante esse período. 
Armazenar, após os processamentos das 
imagens, efetuados pelo(s) servidor(es), 
as respectivas imagens por no mínimo 90 
dias, ocasião em que se deve proceder 
automaticamente ao descarte das 
imagens mais antigas para dar lugar ao 
armazenamento das mais recentes, sendo 
este processo obrigatoriamente sem 
interromper a operação do sistema; 
As passagens veiculares que estiverem 
relacionadas ao REGISTRO DE FATOS 
deverão ser armazenadas de forma 
definitiva, ou seja, não deverão ser 
descartadas, para que possam ser usadas 
a qualquer momento pelos operadores 
Armazenar por no mínimo 1 ano, todas as 
informações extraídas das imagens pelo 
processamento, de forma que seja 
possível serem pesquisadas; 
Armazenar as imagens processadas de 
forma que não seja possível visualizá-las 
através de qualquer visualizador de uso 
comum ou de domínio público. 
Possibilitar o reinício automático de todos 
os serviços (software) da solução em caso 
de panes, ocorridas por quaisquer 
exceções do sistema, desde que 
obviamente, estas não paralisem o 
funcionamento do hardware hospedeiro do 
sistema, não danifiquem a integridade do 
banco de dados ou do sistema de 
arquivos; 
Disponibilizar serviço de auditoria do 
funcionamento de todos os dispositivos 
ativos utilizados nos PCLs, próprios ou de 
terceiros, verificando possíveis falhas que 
ocorram e que comprometam o 
funcionamento do sistema, permitindo 
alertar os operadores quanto ao 
funcionamento do sistema. 
Possibilitar a utilização de no mínimo 2 
(duas) estações de pesquisas por CAM, 
operando de forma simultânea e 
suportando múltiplas requisições de 
pesquisas. 
Permitir que nos módulos de pesquisas, 
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possam ser realizadas no mínimo as 
seguintes tarefas: 
Permitir navegação sequencial pelas 
imagens processadas, precedentes e 
subsequentes àquela eleita como objeto 
inicial de pesquisa, manual ou automática 
através de exibição sequencial das 
imagens. 
Caso a navegação seja sequencial e 
automática (em forma de vídeo), exibir 
opção para pausar automaticamente 
quando o veículo exibido estiver associado 
a algum REGISTRO DE FATOS. 
Permitir a pesquisa no banco de dados por 
sequência de caracteres exatos, por 
sequência de caracteres constantes no 
objeto de pesquisa, por caracteres 
coringas, por palavras ou partes delas, 
escritas nos veículos ou ainda por outros 
dados identificadores que a solução 
proposta disponibilizar. 
Permitir a pesquisa no banco de dados 
apresentando todas as imagens referentes 
às passagens veiculares, mesmo que por 
qualquer motivo não tenha sido possível 
extração de informações pelos sistemas 
automáticos. 
Permitir pesquisas com filtragem por 
classificação de tipos de veículos sendo o 
mínimo desejado motocicletas, caminhões 
e outros veículos, não sendo permitidas 
consultas a bancos de dados externos 
para a classificação. 
Permitir que, ao formular a pesquisa, o 
usuário possa filtrar os resultados de sorte 
que sejam selecionadas e exibidas apenas 
as passagens veiculares verificadas no 
intervalo compreendido entre duas datas e 
duas horas distintas ou numa mesma data, 
entre horas distintas bem como em um ou 
mais PCLs selecionados ou o sentido de 
direção do veículo. 
Permitir que os resultados das pesquisas 
sejam exibidos através de interface gráfica 
interativa, nas quais constem as imagens 
e as respectivas informações associadas a 
cada registro. 
Permitir zoom digital gradativo e 
incremental, aplicação de brilho e 
contraste nas imagens vinculadas aos 
resultados das pesquisas efetuadas. 
Permitir exportação de imagens quando 
solicitado por usuário autorizado, inserindo 
opcionalmente marca d'água e 
obrigatoriamente identificadores digitais 
que possibilite posterior comprovação da 
autenticidade e integridade (não 
adulteração) através de ferramenta 
disponibilizada pela própria solução 
ofertada. 
Possuir várias opções de layout para 
visualizações que permita variar o número 
de passagens veiculares exibidos por 
página e detalhes visuais disponíveis para 
observação, conforme necessário. 
Durante uma sessão de pesquisa, se o 
servidor receber imagens que deveriam 
estar no resultado da pesquisa em 
questão, avisar de forma sonora ou visual. 
Suportar para as imagens dos veículos 
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pesquisados, no mínimo os seguintes 
enquadramentos: 
Exibir a imagem inteira 
Exibir somente o veículo enquadrado 
Exibir somente a placa veicular 
enquadrada 
Permitir que para cada veículo retornado 
como resultado de pesquisa, seja possível 
observar o perfil comportamental e 
existência de relação com o registro de 
fatos. 
Permitir a associação manual de uma 
determinada passagem veicular a um 
determinado fato registrado, de forma que 
esta informação possa ser utilizada na 
confecção de relatórios conclusivos das 
análises. 
Permitir que, ao formular a pesquisa, o 
usuário possa filtrar os resultados de sorte 
que sejam selecionadas e exibidas apenas 
as passagens veiculares que 
apresentarem vínculos, automáticos e 
manuais, com dados constantes nos 
registros de fatos. 
Permitir que além das imagens de 
veículos, quando recebidas imagens 
contextuais ou panorâmicas, todas sejam 
exibidas nos resultados das pesquisas. 
Disponibilizar módulo que permita 
correção das placas lidas pelo sistema e 
que tais correções possam ser auditadas. 
Possibilitar obrigatoriamente em uma 
única estação de trabalho a operação 
simultânea e interativa, no mínimo, dos 
módulos de REGISTRO DOS FATOS, 
PESQUISA e ALARMES, dispostos em 
monitores distintos, de forma que os 
eventos de um determinado módulo 
provoquem a atualização imediata dos 
demais módulos exibidos em outro(s) 
monitor(es). 
A solução proposta deverá disponibilizar 
ferramentas de apoio aos operadores e 
administradores para acompanhamento 
das atividades de todo o sistema proposto, 
permitindo que a cada troca de turno o 
operador que estiver assumindo a estação 
de trabalho possa inteirar-se das 
operações anteriores ao seu turno e 
também acompanhar em tempo real as 
atividades de sua CAM e de todas as 
outras CAMs interligadas e em operação 
colaborativa. 
Este módulo deverá no mínimo informar: 
SOBRE A PRÓPRIA CAM: 
Número de FATOS REGISTRADOS nas 
últimas 24 horas, no mínimo. 
Quantidades de FATOS REGISTRADOS 
que necessitam de complemento de 
informações. 
Número de alarmes disparados nas 
últimas 24 horas, no mínimo. 
Número de alarmes ainda não auditados e 
pendentes de concordância do supervisor. 
Número de PCLs que apresentam 
problemas. 
Para todos os recursos acima, a solução 
deverá prever uma forma de diretamente 
do painel de mensagem abrir o(s) 
módulo(s) específico(s) e exibir as 
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informações relativas e que foram 
consideradas para as totalizações 
solicitadas. 
Deverá ser fornecidas licenças que 
permitam a adição de no mínimo 60 
(sessenta) câmeras ao sistema de 
gerenciamento de imagens. 

4 Módulo de Georreferenciamento 
A solução proposta deverá disponibilizar 
módulo que permita a visualização 
georreferenciada dos elementos do 
REGISTRO DE FATOS, sendo exigido no 
mínimo: 
Capacidade de filtrar os fatos ou 
ocorrências por data e hora; 
Possibilidade de visualização através de 
múltiplas camadas; 
Capacidade de selecionar os fatos por tipo; 
Visualização georreferenciada dos pontos 
de captura de imagens; 
Inclusão de novas camadas a critério do 
operador tais como escolas, bancos, 
câmeras de CFTV etc.; 
Possibilidade de corrigir a coordenada 
geográfica de qualquer fato, diretamente 
no mapa, usando recurso de arrastar e 
soltar. 
Possibilidade de visualização 
georreferenciada de mais de uma camada 
simultaneamente; 
Geração de mapa térmico, através do uso 
de cores e suas temperaturas, em função 
da distribuição e concentração dos fatos 
Capacidade de, a critério do usuário, 
modificar a densidade do mapa térmico 
desejado, gerando macro ou micro áreas, 
tendo em cada uma das micro áreas 
definidas as concentrações de delitos 
cadastrados 
Possibilidade de cadastrar e visualizar 
áreas georreferenciadas, para demarcar 
regiões de interesse no mapa tais como 
zonas de cidades e áreas de 
monitoramento; 
Possibilidade de visualizar as ocorrências 
de maneira agrupada contendo o número 
de registros por agrupamento; 
A solução proposta deverá disponibilizar 
módulo que permita comparar visualmente 
os elementos georreferenciados do 
REGISTRO DE FATOS, sendo exigido no 
mínimo: 
Possibilitar a comparação, o 
acompanhamento do deslocamento dos 
fatos e a distribuição das ocorrências em 
função do tempo, agrupadas por mês, com 
no mínimo as seguintes formas de 
visualização: impressa e animada. 
Capacidade de filtrar os fatos ou 
ocorrências por intervalo de data; 
Capacidade de selecionar os fatos por tipo; 
Dentre os relatórios operacionais 
disponibilizados pela solução proposta, o 
mínimo exigido será: 
Relatório de placas veiculares com leituras 
incorretas e que foram devidamente 
corrigidas pelos operadores, exibindo 
identificação do operador, placa anterior, 
nova placa, data e hora da correção. 
Relatório de imagens relativas às 

MULTIWAY 1,00 UN R$71.760,00 
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passagens veiculares que foram 
exportadas do sistema, exibindo a 
identificação do operador que realizou a 
operação, data e hora da operação, placa 
do veículo relativo à passagem, data e 
hora da passagem e identificação do ponto 
de captura relativo à passagem. 
Relatório de sessões de utilização do 
sistema, exibindo identificação do 
operador e data e hora das operações de 
abertura, autenticação e encerramento do 
sistema. 
Relatório de pesquisas de veículos 
efetuadas no sistema, exibindo a 
identificação do operador, data e hora da 
pesquisa e a placa, ou parte dela, 
pesquisada. 
Relatório de ações tomadas pelos 
operadores em função dos alarmes 
disparados pelo sistema, exibindo 
fotografia da passagem que gerou o 
alarme, dados do alarme, dados do FATO 
REGISTRADO relativo ao veículo 
monitorado e as ações tomadas pelo 
operador. 
Relatório que permita auditoria, para 
verificar quais ações foram executadas 
pelos operadores, permitindo que o 
supervisor faça auditorias em suas 
próprias equipes de trabalho. 
Relatório que permita aos operadores a 
checagem das informações cadastradas 
no REGISTRO DE FATOS, apontando a 
ausência de dados básicos, como por 
exemplo, falta de endereço ou descrição 
do fato ou outra exigida pela solução 
proposta. 
Dentre os relatórios estatísticos 
disponibilizados pela solução proposta, o 
mínimo exigido será: 
Relatório de dados estatísticos por tipo de 
FATO REGISTRADO, exibindo para um 
tipo de FATO REGISTRADO e um 
intervalo de data e hora, o mapa com itens 
georreferenciados em função dos 
endereços dos FATOS, histograma do 
número de ocorrências por semana, 
histograma do número de ocorrências por 
dia da semana e histograma de ocorrência 
por intervalos de hora de ocorrências. 
Relatório de dados estatísticos para os 
tipos de FATOS REGISTRADOS, exibindo 
para os principais tipos de FATOS 
REGISTRADOS e um intervalo de data e 
hora, a distribuição do número de 
ocorrências por tipo de fato e os 
histogramas do número de ocorrências 
semanais para cada tipo de FATO, 
permitindo num único relatório 
acompanhar a distribuição e a evolução 
dos índices semanais por tipo de FATO 
REGISTRADO. 
Relatório de veículos monitorados, 
exibindo o histograma de distribuição dos 
tipos de FATOS REGISTRADOS em 
função do número de monitoramentos e o 
histograma de modelos de veículos 
monitorados em função do número de 
monitoramentos, evidenciando quais os 
tipos de FATOS REGISTRADOS e 
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modelos de veículos de maior interesse. 
Relatório de dados estatísticos para os 
alarmes gerados, exibindo os alarmes em 
um intervalo de data e período do dia, os 
gráficos da distribuição de alarmes para o 
dia da semana, dia do mês, horário do 
alarme e PCLs. 
Dentre os relatórios de tráfego veicular 
disponibilizados pela solução proposta, o 
mínimo exigido será: 
Relatório do fluxo de passagens veiculares 
por PCL, exibindo o fluxo veicular em um 
intervalo de data e um determinado PCL, 
os gráficos da distribuição por 
classificação de veículo e do fluxo das 
passagens por hora do dia e por sentido no 
PCL selecionado. 
Relatório de fluxo de passagens veiculares 
por rota, exibindo o fluxo veicular em um 
intervalo de data e entre dois PCLs, o 
gráfico com o intervalo de tempo médio 
para transito entre os locais selecionados. 
Relatório de permanência do veículo nas 
áreas monitoradas, exibindo as 
totalizações de passagens em um intervalo 
de data e hora, as informações referentes 
ao número de veículos que entraram, 
saíram ou passaram pelos PCLs e o 
gráfico do tempo médio que os veículos 
permaneceram na área monitorada. 

5 Licença para Dispositivo de 
Processamento de Imagens 4 canais 
Licença para dispositivo de gerenciamento 
e controle de câmeras e de sensores de 
presença veicular para até 4 faixas; 
Deverá ser fornecida licença de ativação 
para módulo de captura de imagens. 

MULTIWAY 4,00 UN R$5.790,00 

6 Licença para Dispositivo de 
Processamento de Imagens 2 canais 
Licença para dispositivo de gerenciamento 
e controle de câmeras e de sensores de 
presença veicular para até 2 faixas; 
Deverá ser fornecida licença de ativação 
para módulo de captura de imagens. 
Abaixo as características técnicas 
mínimas para atendimento a necessidade 
de monitoramento público. 

MULTIWAY 12,00 UN R$2.800,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 617.500,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 617.500,00 
  

 
Solução de Segurança 
 

 
EMPRESA: NET TELECOM INFORMATICA LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Câmera Tipo I, com no mínimo as 
seguintes especificações: 
Sensor de imagem em estado sólido de 
1/2.8" ou maior, com varredura 
progressiva;  
Lente varifocal de 2,8 mm a 12 mm; 
Ajustes do ângulo de visualização 
horizontal pelo menos entre 33° e 100°; 
Ajuste remoto de zoom e foco; 
Lente tipo: DC-Iris ou P-Iris; 

BOSCH 20,00 UN R$6.248,43 
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Filtro de corte de infravermelho removível 
automaticamente; 
Tempo do obturador entre 1/25s e 
1/15000s; 
Capacidade de armazenamento local 
através de SD/MicroSD card, compact 
Flash ou USB memory card, com retenção 
mínimo de 20 dias, na resolução máxima 
da câmera, em 10 fps, gravação contínua, 
com até 50% do tempo em cena de baixa 
movimentação; 
Permitir criptografia para as gravações em 
armazenamento local (SD/MicroSD card, 
compact Flash ou USB memory card); 
Criptoprocessador seguro (chip TPM - 
Trusted Platform Module), capaz de 
armazenar chaves criptográficas que 
protejam informações, mesmo em caso de 
acesso físico à eletrônica (hardware) da 
câmera, podendo ser substituído por 
solução de IDS (Intrusion Detection 
System) e IPS (Intrusion Protection 
System); 
Memória para gravações de pré alarme de 
no mínimo 60s; 
Iluminador infravermelho incorporado com 
alcance de pelo menos 60 metros; 
Classificação contra resíduos sólidos e 
líquidos IP67; 
Classificação contra impactos IK10. 
Especificações das funções de vídeo: 
Resolução mínima de 1920x1080 pixels; 
Suportar relação de aspecto 9:16 em 
resolução Full HD e HD; 
Transmissão em resolução Full HD 1080p 
à taxa de frames de 30, com no mínimo 2 
fluxos(s) de vídeo configurável(s) de forma 
independente no codec de compressão 
mais atual da câmera; 
Compensação automática para tomada de 
imagem contra luz de fundo; 
Wide Dynamic Range com pelo menos 
85dB; 
Sensibilidade mínima igual ou inferior a no 
modo colorido a 0,052 lux e no modo PB a 
0,008 lux (0,0 lux com IR ligado) com 
FStop de 1.4 e pelo menos 30 IRE; 
Incorporar Balanço de Branco Automático 
e Manual; 
Suportar valores definidos manualmente 
para: nível de cor, brilho e contraste; 
Capacidade para a configuração de pelo 
menos 8 máscaras de privacidade na 
própria câmera; 
Funcionalidade integrada de eventos, que 
podem ser desencadeados por: detecção 
de movimento, evento agendado, violação 
da câmera e acionamento manual, 
respondendo através de: Notificações 
usando HTTP, HTTPS ou e-mail, envio de 
imagens por FTP, HTTP, HTTPS ou e-mail 
e envio de vídeo clipe por FTP;  
Capacidade instalada para detectar 
movimentos; 
Análise de vídeo embarcada, com as 
seguintes funcionalidades: 
Detectar objetos estranhos entrando ou 
saindo de uma área; 
Detectar cruzamento de até 3 linhas 
virtuais, combinadas em lógica; 
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Detectar objetos através de uma rota; 
Detectar "loitering" em uma área em 
função do raio e do tempo; 
Detectar objetos que foram deixados por 
um determinado tempo; 
Detectar objetos removidos; 
Detectar objetos com determinadas 
características como: tamanho, 
velocidade, direção, e mudança de relação 
de aspecto em um tempo determinado (por 
exemplo, alguém caindo no chão); 
Contar objetos cruzando uma linha virtual; 
Contar objetos em uma área e alarmar se 
um limite pré-definido for atingido; 
Detectar um certo nível de ocupação 
(multidão) em uma área pré-definida; 
Combinar tarefas usando scripts; 
Obs.: Caso a câmera não possua os 
analíticos acima, são aceitas soluções 
baseadas em servidor, desde que o 
mesmo possua performance suficiente 
para executar no mínimo oito das tarefas 
acima de forma simultânea e seja 
compatível com a solução de 
gerenciamento de vídeo ofertada. 
Níveis de compressão configuráveis; 
Espelhamento de imagem; 
Fornecer fluxos H.265, H.264 e Motion 
JPEG de forma independente e 
simultânea; 
PTZ digital com posições pré-definidas. 
Especificações das funções de rede: 
Porta para conexão em rede TCP/IP com 
conector RJ-45 100BASE-T; 
Largura de banda configurável em H.265 e 
H.264; 
Protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, 
IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, 
UPnP e DNS; 
Qualidade de serviço (QoS) para ser capaz 
de priorizar o tráfego; 
Protocolos de segurança HTTPS e 
SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de 
autenticação em rede. 
Especificações da integração com outros 
sistemas: 
Conformidade com a especificação ONVIF 
Profile S; 
Arquitetura aberta para integração com 
outros sistemas. 
Especificações gerais da câmera: 
Pelo menos 1 entrada e 1 saída de alarme; 
Entrada e saída de áudio; 
Operação no range de temperatura de -40 
°C até 60 °C; 
Aprovações: EN, FCC, VCCI; 
Alimentação PoE conforme padrão IEEE 
802.3af (Classe 3) sem uso de 
equipamentos adicionais; 
Servidor web embutido tornando vídeo e 
configuração disponíveis para vários 
clientes em um sistema operacional 
padrão e ambiente do navegador 
utilizando HTTP, sem a necessidade de 
software adicional; 
Obs.: Não será aceito conversor IP 
externo. O mesmo deve ser parte 
integrante da câmera. 

2 Câmera Tipo II, com no mínimo as 
seguintes especificações: 

BOSCH 10,00 UN R$12.709,75 
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Câmera de alta resolução operando em 
HD 1080p com formato 16:9; 
Acesso de vídeo via PC através de um 
Web browser; 
Sensor CMOS tipo 1/2.8", com resolução 
de 1920 x 1080 pixels; 
Filtro mecânico de infravermelho, para 
operação dia e noite; 
Suportar 4 fluxos de vídeo simultâneos, 
sendo os 2 principais na resolução máxima 
suportada (1080p) em H.264 e 30 quadros 
por segundo, de acordo com as normas do 
ONVIF (Open Network Vídeo Interface 
Fórum) profile S; 
Suportar operação com resoluções:  
1080p: 1920 x 1080; 
720p: 1280 x 720; 
480p 854 x 480; 
240p 432 x 240; 
Sensibilidade a 30IRE, obturador 1/25, 
temperatura de cor de 3100K e F1.2, ou 
medida comprovadamente equivalente: 
Modo colorido 0,0069 lux; 
Modo mono cromático 0,0008 lux; 
Obturador eletrônico com operação 
manual e automático de 1/25 a 1/15.000; 
Compensação de luz de fundo (BLC); 
4 máscaras de privacidade. 
Alimentação: 
12 VDC ± 10%; 
PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1), 
Classe 3; 
As alimentações DC e PoE podem ser 
utilizadas simultaneamente e de forma 
redundante; 
Áudio bidirecional com padrão G.711, 8 
kHz; 
Faixa dinâmica (WDR) superior a 110dB, 
medido de acordo com IEC 62676 - parte 
5; 
Relação sinal ruído superior a 50dB; 
Capacidade de 6 (seis) configurações pré-
definidas para operação em condições de 
iluminação variada; 
Alimentação 12VDC e Power over 
Ethernet (IEEE 802.3at Class 3) de forma 
redundante; 
Interface serial para controle local da 
unidade de posicionamento, permitindo 
operação de programação, quando 
necessário; 
Protocolos: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, 
HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, 
ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, 
SNTP, SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, 
DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP 
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, 
Dropbox, CHAP, Digest Authentication; 
Criptografias: TLS 1.0, SSL, AES; 
Autenticação 802.1x através de RADIUS 
(Remote Authentication Dial In User 
Service); 
Inserção de cartão de memória SD/SDHC 
ou SDXC com capacidade mínima de 2TB, 
assegurando gravação contínua de 
imagens, mesmo com perda de conexão 
na rede; 
3 (três) níveis de proteção em senha; 
PTZ eletrônica, para melhor visualização; 
Operação de regiões de interesse dentro 
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da mesma imagem, permitindo gravação 
de mais detalhes para futura análise. 
Conexões elétricas: 
Porta 10/100 Base-T Fast Ethernet; 
Áudio: 1 x mono line in, 1 x mono line out; 
2x conectores para entradas de alarme; 
1x conector para saída de comando; 
Porta serial RS232/422/485; 
Operação de -20ºC a +50ºC com umidade 
relativa de até 93%; 
Lentes com montagem C/CS com íris 
motorizado; 
Deve vir acompanhada por lente do tipo 
varifocal de 1.8 a 3mm em montagem CS. 
Deve vir acompanhada por Caixa de 
Proteção com as seguintes características: 
Do mesmo fabricante das câmeras fixas 
para assegurar qualidade e conformidade 
com as normas e exigências; 
Janela de vidro de 3 mm de espessura; 
Pára-sol (sunshield); 
Climatização com aquecimento e 
ventilação interna; 
Revestimento da caixa em alumínio, juntas 
de passagem de cabos em silicone e 
ferragens em aço inoxidável; 
Resistente a abertura forçada; 
Acabamento em cor cinza; 
Dimensões adequadas ao conjunto 
câmera e lente. 
Temperatura de funcionamento com os 
acessórios de aquecedor/ventilador 
instalados: 
Temperatura ambiente entre -40 °C e 50 
°C, a estrutura mantém uma temperatura 
interna entre -20 °C e 55 °C; 
Certificação IP66, NEMA-4X; 
Conformidade regulamentar do produto 
conforme aos regulamentos CE e EM; 
Tensão de entrada: 24 VAC, 45W máximo 
(caixa de proteção) e 10W máximo 
(Câmera). 
Deve vir acompanhada por suporte para 
instalação em parede ou poste com as 
seguintes características: 
Do mesmo fabricante da caixa de proteção 
para assegurar qualidade e conformidade 
com as normas e exigências; 
Adequado para uma carga de até 9 kg; 
Haste de no mínimo 18cm de 
comprimento; 
Suporte móvel para câmera, permitindo 
rotação de 360 graus no eixo horizontal e 
de 180 graus no eixo vertical; 
Adequado para fixação em parede ou 
poste; 
Pintura de características semelhantes à 
da caixa de proteção. 
Capacidade de análise de vídeo 
embarcado na própria câmera para: 
O aplicativo deve prover função de análise 
inteligente de vídeo integrada as câmeras 
ou codificadores, eliminando a 
necessidade de PCs dedicados e a 
manutenção do software associado; 
O aplicativo deve ser capaz de detectar um 
objeto estático/removido, a permanência 
prolongada num determinado local e o 
cruzamento de linha virtual, previamente 
programada; 
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O aplicativo deve exibir/detectar trajetórias 
do objeto, a velocidade, a direção e a cor 
do mesmo; 
O aplicativo deve criar metadados para a 
pesquisa futura nas imagens de vídeos 
gravados; 
O aplicativo deve dispor de um assistente 
de configuração e função de recolha de 
objeto para uma configuração rápida; 
O aplicativo deve suportar pelo menos 8 
critérios de análise por cenário; 
O aplicativo deve suportar criação de pelo 
menos 15 áreas independentes com pelo 
menos 16 vértices cada;  
Detectar a entrada, saída ou a simples 
permanência dos objetos numa 
determinada área (campo de detector); 
Detectar a permanência prolongada num 
determinado local, relacionada ao raio e 
tempo; 
Detectar objetos estáticos num espaço de 
tempo configurável; 
Detectar objetos removidos num espaço 
de tempo configurável; 
Detectar trajetórias/percursos dos objetos 
que circulam na cena, exibidos com linhas 
de seguimento; 
Detectar o cruzamento múltiplo de linha, 
de uma até três linhas combinadas numa 
sequência lógica; 
Detectar propriedades de mudança de 
condição tais como tamanho, velocidade, 
direção e a mudança de formato de 
imagem num espaço de tempo 
especificado (por exemplo, um objeto em 
queda); 
Detectar movimentação suspeita de 
pessoas; 
Detectar presença humana; 
Detectar pichação em locais públicas; 
Detectar formação de multidão; 
Contagem de número de pessoas; 
Suportar estabilização eletrônica de 
imagens; 
Gestor de script de tarefas de alarme no 
modo avançado para combinar tarefas de 
forma lógica. 
Estes devem operar e alarmar na mesma 
interface do sistema de vídeo 
monitoramento; 
(*) Caso a câmera NÃO possua Análise de 
Vídeo embarcada, conforme preferido, 
poderá ser oferecido solução de uma 
plataforma de software ou hardware de 
análise de vídeo de terceiros para 
atendimento desse requisito, desde que 
possua total integração com as câmeras e 
o VMS, além de manter as premissas de 
desempenho, funcionalidades e 
segurança do sistema de segurança de 
CFTV IP HD contida nesse termo de 
referência; 
Deve ser do mesmo fabricante ou 
devidamente homologado no sistema de 
vídeo monitoramento ofertado, devendo 
esta estar disponível no site do fabricante 
de vídeo monitoramento. 

3 Câmera Tipo III, com no mínimo as 
seguintes especificações: 
Especificações do hardware da câmera: 

BOSCH 10,00 UN R$9.879,50 
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Sensor de imagem em estado sólido de 
1/2.9" ou maior, com varredura 
progressiva;  
lente varifocal de no mínimo 2,7 mm a 12 
mm; 
Possibilitar ajustes do ângulo de 
visualização horizontal pelo menos entre 
28° e 95°; 
Ajuste remoto de zoom e foco; 
Lente tipo: DC-Iris ou P-Iris; 
Filtro de corte de infravermelho removível 
automaticamente; 
Tempo do obturador entre 1/30s e 
1/15000s; 
Capacidade de armazenamento local 
através de SD/MicroSD card, compact 
Flash ou USB memory card; 
Criptografia para as gravações em 
armazenamento local (SD/MicroSD card, 
compact Flash ou USB memory card); 
Criptoprocessador seguro (chip TPM - 
Trusted Platform Module), capaz de 
armazenar chaves criptográficas que 
protejam informações, mesmo em caso de 
acesso físico à eletrônica (hardware) da 
câmera ou solução de IDS (Intrusion 
Detection System) e IPS (Intrusion 
Protection System); 
Iluminador infravermelho incorporado com 
alcance de pelo menos 30m; 
Classificação contra resíduos sólidos e 
líquidos IP67; 
Classificação contra impactos IK10. 
Especificações das funções de vídeo: 
Resolução mínima de 5 Megapixels; 
Relação de aspecto 9:16 em resolução Full 
HD e HD; 
Transmissão em resolução 5 MP à taxa de 
frames de 30, com no mínimo 2 fluxos(s) 
de vídeo configurável(s) de forma 
independente no codec de compressão 
mais atual da câmera; 
Compensação automática para tomada de 
imagem contra luz de fundo; 
Wide Dynamic Range com pelo menos 
120dB; 
Sensibilidade mínima igual ou inferior a no 
modo colorido a 0,369 lux e 0,0 lux com IR 
ligado, com FStop de 1.3 e pelo menos 30 
IRE; 
Incorporar Balanço de Branco Automático 
e Manual; 
Suportar valores definidos manualmente 
para: nível de cor, brilho e contraste; 
Capacidade embarcada para a 
configuração de pelo menos 8 máscaras 
de privacidade na própria câmera; 
Funcionalidade integrada de eventos, que 
podem ser desencadeados por: detecção 
de movimento, evento agendado, violação 
da câmera, acionamento manual, 
respondendo através de: Notificações 
usando HTTP, HTTPS ou e-mail, envio de 
imagens por FTP, HTTP, HTTPS ou e-mail 
e envio de vídeo clipe por FTP;  
Capacidade instalada para detectar 
movimentos. 
Análise de vídeo embarcada, com as 
seguintes funcionalidades: 
Detectar objetos estranho, entrando, ou 
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saindo de uma área; 
Detectar cruzamento de até 3 linhas 
virtuais, combinadas em lógica e/ou; 
Detectar objetos através de uma rota; 
Detectar "loitering" em uma área em 
função do raio e do tempo; 
Detectar objetos que foram deixados por 
um determinado tempo; 
Detectar objetos removidos; 
Detectar objetos com determinadas 
características como: tamanho, 
velocidade, direção, e mudança de relação 
de aspecto em um tempo determinado (por 
exemplo, alguém caindo no chão); 
Contar objetos cruzando uma linha virtual; 
Contar objetos em uma área e alarmar se 
um limite pré-definido for atingido; 
Detectar um certo nível de ocupação 
(multidão) em uma área pré-definida; 
Combinar tarefas usando scripts; 
Obs.: Caso a câmera não possua os 
analíticos acima, são aceitas soluções 
baseadas em servidor, desde que o 
mesmo possua performance suficiente 
para executar no mínimo oito das tarefas 
acima de forma simultânea e seja 
compatível com a solução de 
gerenciamento de vídeo ofertada. 
Níveis de compressão configuráveis; 
Espelhamento de imagem; 
Fornecer fluxos H.265, H.264 e Motion 
JPEG de forma independente e 
simultânea; 
PTZ digital com posições pré-definidas. 
Especificações das funções de rede: 
Porta para conexão em rede TCP/IP com 
conector RJ-45 100BASE-T; 
Largura de banda configurável em H.265 e 
H.264; 
Protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, 
IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, 
UPnP e DNS; 
Qualidade de serviço (QoS) para ser capaz 
de priorizar o tráfego; 
Protocolos de segurança HTTPS e 
SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de 
autenticação em rede. 
Especificações da integração com outros 
sistemas: 
Conformidade com a especificação ONVIF 
Profile S. 
Arquitetura aberta para integração com 
outros sistemas. 
Especificações gerais da câmera: 
Pelo menos 1 entrada e 1 saída de alarme; 
Entrada e saída de áudio; 
Operação no range de temperatura de -40 
°C até 60 °C; 
Aprovações: EN, FCC, VCCI; 
Alimentação PoE conforme padrão IEEE 
802.3af (Classe 3) sem uso de 
equipamentos adicionais; 
Servidor web embutido tornando vídeo e 
configuração disponíveis para vários 
clientes em um sistema operacional 
padrão e ambiente do navegador 
utilizando HTTP, sem a necessidade de 
software adicional; 
Permitir atualização de software e firmware 
através de software do fabricante da 
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câmera, com disponibilização das versões 
de firmware no web site do mesmo; 
Botão físico para reset do equipamento; 
Obs.: Não será aceito conversor IP 
externo. O mesmo deve ser parte 
integrante da câmera; 

4 Câmera Tipo IV, com no mínimo as 
seguintes especificações: 
Dome de uso interno e externo na forma 
de uma unidade PTZ com variações de 
velocidade no pan/tilt; 
Alto desempenho com CMOS de 1/2.8" 
com leitura progressiva formato com 2.13 
MP de resolução, contendo lentes de foco 
automático; 
Caixa de proteção de alumínio com 
robusta cúpula de proteção em 
policarbonato transparente; 
Com 256 pré-posições, 1 tour definido 
pelas pré-posições e 2 tours de ronda 
programada com duração total de 30 
minutos; 
Para aplicações em parede ou poste, com 
fixações disponíveis pelo mesmo 
fabricante; 
O sistema da câmera garantirá que 
nenhum comando avançado para 
programar a dome esteja disponível 
diretamente, somente através de três 
níveis de senhas variando de baixa a alta 
proteção; 
Configurações e programações da câmera 
são através de funções (OSD) direto na 
tela, através de árvore de menu; 
Possuir sistemas de fixação em parede, 
poste, embutir e pendente; 
Resoluções: 1080p / 720p / d1 / SD; 
60fps para todas as resoluções; 
WDR: 94dB; 
Velocidade do obturador: 1/30s a 
1/15.000s; 
Lente motorizada de 5,3 a 64mm, (F1.6 a 
F2.8); 
Foco Automático com controle manual; 
Iris Automático; 
Zoom Ótico 30x; 
Zoom Digital 16x; 
Campo de visão horizontal de 4,9º a 58,5º; 
Sensibilidade típica de 0,05 lux (dia) e 0,01 
lux (noite) a 30 IRE; 
Ganho, AGC On/Off (30dB max); 
Filtro mecânico para operação dia e noite; 
Três programações para operação em 
ambientes interno, externo e com reforço 
para ambientes de grande contraste 
luminosa; 
24 máscaras de privacidade com 
configuração individual e 16 setores 
independentes com identificação; 
Função de equalização de neblina, 
reforçando visualização do cenário em 
condições de saturação; 
Operação com compressão H.265 em 
todas as resoluções disponíveis a 
velocidade de 60 quadros por segundo, em 
acordo com as normas do ONVIF profile S 
e G (Open Network Vídeo Interface 
Fórum); 
Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, 
HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, 

BOSCH 8,00 UN R$20.463,00 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 201957
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, 
SNTP, SNMP (V1, MIB II), 802.1x, DNS, 
DNSv6, DDNS (DynDNS.org, 
selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, 
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, 
SOAP, Dropbox, CHAP, Digest 
Authentication; 
Áudio bidirecional; 
Capacidade de armazenamento local 
através de SD/MicroSD card, compact 
Flash ou USB memory card, garantindo um 
período de retenção mínimo de 20 dias, na 
resolução máxima da câmera, em 10 fps, 
gravação contínua, com até 50% do tempo 
em cena de baixa movimentação; 
Criptografia para as gravações em 
armazenamento local (SD/MicroSD card, 
compact Flash ou USB memory card); 
Criptoprocessador seguro (chip TPM - 
Trusted Platform Module), capaz de 
armazenar chaves criptográficas que 
protejam informações, mesmo em caso de 
acesso físico à eletrônica (hardware) da 
câmera, caso não possua 
criptoprocessador seguro, deverá ser 
fornecido solução de IDS (Intrusion 
Detection System) e IPS (Intrusion 
Protection System); 
Análise de vídeo embarcada, com as 
seguintes funcionalidades: 
Detectar objetos estranhos entrando ou 
saindo de uma área; 
Detectar cruzamento de até 3 linhas 
virtuais, combinadas em lógica; 
Detectar objetos através de uma rota; 
Detectar "loitering" em uma área em 
função do raio e do tempo; 
Detectar objetos que foram deixados por 
um determinado tempo; 
Detectar objetos removidos; 
Detectar objetos com determinadas 
características como: tamanho, 
velocidade, direção, e mudança de relação 
de aspecto em um tempo determinado (por 
exemplo, alguém caindo no chão); 
Contar objetos cruzando uma linha virtual; 
Contar objetos em uma área e alarmar se 
um limite pré-definido for atingido; 
Detectar um certo nível de ocupação 
(multidão) em uma área pré-definida; 
Combinar tarefas usando scripts; 
Obs.: Caso a câmera não possua os 
analíticos acima, são aceitas soluções 
baseadas em servidor, desde que o 
mesmo possua performance suficiente 
para executar no mínimo oito das tarefas 
acima de forma simultânea e seja 
compatível com a solução de 
gerenciamento de vídeo ofertada. 
Compressões: H.265, H.264 (MPEG4 
parte 10, AVC), M-JPEG; 
Interface Elétrica 100BaseTx, 
autosensing, half/full duplex; 
Suportar alimentação em 24VAC 
ouPoE+IEEE 802.3at; 
Consumo 24W; 
Pan Alcance de 0 - 360º contínuo; 
Tilt Ângulo de 0 - 90º; 
Suportar velocidade em Pan de 160º/s; 
Suportar velocidade em Tilt de 120º/s; 
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Possuir 2x entradas de alarme e 1x saída 
de comando; 
Temperatura de Operação de -10ºC a 
60ºC; 
Proteção de Ambiente para operação 
interno externo em IP65; 
Compatibilidade Eletromagnética (EMC): 
De acordo com FCC Parte 15, ICES-003 e 
CE resoluções; 
Segurança do Produto: De acordo com 
regulamentos CE, UL, CSA, EN e padrões 
da IEC; 

5 Câmera Tipo V, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Móvel para aplicações internas e externas, 
com o acondicionamento próprio do 
fabricante do conjunto dome/câmera sem 
qualquer tipo de adaptação/ alteração ou 
utilização de módulos de 
acondicionamento fabricados por 
terceiros, devendo ser este 
acondicionamento comprovado pelo 
catálogo do fabricante. 
A câmera dome deverá ser uma 
plataforma de monitoramento robusta e 
resistente a vandalismo que permita a sua 
atualização através de módulos com 
funções distintas; 
A cúpula deverá ser transparente e possuir 
certificação de cumprimento da norma UL 
1598 sobre impacto horizontal em 
dispositivos de iluminação; 
Deverá ser construída em policarbonato de 
espessura mínima de 2,6 mm e ser capaz 
de suportar um impacto de um corpo de 
teste com 4,5 kg caindo de uma altura de 
3,3 m; 
A câmera dome deverá ser disponibilizada 
em diferentes versões de montagem para 
parede, telhado (parapeito), poste, em 
canto, tubo e embutida em teto, conforme 
a exigência do projeto; 
Elemento 1/2,8" CMOS com varredura 
progressiva; 
Operação Dia / Noite; 
Resolução de 1920 X 1080 pixels, com 
3,27 Mpixels efetivos; 
Compressão H264, M-JPEG e JPEG; 
Possuir 1 tour utilizando os 256 presets, 
bem como 2 tours programáveis com 15 
minutos de duração; 
Precisão de ±0,1º para os presets; 
Suportar operação de preset de Pan e Til 
com precisão dentro de ±0,1 grau; 
A câmera deve suportar operação de 
Pan/Tilt com: 
Velocidade de operação de 0,1º a 120º por 
segundo; 
Velocidade de presetPan de 360º por 
segundo e Tilt de 100º por segundo; 
Suportar operação com 256 presets; 
360º de rotação contínuo e 0º a 108º em 
Tilt; 
Suportar 16 setores independentes com 20 
caracteres de identificação; 
Suportar 24 máscaras de privacidade 
individuais; 
Configuração automática para operação 
em ambientes externos, internos e de 
monitoramento de trânsito; 

BOSCH 10,00 UN R$23.652,75 
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Proteção ambiental classe IP66 (externa) 
e IP54 (interna); 
Resolução HD 1080p e 720p utilizando 
compressão H264; 
Gerar até 3 streams de vídeo H264 e M-
JPEG; 
Compressão H264 com qualidade de 4CIF 
a velocidade de 30 quadros por segundo 
as normas do ONVIF profile S (Open 
Network Vídeo Interface Fórum); 
Áudio bidirecional, baseado em protocolo 
G711; 
Uso de cartão de memória SD/SDHC 
(SDXC) com capacidade mínima de 2TB, 
assegurando gravação contínua de 
imagens, mesmo com perda de conexão 
na rede; 
Rastreamento automático, com ativação 
via alarmes de detecção de movimentos 
ou seleção manual de operador; 
A câmera deve possuir seguintes 
características mínimas: 
Lente com 20x zoom ótico, com distância 
focal de 4,7 a 94mm; 
Suportar 12x zoom digital; 
Suportar CAG mínimo de 31 dB; 
Sensibilidade de 0,011 lux (dia) e 0,005 lux 
(noite); 
Day/Night através de filtro mecânico; 
Back light compensation (BLC); 
WDR mínimo de 86 dB; 
Sinal Ruído mínimo que 50 dB; 
Banda de 9,6kbps a 6Mbps; 
Velocidade de obturador de 1/1 a 
1/10000s; 
Transmissão de vídeo por IP em até 2 
(dois) formatos de resolução simultâneas 
(Dual Streaming); 
Protocolos: RTP, Telnet, UDP, TCP, 
IPv4/6, QoS, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, 
IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, 
SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, 
UPnP; 
Interface Ethernet: 10Base-T/100Base-TX 
(RJ-45), padrão IEEE 802.3; 
Operação com 21-30 VAC, 50/60 Hz e 
PoE++ em operação de hot stanby, com 
consumo de energia inferior a 60W, com 
aquecedor ativado; 
2x entradas de alarme e 1x saída de 
alarme; 
Temperatura de operação de -40°C a 
55°C, com umidade relativa de 0% a 
100%, não condensado; 
Características Mecânicas do Suporte: 
Do mesmo fabricante da caixa de proteção 
para assegurar qualidade e conformidade 
com as normas e exigências; 
Adequado para fixação em parede ou de 
forma fixada diretamente em superfície de 
parede; 
Pintura de características semelhantes à 
da caixa de proteção; 
Capacidade de Análise Inteligente de 
Vídeo: 
O sistema deverá ter a capacidade de 
configurar "Motion Detection" para cada 
câmera, com ativação da gravação em 
HDD a partir do momento em que for 
detectado movimento em um campo 
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previamente configurado pelo operador. 
O aplicativo de análise de vídeo deve 
possuir no mínimo seguintes 
características: 
O aplicativo deve prover função de análise 
inteligente de vídeo integrada às câmeras 
ou codificadores, eliminando a 
necessidade de PCs dedicados e a 
adequação do software associado; 
O aplicativo deve ser capaz de detectar um 
objeto estático/removido, a permanência 
prolongada num determinado local e o 
cruzamento de linha virtual, previamente 
programada; 
O aplicativo deve exibir/detectar trajetórias 
do objeto, a velocidade, a direção e a cor 
do mesmo; 
O aplicativo deve criar metadados para a 
pesquisa futura nas imagens de vídeos 
gravados; 
O aplicativo deve dispor de um assistente 
de configuração e função de recolha de 
objeto para uma configuração rápida; 
O aplicativo deve dispor de suporte para 
câmara FLIR/Térmica; 
Detectar a entrada, saída ou a simples 
permanência dos objetos em uma 
determinada área (campo de detector); 
Detectar a permanência prolongada em 
um determinado local, relacionada ao raio 
e tempo; 
Detectar objetos estáticos em um espaço 
de tempo configurável; 
Detectar objetos removidos em um espaço 
de tempo configurável; 
Detectar trajetórias/percursos dos objetos 
que circulam na cena, exibidos com linhas 
de seguimento; 
Detectar o cruzamento múltiplo de linha, 
de uma até três linhas combinadas numa 
sequência lógica; 
Detectar propriedades de mudança de 
condição tais como tamanho, velocidade, 
direção e a mudança de formato de 
imagem em um espaço de tempo 
especificado (por exemplo, um objeto em 
queda); 
Gestor de script de tarefas de alarme no 
modo avançado para combinar tarefas de 
forma lógica. 

6 JOYSTICK - MESA CONTROLADORA. 
Joystick - Mesa controladora com função 
atalho e controle de zoom - Deve ser 
compatível com o software de 
gerenciamento de imagens. 

DIGIFORT 12,00 UN R$3.500,00 

7 Dispositivo de Processamento de Imagens 
de 4 Canais. 
O dispositivo de gerenciamento e controle 
de câmeras e de sensores de presença 
veicular para até 4 faixas, é destinado a 
uso em ambiente externo, com todo o 
aparato e suportes necessários para 
fixação em postes de 4" ou maior, 
protegidos contra intempéries e com 
refrigeração forçada. 
O dispositivo de captura de imagens 
deverá: 
Possibilitar a detecção de passagens 
veiculares por até 4 (quatros) faixas de 
rolamento em locais previamente definidos 

MULTIWAY 2,00 UN R$14.866,73 
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para a instalação de Pontos de coleta de 
imagens. 
Controlar até 2 sensores de identificação 
veicular do tipo laço indutivo. 
Incorporar switch padrão industrial 
(suportar operação até 65ºC), com mínimo 
de 8 (oito) portas, que permita interligar a 
solução à rede internet e que atenda a 
conexão de câmeras extras. 
Detectar a presença veicular utilizando-se 
obrigatoriamente, dos sensores nos 
Pontos de coleta de imagens. 
Capturar quantidade configurável de 
imagens por passagem veicular, sendo 
exigido no mínimo duas imagens. 
Capturar no mínimo 2 (duas) imagens de 
cada veículo que trafegue pelos Pontos de 
coleta de imagens, configuráveis a critério 
do operador, nas quais apareça a 
respectiva placa veicular e que permitam a 
identificação de características peculiares 
a cada automotor, tais como coloração, 
modelo e sinais distintivos diversos. 
Possuir recurso que possibilite a 
visualização on-line de suas câmeras para 
facilitar o apoio ao ajuste das mesmas pelo 
técnico de campo. 
Capturar veículos passando pela 
contramão da via de rolagem, utilizando-se 
de um único laço indutivo. 
Capturar imagens de todos os veículos 
que trafeguem pelos pontos definidos. 
Possibilitar a captura de imagens de 
veículos em aproximação (pela frente do 
veículo) e em afastamento (pela traseira 
do veículo), a critério do usuário; 
Enviar as imagens captadas à CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, por meio de rede 
existente no PONTO DE COLETA DE 
IMAGENS, que utiliza protocolo TCP. 
Armazenar localmente as imagens de pelo 
menos 100.000 passagens veiculares, 
quando detectar a interrupção do link de 
comunicação com a CENTRAL DE 
MONITORAMENTO, reiniciando 
automaticamente o envio assim que o link 
de comunicação for reestabelecido. Caso 
o número de passagens veiculares exceda 
o valor estipulado, a solução deverá 
manter as imagens mais recentes. 
Dispor de segunda opção de 
funcionamento através de detector virtual 
baseado em software. 
Possibilitar o vínculo, no mínimo de uma 
câmera adicional por faixa de rolagem para 
prover imagens panorâmicas, que deverão 
ser anexadas às imagens dos veículos e 
enviadas juntamente à CENTRAL DE 
MONITORAMENTO. 
Ser capaz de suportar sincronismo de 
relógio através do protocolo NTP. 
Ser capaz de detectar quando o relógio 
estiver fora de sincronismo com o servidor 
da CENTRAL DE MONITORAMENTO, 
permitindo que a CENTRAL DE 
MONITORAMENTO possa identificar uma 
determinada passagem veicular sem 
certificação do horário 
Incorporar dispositivos de proteção contra 
surtos de energia, que minimizem os 
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efeitos causados por descargas 
atmosféricas e problemas com 
instabilidades no fornecimento de energia 
pública e outros similares. 
Suportar alimentação elétrica 110 ou 220 
VAC. 
Possuir sistema de alimentação 
ininterrupta integrada com autonomia 
mínima de 10 minutos. 
Possuir dispositivos de proteção contra 
surtos oriundos da rede de energia 
elétrica. 
Possuir dispositivos de proteção contra 
surtos oriundos da rede de dados das 
câmeras. 
Possuir painel para conexões elétricas, 
separando os circuitos internos ao 
dispositivo dos circuitos ou outros 
equipamentos instalados fora do mesmo. 
Incorporar sistema de nobreak 
gerenciável, com capacidade para mínimo 
de 10 minutos de funcionamento em caso 
de parada de energia. 
Os Pontos de coleta de imagens deverão 
ser capazes de detectar veículos 
trafegando em velocidade igual ou inferior 
a cento e quarenta quilômetros por hora 
(140 km/h). 
Verificar automaticamente o 
funcionamento das câmeras, com 
capacidade de armazenar as informações 
sobre a continuidade de funcionamento 
das mesmas, nos momentos que o link de 
dados com qualquer um dos servidores 
estiver indisponível. 
Verificar anormalidades de funcionamento 
no próprio dispositivo como: capacidade 
de processamento, temperatura, 
armazenamento interno, entre outros que 
a solução disponibilize, com capacidade 
de armazenar estas informações nos 
momentos que o link de dados com 
qualquer um dos servidores estiverem 
indisponíveis; 
O dispositivo deve ser fornecido com todas 
as licenças de sistema operacional e 
outros softwares necessários para o 
funcionamento do mesmo. 
Condições de operação: 
Suportar grau de proteção IP65 ou 
superior; 
Possuir sistema de ventilação tipo 
exaustor. 

8 Dispositivo de Processamento de Imagens 
de 2 Canais. 
O dispositivo de gerenciamento e controle 
de câmeras e de sensores de presença 
veicular para até 2 faixas, é destinado a 
uso em ambiente externo, com todo o 
aparato e suportes necessários para 
fixação em postes de 4" ou maior, 
protegidos contra intempéries e com 
refrigeração forçada. 
O dispositivo de captura de imagens 
deverá: 
Possibilitar a detecção de passagens 
veiculares por até 2 (duas) faixas de 
rolamento em locais previamente definidos 
para a instalação de Pontos de coleta de 
imagens. 

MULTIWAY 6,00 UN R$12.099,99 
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Controlar até 2 sensores de identificação 
veicular do tipo laço indutivo. 
Incorporar switch padrão industrial 
(suportar operação até 65ºC), com mínimo 
de 8 (oito) portas, que permita interligar a 
solução à rede internet e que atenda a 
conexão de câmeras extras. 
Detectar a presença veicular utilizando-se 
obrigatoriamente, dos sensores nos 
Pontos de coleta de imagens. 
Capturar quantidade configurável de 
imagens por passagem veicular, sendo 
exigido no mínimo duas imagens. 
Capturar no mínimo 2 (duas) imagens de 
cada veículo que trafegue pelos Pontos de 
coleta de imagens, configuráveis a critério 
do operador, nas quais apareça a 
respectiva placa veicular e que permitam a 
identificação de características peculiares 
a cada automotor, tais como coloração, 
modelo e sinais distintivos diversos. 
Possuir recurso que possibilite a 
visualização on-line de suas câmeras para 
facilitar o apoio ao ajuste das mesmas pelo 
técnico de campo. 
Capturar veículos passando pela 
contramão da via de rolagem, utilizando-se 
de um único laço indutivo. 
Capturar imagens de todos os veículos 
que trafeguem pelos pontos definidos. 
Possibilitar a captura de imagens de 
veículos em aproximação (pela frente do 
veículo) e em afastamento (pela traseira 
do veículo), a critério do usuário; 
Enviar as imagens captadas à CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, por meio de rede 
existente no PONTO DE COLETA DE 
IMAGENS, que utiliza protocolo TCP. 
Armazenar localmente as imagens de, no 
mínimo, 100.000 passagens veiculares, 
quando detectar a interrupção do link de 
comunicação com a CENTRAL DE 
MONITORAMENTO, reiniciando 
automaticamente o envio assim que o link 
de comunicação for reestabelecido. Caso 
o número de passagens veiculares exceda 
o valor estipulado, a solução deverá 
manter as imagens mais recentes. 
Dispor de segunda opção de 
funcionamento através de detector virtual 
baseado em software. 
Possibilitar o vínculo, no mínimo de uma 
câmera adicional por faixa de rolagem para 
prover imagens panorâmicas, que deverão 
ser anexadas às imagens dos veículos e 
enviadas juntamente à CENTRAL DE 
MONITORAMENTO. 
Ser capaz de suportar sincronismo de 
relógio através do protocolo NTP. 
Ser capaz de detectar quando o relógio 
estiver fora de sincronismo com o servidor 
da CENTRAL DE MONITORAMENTO, 
permitindo que a CENTRAL DE 
MONITORAMENTO possa identificar uma 
determinada passagem veicular sem 
certificação do horário. 
Incorporar dispositivos de proteção contra 
surtos de energia, que minimizem os 
efeitos causados por descargas 
atmosféricas e problemas com 
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instabilidades no fornecimento de energia 
pública e outros similares. 
Suportar alimentação elétrica 110 ou 220 
VAC. 
Possuir sistema de alimentação 
ininterrupta integrada com autonomia 
mínima de 10 minutos. 
Possuir dispositivos de proteção contra 
surtos oriundos da rede de energia 
elétrica. 
Possuir dispositivos de proteção contra 
surtos oriundos da rede de dados das 
câmeras. 
Possuir painel para conexões elétricas, 
separando os circuitos internos ao 
dispositivo dos circuitos ou outros 
equipamentos instalados fora do mesmo. 
Incorporar sistema de nobreak 
gerenciável, com capacidade para mínimo 
de 10 minutos de funcionamento em caso 
de parada de energia. 
Os Pontos de coleta de imagens deverão 
ser capazes de detectar veículos 
trafegando em velocidade igual ou inferior 
a cento e quarenta quilômetros por hora 
(140 km/h). 
Verificar automaticamente o 
funcionamento das câmeras, com 
capacidade de armazenar as informações 
sobre a continuidade de funcionamento 
das mesmas, nos momentos que o link de 
dados com qualquer um dos servidores 
estiver indisponível. 
Verificar anormalidades de funcionamento 
no próprio dispositivo como: capacidade 
de processamento, temperatura, 
armazenamento interno, entre outros que 
a solução disponibilize, com capacidade 
de armazenar estas informações nos 
momentos que o link de dados com 
qualquer um dos servidores estiverem 
indisponíveis;" 
O dispositivo deve ser fornecido com todas 
as licenças de sistema operacional e 
outros softwares necessários para o 
funcionamento do mesmo. 
Condições de operação: 
Suportar grau de proteção IP65 ou 
superior; 
Possuir sistema de ventilação tipo 
exaustor. 

9 Câmera para reconhecimento óptico de 
Caracteres 
Câmera digital Dia/Noite, 1/3 polegadas 
com alto desempenho capaz de mudar 
automaticamente de cor para a operação 
monocromática de acordo com a variação 
dos níveis de luz. A câmera deve fornecer 
resolução mínima de 1280 colunas por 960 
linhas reais, não-entrelaçadas, sem 
nenhum tipo duplicação ou interpolação de 
linhas. 
A câmera deve possuir ajuste durante a 
configuração do back focus para abrir a Iris 
da lente ao máximo para garantir o perfeito 
foco do objeto de interesse dentro do 
campo de visão da câmera tanto de dia 
como de noite. A câmera permitirá o uso 
da lente tipo montagem CS. 
A câmera deve possuir sistema de 

PUMATRONIX 40,00 UN R$7.988,25 
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sincronismo de flash integrado, permitindo 
a ligação direta de um flash ou iluminador 
sem a utilização de qualquer circuito 
adicional. O sistema de disparo de flash 
integrado deverá permitir o ajuste do 
atraso no disparo permitindo a utilização 
de diversos modelos de flashes. A câmera 
deverá disponibilizar no mínimo 3 modos 
de operação de flash: Automático, onde a 
câmera ativa o flash quando a 
luminosidade cai abaixo do limite tolerável; 
Sempre Ativado e Desativado. 
A câmera deverá possuir sistema de 
disparo para captura de foto tanto via pulso 
elétrico de disparo quanto via comando via 
interface de comunicação Ethernet. O 
tempo de captura da foto deve ser menor 
do que 45ms. Este tempo é contabilizado 
como sendo o tempo decorrido após o 
sinal de disparo ou o comando terem sido 
efetuados e o tempo de início de exposição 
do sensor de imagem. A taxa de frames 
para vídeo deverá ser superior a 10fps, no 
padrão JPEG. 
A câmera deve possuir interface de 
comunicação digital Ethernet com grande 
imunidade a ruídos. A imagem capturada 
pelo sensor da câmera não deve sofrer 
qualquer alteração, distorção ou perdas 
decorrentes de interferências 
eletromagnéticas nos cabos ou de 
variação no comprimento dos mesmos. 
A câmera permitirá o controle remoto e a 
instalação através de comunicação 
bidirecional efetuada através da mesma 
interface digital padrão ethernet utilizada 
para a transmissão de vídeo, sem 
necessidade de qualquer adaptador 
adicional para configuração. A câmera 
permite a mudança de ajustes, status de 
verificação e updates que podem ser 
realizados remotamente, em qualquer 
lugar, via protocolo IP. O protocolo de 
comunicação e demais bibliotecas de 
software para comunicação com a câmera 
devem ser abertos e disponibilizados 
gratuitamente pelo fabricante da câmera. 
A câmera deverá fornecer o modo dia/noite 
para realçar a visão noturna devido ao 
aumento da sensibilidade IR. 
A câmera deverá possuir um filtro IR que 
modificará automaticamente do modo 
colorido para o monocromático se, 
eventualmente, houver um encerramento 
do nível de iluminação, ou por comando 
através da interface de comunicação, 
retornará ao modo colorido. Deverá 
possuir um sistema de mudança para o 
modo colorido que mantenha a 
estabilidade no limite de luminosidade 
entre os dois modos. 
A sensibilidade mínima da câmera deverá 
ser de 0,1 lux. A câmera deverá ter alta 
sensibilidade à luz infravermelha, 
possuindo eficiência quântica (QE) maior 
do que 30% para o comprimento de onda 
de 850nm no modo monocromático. 
A câmera fornecerá as seguintes 
modalidades de obturador eletrônico: 
Automático com variação contínua do 
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tempo de exposição de acordo com a 
luminosidade ambiente com valores entre 
1/22 e 1/22000, em passos menores que 
50 microssegundos, permitindo precisão 
nos ajustes. O modo Automático deve 
permitir a definição de um limite máximo de 
tempo de exposição à luz, limitando os 
ajustes da câmera à faixa de 1/22000 até 
o limite configurado, permitindo a obtenção 
de imagens nítidas mesmo de objetos em 
rápido movimento; Manual com valores 
entre 1/22 e 1/22000, em passos menores 
que 50 microssegundos, permitindo 
precisão nos ajustes; 
A câmera fornecerá ajuste de ganho de 
sinal analógico com modalidades manual e 
automática, sendo que na modalidade 
automática deve permitir a configuração de 
um limite máximo de ganho, evitando a 
geração de ruído excessivo na imagem. 
A câmera fornecerá um sistema de 
compensação de branco otimizado para 
aplicações em ambientes externos, onde a 
luz solar predomina. 
A câmera deverá permitir a sua utilização 
em distâncias de até 100m com a interface 
Ethernet e 30 km com fibras óticas, apenas 
com a inclusão de um conversor de 
interface Ethernet/Fibra Ótica comercial. 
No caso de utilização de fibras óticas deve 
disponibilizar todas as suas 
funcionalidades, tanto de transmissão de 
vídeos e fotos quanto de configuração 
remota. 
Especificações elétricas: 
Saída de Vídeo: Interface Digital Ethernet 
10/100Mbps 
Tensão e Extensão: 9- 24 VDC 
Range Dinâmico: Maior que 55dB 
Tipo de sensor de imagem: 1/3-polegadas 
não-entrelaçado 
Resolução: 1280 colunas x 960 linhas 
Especificações mecânicas: 
Saída de Vídeo e Configuração: Conector 
Ethernet padrão RJ-45 
Montagem de Câmera: ¼-polegadas-20 
UNC 
Montagem da Lente: CS 
Peso Aproximado: 0,250 kg. 
Dimensões (menos lentes/incluindo 
conectores): 88,5 x 71 x 57,5 mm 
Especificações ambientais: 
Escala da temperatura: -10 C a +70 C. 

10 Caixa de Proteção para câmera OCR 
A caixa de proteção para câmera (Case) 
deverá ser apropriada para uso externo, 
deve acondicionar perfeitamente as 
câmeras fornecidas e ter no mínimo as 
seguintes especificações: 
Deve possuir suporte para instalação em 
poste padrão radar, que possibilite o ajuste 
horizontal e vertical 
Grau de proteção IP 66 ou superior 
Deve suportar a acomodação de 1 câmera 
de CFTV 
Tampa articulada com abertura superior 
Trava traseira com opção de uso de 
cadeado 
Deve ser construído em material resistente 
a chuva e sol, preferencialmente em 

VACECHI 40,00 UN R$725,50 
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alumínio extrudado 
Deve possuir visor frontal em vidro e 
anteparo de proteção contra incidência 
lateral de luminosidade 
As entradas de cabos devem ser 
embutidas no suporte ou com prensa 
cabos de conector giratório. 

11 Iluminador IR 
O Iluminador Infravermelho trabalhará de 
forma sincronizada com a câmera, este 
deverá possuir no mínimo as seguintes 
características: 
Alcance de 20 metros. 
Ângulo de abertura: 10 a 22° 
Comprimento de onda: 850nm 
Potência Luminosa: 300W 
Vida útil do elemento luminoso: 5 anos 
(estimado) 
Dimensões máximas do iluminador: 
L=160mm x A=120mm x P=90mm 
Interface de sincronismo: isolada 
galvanicamente até 2,5KV, para 
sincronismo do modo day & night entre 
Iluminador e câmera 
Tensão de alimentação 24VDC ou 12VDC 
O iluminador deverá possuir suporte para 
fixação em poste que possibilite a 
movimentação giratória vertical e 
horizontal. 

PUMATRONIX 40,00 UN R$1.858,25 

12 Caixa de Proteção para Iluminador IR 
O gabinete para o Iluminador (Case) 
deverá ser apropriado para uso externo, 
acondicionar perfeitamente o iluminador 
fornecido e ter no mínimo as seguintes 
especificações: 
Deve ser destinado ao uso em ambientes 
externos; 
Deve possuir suporte para instalação em 
poste padrão radar, que possibilite o ajuste 
horizontal e vertical; 
Grau de proteção IP 66 ou superior; 
Deve suportar a acomodação de 1 
iluminador; 
Deve ser construído em material resistente 
a chuva e sol, preferencialmente em 
alumínio extrudado; 
Ter suporte para prensa cabos. 

VACECHI 40,00 UN R$382,50 

13 Shelter Completo 
Deverá ser fornecido Shelter de alumínio 
com chapa de espessura de 2mm nas 
dimensões de 600mm x 450mm. Deverá 
possuir, no mínimo, 03 (três) dobradiças 
com abertura de 90º em corpo cromado, bi 
cromatizado; 
Deverá possuir prateleira interna na altura 
de 200mm; 
A caixa deverá possuir, no mínimo, 03 
(três) furos com prensa cabos, de diâmetro 
de 20mm, para passagem dos cabos 
provenientes da rua;  
Deverá possuir placa de montagem em L 
para fixação dos acessórios; 
Deverá possuir ventilação forçada, fixada 
na prateleira, visando à troca de calor entre 
os dois compartimentos da caixa; 
Deverá possuir os seguintes acessórios 
instalados em seu interior: disjuntor para 
proteção elétrica, régua de tomadas, Cabo 
Elétrico PP 2x2,5mm, fonte de alimentação 
e canaletas tipo recorte aberto para 

FURUKAWA 40,00 UN R$1.659,85 
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acomodação do cabeamento interno; 
Deverá possuir um chapéu na parte 
superior, com o objetivo de evitar 
incidência de raios solares; 
Deverá possuir vedação emborrachada na 
tampa; 
Deverá possuir 03 (três) suportes de 
fixação na parte traseira, para fixação em 
poste através de braçadeiras do tipo BAP; 
Deverá possuir Mini DIO de 06 (seis) 
Fibras Monomodo, com as seguintes 
características mínimas:  
Possuir 6 portas ópticas SC/SPC; 
Permitir inversão da fibra garantindo maior 
flexibilidade; 
Ser do tipo de parede ou bandeja; 
Vir configurado para 06 fibras ópticas SC-
SPC;  
Ser feito em plástico de alta resistência 
mecânica; 
Permitir acomodação a reservas de fibra 
no interior do módulo principal; 
Permitir a utilização do protetor e emenda 
de 40 mm ou 60 mm; 
Ser preparado para receber qualquer tipo 
de conector óptico, sem a necessidade de 
adquirir qualquer placa extra de 
adaptadores; 
Possuir conector do tipo SC; 
Possuir medidas máxima de 149 mm x 129 
mm x 55 mm (A x L x P) 
Suportar, no máximo, 12 fibras ópticas; 
Suportar fibras ópticas monomodo. 
Deverá possuir conversor óptico, com as 
seguintes características mínimas:  
Atender ao padrão (IEEE 802.3ah); 
Deve possuir no mínimo 1 porta Switch 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT; 
Deve possuir no mínimo 1 porta Switch 
Gigabit Ethernet 1000BaseLX; 
Deve vir acompanhado de fonte de 
alimentação 110/220V; 
Deverá possuir nobreak de 1,2kva, com as 
seguintes características mínimas: 
Autonomia de 20 minutos; 
Nobreak interativo e regulação on-line; 
Ser microprocessado, com 
microprocessador RISC de alta 
velocidade, integrando diversas funções 
periféricas e aumentando a confiabilidade 
e o desempenho do circuito eletrônico; 
Permitir a recarga de baterias mesmo com 
níveis muito baixos de carga; 
Tensão Nominal: Bivolt automático 115-
127/220V; 
Disponibilizar Auto Teste ao ser ligado: o 
equipamento deverá auto executar uma 
rotina de testes em seus circuitos internos; 
Possuir gerenciador de baterias que 
informe quando a bateria precisa ser 
substituída; 
Possuir filtro de linha interno (modo 
comum e diferencial); 
Suportar recarga automática das baterias 
(mesmo com o nobreak desligado); 
Possuir chave liga/desliga temporizada 
para evitar acionamentos acidentais ou 
involuntários; 
Possuir inversor sincronizado com a rede 
(sistema PLL); 
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Suportar ser ligado na ausência de rede 
elétrica (DC START); 
Possuir leds que indiquem as condições 
(status) no nobreak: modo rede, modo 
inversor/bateria em carga etc; 
Possuir proteção no inversor contra 
sobrecarga e curto-circuito; 
Possuir proteção contra surtos de tensão 
entre fase e neutro; 
Possuir proteção contra sub/sobre tensão 
de rede com retorno automático; 
Possuir função mute (inibidor de alarme 
sonoro); 
Possuir tomadas de saídas: no mínimo 4 
(quatro) padrão NEMA 5/15; 
Possuir garantia do fabricante de 12 (doze) 
meses; 
Deverão ser apresentados os catálogos 
dos produtos junto à proposta. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 1.400.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.400.000,00 
  

 
Centro de Comando e Controle 
 

 
EMPRESA: NET TELECOM INFORMATICA LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Módulo de Visualização de Imagens 
Tecnologia LCD Backlight de LED 
Diagonal mínima do Módulo LCD: 55 
polegadas 
Montagem: Horizontal ou Vertical 
Brilho mínimo: 450 cd/m² 
Mínimo 16,7 Milhões de cores 
Nível de Contraste mínimo: 3500:1 
Resolução mínima Individual do Módulo: 
Full HD (1920x1080pixels) 
Entradas de Sinal do módulo: TCP/IP 
Ethernet 
Alimentação Elétrica do Módulo: 100 ~ 230 
Vca 50/60 Hz 
Consumo elétrico máximo: 300 W 
Vida Útil Mínima: 50.000 horas 
Regime de Operação: Contínuo - 24x7 e 
anti retenção de imagem 
Mecânica especial de abertura frontal com 
sistema passivo de ventilação, Livre de 
ventiladores e/ou coolers (refrigeração 
forçada). 
Dissipação de Calor: menor que 1023 
BTU/h 
Itens que devem acompanhar o módulo 
LCD IP do Painel: Materiais de suporte e 
fixação da mecânica, caixa de Proteção 
elétrica, Patch cords CAT6 Certificados 
nos painéis LCDs; dutos individuais de 
distribuição de cabos de rede e cabos de 
elétrica entre módulos. 
Os sistemas computacionais devem ser 
fornecidos acompanhados de todos os 
softwares e as suas respectivas licenças 
com direito de uso permanente, que sejam 
necessários à execução das tarefas e 
aplicativos descritos e/ou que sejam 
disponibilizados pela solução ofertada; 

ORION 20,00 UN R$15.876,00 
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O aplicativo de colaboração deve possuir 
funcionalidades para criar layouts 
(conjunto de aplicações) e salvar o 
conteúdo criado, deve também permitir o 
compartilhamento dos layouts entre 
operadores; 
O aplicativo de colaboração deve permitir 
a operação remota das aplicações 
exibidas no "Painel de Visualização" a 
partir de teclado e mouse de múltiplas 
estações de trabalho do Centro Integrado 
de Segurança, de forma simultaneamente, 
através da conexão LAN; 
O aplicativo de colaboração deverá possuir 
interface gráfica amigável utilizando 
recursos de arrastar e soltar. 

2 Servidor de Gerenciamento de Imagens 
Tipo de servidor: Servidor de arquitetura 
x86 com 02 processadores físicos 8-Core 
ou superior. 
Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas 
com altura de 2U com trilhos e quaisquer 
outros componentes necessários para 
instalação em rack ofertados como padrão 
do produto. 
O servidor deve possuir fontes 
redundantes hot-plug ou hot-swap. 
O servidor deve possuir ventiladores 
redundantes hot-plug ou hot-swap. 
Possuir display de leds acoplados no 
painel frontal do servidor para indicar e 
monitorar as condições de funcionamento 
do mesmo. 
Possuir painel frontal de proteção do 
servidor com chave, para evitar acesso 
físico indevido aos discos do equipamento. 
Processador: O servidor deve possuir 02 
processadores com tecnologia 8-Core ou 
superior, originalmente desenvolvido para 
servidores. 
O servidor possui chipset desenvolvido 
para arquitetura de servidores, sendo ele 
do fabricante do processador. 
Padrão de arquitetura do processador x86 
de 32 bits com suporte à extensão 64 bits, 
com tecnologia de fabricação de 32 
nanômetros e memória cache L3 integrada 
ao processador de no mínimo 20MB. 
A velocidade do barramento de 
comunicação do processador com o 
restante do sistema deverá ser de no 
mínimo 8GT/s (Gigatransfers por 
segundo). 
O processador implementa mecanismos 
de redução de consumo de energia. 
Performance: O servidor ofertado deverá 
ter índice SPECint_rate_base2006 
auditado de no mínimo 515 pontos para 
dois processadores de tecnologia 8-Core. 
Não serão aceitas estimativas para 
modelos de servidores não auditados. 
O índice apresentado deverá ser baseado 
em SPEC auditado para o mesmo modelo 
da família de servidores (marca e modelo). 
Memoria: Deverão ser fornecidos no 
mínimo 64GB de memória RAM do tipo 
RDIMM por servidor. 
Todos os canais de memória deverão 
possuir pelo menos um módulo de 
memória com tamanho mínimo de 8GB. 

CISCO SYSTEMS 1,00 UN R$103.290,00 
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Deverá suportar expansibilidade de até 
384GB com módulos do tipo RDIMM. 
Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo 
DIMM. 
O chipset suporta memória RAM do tipo 
DDR3 com frequência de 1600MHz. 
O servidor ofertado oferece suporte aos 
recursos de Advanced ECC ou similar e 
online spare ou memory mirroring. 
BIOS: O BIOS deverá ser do tipo Flash 
Memory, utilizando memória não volátil e 
eletricamente reprogramável. 
Deverá mostrar no monitor de vídeo o 
nome do fabricante do servidor sempre 
que o servidor for inicializado. 
A inicialização do servidor deverá ser 
realizada na sequência definida pelo 
usuário, via CDROM e/ou disco rígido, 
bem como pela placa de rede através do 
recurso WOL (Wake on LAN). 
Deverão possuir recursos de controle de 
permissão através de senhas, uma para 
inicializar o servidor e outra para acesso e 
alterações das configurações do BIOS. 
SLOTS DE EXPANSÃO: O servidor 
ofertado deverá possuir pelo menos 06 
(seis) slots PCI-Express. 
Portas de Comunicações: Todos os 
conectores das portas de entrada/saída de 
sinal deverão ser identificados pelos 
nomes ou símbolos. 
01 (uma) porta Serial. 
02 (duas) portas de vídeo padrão DB15. 
06 portas USB 2.0, sendo pelo menos 
duas portas livres na parte traseira e outras 
duas portas dedicadas para teclado e 
mouse. 
Interface de Rede: 02 (duas) interfaces de 
rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos 
protocolos, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 
802.3ad, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ae, 
IEEE 802.3ap, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1q 
e IEEE 802.1au bem como suporte aos 
recursos TOE nativamente. 
Tais interfaces de rede podem ser 
ofertadas integradas a placa mãe. 
As placas de rede ofertadas devem 
suportar o recurso de Teaming (NIC 
teaming). 
Deve possuir o recurso Wake on Lan. 
Deve possuir o recurso PXE. 
Deve possuir suporte à VLAN, Link 
Aggregation e Jumbo Frames. 
Deve possuir suporte à VMware NetQueue 
e Microsoft VMQ. 
Deve possuir conectores SFP+ 10Gbase-
SR com conectores do tipo LC. 
Controladora de Vídeo: A controladora 
ofertada deve ser parte nativa do servidor. 
Desta forma, não é necessário que a 
mesma ocupe um slot do servidor. 
Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024. 
Controladora de Disco Rígido (RAID): No 
mínimo 01 controladora para controle dos 
discos rígidos. 
Onboard e/ou offboard de acordo com o 
padrão de slots solicitado. 
Deverá possuir canais suficientes para o 
controle dos discos rígidos previstos no 
item 1.12. 
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Padrão SAS ou superior. 
Memória cache implementada na 
controladora com no mínimo 1GB do tipo 
Flash. 
Taxa de transferência de dados de no 
mínimo 6Gb/s. 
Deverá possibilitar a implementação dos 
níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5. 
As funcionalidades de array devem ser 
implementáveis e configuráveis por 
hardware através de utilitário específico. 
Disco Rígido: Mínimo de 08 baias hot-plug 
ou hot-swap disponíveis para discos SAS 
ou superior. 
No mínimo 04 discos rígidos por servidor. 
Capacidade mínima de armazenamento 
por disco de 300GB Tipo hot-pluggable de 
2.5" (polegadas). 
Velocidade de rotação mínima de 10000 
RPM. 
Taxa de transferência de dados de 6Gb/s. 
Tecnologia de pré-falha SMART (Self 
Monitor Analysis Report Test) ou 
equivalente incorporado, atrelado à 
controladora de disco e a software de 
gerenciamento. 
Unidade Ótica: Deverá possuir 01 (uma) 
unidade de leitura DVD-RW por servidor. 
Tipo interno ao gabinete. 
Fonte de Alimentação: O servidor deve 
possuir fontes de alimentação 
redundantes e hot-plug ou hot-swap, para 
substituição automática da fonte de 
alimentação principal em caso de falha, 
mantendo assim o seu funcionamento. 
Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 
240VAC à 60Hz. 
Cabos de alimentação com plugue padrão 
IEC para ambientes de 220V para cada 
fonte de alimentação fornecida. 
Deverá possuir eficiência energética de no 
mínimo 92%. 
Sistema de Ventilação: Deverá possuir 
ventiladores redundantes hot-plug ou hot-
swap, necessários para a refrigeração do 
sistema interno do servidor na sua 
configuração máxima. 
Acesso Remoto: O servidor deve oferecer 
a funcionalidade de acesso remoto ao 
sistema operacional via browser. 
Permitir boot e reboot remoto. 
Acesso a console com criptografia e 
segurança padrão SSL, no mínimo. 
Acesso a console gráfica do servidor, 
mesmo em falha de sistema operacional. 
Definição de senhas e criptografia para 
clientes remotos. 
Visualização de POST durante a 
inicialização. 
Permitir a configuração da BIOS. 
Permitir a configuração remota do 
equipamento através de mídia virtual (CD, 
DVD, etc) 
O equipamento ofertado deve possuir uma 
porta dedicada, com conector RJ-45, para 
gerenciamento remoto do mesmo, não 
sendo essa interface nenhuma das 
controladoras de rede especificadas. 
Permitir a criação de, no mínimo, 12 contas 
de usuários, com customização de 
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privilégios, e/ou a integração à base de 
usuários existente (Active Directory ou 
algum outro diretório compatível com 
LDAP). 
Permitir mínimo de 06 (seis) usuários o 
acesso simultâneo, independentemente 
da localização, para melhor 
gerenciamento do servidor. 
Qualidade do Equipamento: O SERVIDOR 
deve estar em conformidade com a norma 
IEC 60950 (Safety of Information 
Technology Equipment Including Eletrical 
Business Equipment), para segurança do 
usuário contra incidentes elétricos e 
combustão dos materiais elétricos. 
O equipamento ofertado deve possuir 
certificado e estar em conformidade com 
as normas CISPR22 - Classe A ou FCC - 
Classe A, para assegurar níveis de 
emissão eletromagnética. 
Responsabilidades com o meio ambiente: 
O modelo ofertado deve estar em 
conformidade com o padrão RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), 
isto é, deve ser construído com materiais 
que não agridem o meio ambiente. 
O fabricante deve possuir 
comprovadamente certificação ISO 14001 
- Gestão Ambiental. 
Certificados: Certificação VmWare - O 
modelo do servidor ofertado deve ser 
totalmente compatível com o software de 
virtualização VmWare, na versão mínima 
vSphere 4 ou superior, através de 
pesquisa ao link: 
http://www.vmware.com/resources/compa
tibility/search.php. 
Certificação RedHat - O modelo do 
servidor ofertado deve constar na lista de 
equipamentos certificados pela Red Hat, 
possuindo o Red Hat Hardware Catalog no 
mínimo na versão 5 ou superior, a 
pesquisa poderá ser feita através do link: 
http://hardware.redhat.com/hcl/. 
Certificação Suse - O modelo do servidor 
ofertado deve constar na lista de 
equipamentos certificados pela Novell 
Suse, possuindo certificação para no 
mínimo a versão enterprise 10 ou superior, 
a pesquisa poderá ser feita através do link: 
http://developer.novell.com/yessearch/Se
arch.jsp. 
Certificação Microsoft - O modelo do 
servidor ofertado deve constar na lista de 
equipamentos que possuem Certified 
Servers for Windows Server 2008 R2 
(Certified for Windows - Enhanced Power 
Management) do Windows Server 
Catalog, através de pesquisa ao link: 
http://www.windowsservercatalog.com.  
Itens Adicionais: Deverá possuir sensores 
(hardware) de temperatura e de fonte de 
energia e estar em condições de exercer 
monitoramento ativo dessas variáveis. 
Deverá possuir funcionalidade de 
reinicialização automática do equipamento 
em caso de falha grave na operação do 
mesmo. 
Deverá vir acompanhado de software 
específico para realizar a instalação do 
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sistema operacional e dos drivers de todos 
os dispositivos opcionais que o 
acompanham (do mesmo fabricante do 
servidor) integrado ao hardware. 
Não será necessário o fornecimento de 
Sistema Operacional. 
Deverá vir acompanhado de software de 
gerenciamento, do próprio fabricante do 
equipamento, com integração total entre 
agentes de hardware, e com as seguintes 
características: 
Localização e identificação de servidores e 
desktops tanto do mesmo fabricante 
quanto de terceiros, através de snmp, dmi, 
wbem, wmi ou ipmi 2.0. 
Envio de alertas através de e-mail. 
Acesso via console WEB com 
possibilidade de definição de direitos 
administrativos. 
Identificação e envio automático de 
mensagens de alerta em casos de pré-
falha de processador, memória e disco 
rígido. 
Permitir geração de relatórios incluindo: 
contrato e garantia dos equipamentos, 
consumo de energia e refrigeração, 
performance para análise de gargalos e 
inventário. 
Permitir integração com softwares de 
gerenciamento de ambientes virtualizados 
de terceiros, como Microsoft System 
Center e Vmware Vcenter; 
Possuir a capacidade de visualização da 
saúde dos servidores físicos e virtuais. 
Possuir a funcionalidade de instalação de 
imagens de sistemas operacionais de 
forma automatizada. 
Possuir a funcionalidade de migração de 
servidores físicos para servidores físicos 
do item 1 deste certame, de servidores 
virtuais para servido 
res físicos do item 1 deste certame, de 
servidores físicos para servidores virtuais 
e de servidores virtuais para servidores 
virtuais, todas licenciadas de forma 
ilimitada. 
Deverão fornecer junto ao servidor, kit de 
trilhos e braço metálico retrátil organizador 
de cabos para fixação dos servidores em 
racks padrão 19 polegadas, a fim de 
facilitar a manutenção do equipamento. 
Para fins de comprovação das 
características técnicas do equipamento 
deverão ser incluídos na proposta técnica 
todos os catálogos, folders, manuais ou 
declarações do fabricante que comprovem 
todos os itens constantes neste anexo. 
O licitante deverá informar na proposta: 
marca, modelo e o fabricante do 
equipamento, bem como, descrever 
tecnicamente o produto ofertado, sendo 
ainda necessário apresentar uma lista 
informando todos os part numbers 
(códigos dos produtos) dos servidores, 
peças, acessórios, componentes e 
serviços contratados com as suas 
respectivas quantidades. 

3 Servidor para Sistema de OCR 
Tipo de servidor: Servidor de arquitetura 
x86 com 02 processadores físicos 8-Core 

CISCO 1,00 UN R$88.571,33 
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ou superior. 
Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas 
com altura de 2U com trilhos e quaisquer 
outros componentes necessários para 
instalação em rack ofertados como padrão 
do produto. 
O servidor deve possuir fontes 
redundantes hot-plug ou hot-swap. 
O servidor deve possuir ventiladores 
redundantes hot-plug ou hot-swap. 
Possuir display de leds acoplados no 
painel frontal do servidor para indicar e 
monitorar as condições de funcionamento 
do mesmo. 
Possuir painel frontal de proteção do 
servidor com chave, para evitar acesso 
físico indevido aos discos do equipamento. 
Processador: O servidor deve possuir 02 
processadores com tecnologia 8-Core ou 
superior, originalmente desenvolvido para 
servidores. 
O servidor possui chipset desenvolvido 
para arquitetura de servidores, sendo ele 
do fabricante do processador. 
Padrão de arquitetura do processador x86 
de 32 bits com suporte à extensão 64 bits, 
com tecnologia de fabricação de 32 
nanômetros e memória cache L3 integrada 
ao processador de no mínimo 20MB. 
A velocidade do barramento de 
comunicação do processador com o 
restante do sistema deverá ser de no 
mínimo 8GT/s (Gigatransfers por 
segundo). 
O processador implementa mecanismos 
de redução de consumo de energia. 
Performance: O servidor ofertado deverá 
ter índice SPECint_rate_base2006 
auditado  
Memoria: Deverão ser fornecidos no 
mínimo 64GB de memória RAM do tipo 
RDIMM por servidor. 
Todos os canais de memória deverão 
possuir pelo menos um módulo de 
memória com tamanho mínimo de 8GB. 
Deverá suportar expansibilidade de até 
384GB com módulos do tipo RDIMM. 
Deverá possuir no mínimo 24 slots do tipo 
DIMM. 
O chipset suporta memória RAM do tipo 
DDR3 com frequência de 1600MHz. 
O servidor ofertado oferece suporte aos 
recursos de Advanced ECC ou similar e 
online spare ou memory mirroring. 
BIOS: O BIOS deverá ser do tipo Flash 
Memory, utilizando memória não volátil e 
eletricamente reprogramável. 
Deverá mostrar no monitor de vídeo o 
nome do fabricante do servidor sempre 
que o servidor for inicializado. 
A inicialização do servidor deverá ser 
realizada na sequência definida pelo 
usuário, via CDROM e/ou disco rígido, 
bem como pela placa de rede através do 
recurso WOL (Wake on LAN). 
Deverão possuir recursos de controle de 
permissão através de senhas, uma para 
inicializar o servidor e outra para acesso e 
alterações das configurações do BIOS. 
SLOTS DE EXPANSÃO: O servidor 
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ofertado deverá possuir pelo menos 06 
(seis) slots PCI-Express. 
Portas de Comunicações: Todos os 
conectores das portas de entrada/saída de 
sinal deverão ser identificados pelos 
nomes ou símbolos. 
01 (uma) porta Serial. 
02 (duas) portas de vídeo padrão DB15. 
06 portas USB 2.0, sendo pelo menos 
duas portas livres na parte traseira e outras 
duas portas dedicadas para teclado e 
mouse. 
Interface de Rede: 02 (duas) interfaces de 
rede 10-Gigabit Ethernet, com suporte aos 
protocolos, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 
802.3ad, IEEE 802.3p, IEEE 802.3ae, 
IEEE 802.3ap, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1q 
e IEEE 802.1au bem como suporte aos 
recursos TOE nativamente. 
Tais interfaces de rede podem ser 
ofertadas integradas a placa mãe. 
As placas de rede ofertadas devem 
suportar o recurso de Teaming (NIC 
teaming). 
Deve possuir o recurso Wake on Lan. 
Deve possuir o recurso PXE. 
Deve possuir suporte à VLAN, Link 
Aggregation e Jumbo Frames. 
Deve possuir suporte à VMware NetQueue 
e Microsoft VMQ. 
Deve possuir conectores SFP+ 10Gbase-
SR com conectores do tipo LC. 
Controladora de Vídeo: A controladora 
ofertada deve ser parte nativa do servidor. 
Desta forma, não é necessário que a 
mesma ocupe um slot do servidor. 
Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024. 
Controladora de Disco Rígido (RAID): No 
mínimo 01 controladora para controle dos 
discos rígidos. 
Onboard e/ou offboard de acordo com o 
padrão de slots solicitado. 
Deverá possuir canais suficientes para o 
controle dos discos rígidos previstos no 
item 1.12. 
Padrão SAS ou superior. 
Memória cache implementada na 
controladora com no mínimo 1GB do tipo 
Flash. 
Taxa de transferência de dados de no 
mínimo 6Gb/s. 
Deverá possibilitar a implementação dos 
níveis de RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5. 
As funcionalidades de array devem ser 
implementáveis e configuráveis por 
hardware através de utilitário específico. 
Disco Rígido: Mínimo de 08 baias hot-plug 
ou hot-swap disponíveis para discos SAS 
ou superior. 
No mínimo 04 discos rígidos por servidor. 
Capacidade mínima de armazenamento 
por disco de 300GB Tipo hot-pluggable de 
2.5" (polegadas). 
Velocidade de rotação mínima de 10000 
RPM. 
Taxa de transferência de dados de 6Gb/s. 
Tecnologia de pré-falha SMART (Self 
Monitor Analysis Report Test) ou 
equivalente incorporado, atrelado à 
controladora de disco e a software de 
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gerenciamento. 
Unidade Ótica: Deverá possuir 01 (uma) 
unidade de leitura DVD-RW por servidor. 
Tipo interno ao gabinete. 
Fonte de Alimentação: O servidor deve 
possuir fontes de alimentação 
redundantes e hot-plug ou hot-swap, para 
substituição automática da fonte de 
alimentação principal em caso de falha, 
mantendo assim o seu funcionamento. 
Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 
240VAC à 60Hz. 
Cabos de alimentação com plugue padrão 
IEC para ambientes de 220V para cada 
fonte de alimentação fornecida. 
Deverá possuir eficiência energética de no 
mínimo 92%. 
Sistema de Ventilação: Deverá possuir 
ventiladores redundantes hot-plug ou hot-
swap, necessários para a refrigeração do 
sistema interno do servidor na sua 
configuração máxima. 
Deverão fornecer junto ao servidor, kit de 
trilhos e braço metálico retrátil organizador 
de cabos para fixação dos servidores em 
racks padrão 19 polegadas, a fim de 
facilitar a manutenção do equipamento. 
Para fins de comprovação das 
características técnicas do equipamento 
deverão ser incluídos na proposta técnica 
todos os catálogos, folders, manuais ou 
declarações do fabricante que comprovem 
todos os itens constantes neste anexo. 
O licitante deverá informar na proposta: 
marca, modelo e o fabricante do 
equipamento, bem como, descrever 
tecnicamente o produto ofertado, sendo 
ainda necessário apresentar uma lista 
informando todos os part numbers 
(códigos dos produtos) dos servidores, 
peças, acessórios, componentes e 
serviços contratados com as suas 
respectivas quantidades. 

4 Sistema de Armazenamento de Imagens 
A solução de armazenamento deverá 
suportar as arquiteturas FC (Fibre Channel 
Protocol); iSCSI (Internet Small Computer 
Systems Interface) e SAS Direct Attached 
A solução deve ser compatível com 
gabinete padrão de mercado ou do 
fabricante e devem ser oferecidos todos os 
componentes, cabos, conectores, 
adaptadores, conversores, etc; 
necessários para a instalação, 
configuração e utilização da solução 
proposta; 
A solução de armazenamento não deve 
apresentar ponto único de falha. 
Deve implementar failover automático e 
substituição de forma "Hot-Swappable" 
para os seguintes componentes: 
controladoras, ventiladores e fontes de 
alimentação. 
Deve suportar a manutenção ou 
substituição desses itens sem interrupção 
do funcionamento da solução; 
Para fins de capacidade líquida de 
armazenamento de dados considerar que 
a área disponível para uso pelos usuários 
e aplicações deve excluir discos de 
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paridade, discos de reserva, formatação 
dos discos e outras áreas nos discos 
necessárias para o funcionamento da 
solução; 
A solução deve suportar discos com as 
tecnologias SSD, SAS e NearLine SAS; O 
gabinete e/ou gaveta de discos deverá 
dispor de 12 (doze) slots "hot swappable" 
(substituíveis sem desligamento) para a 
acomodação dos discos; 
Os discos de reserva (spare) devem 
substituir qualquer disco defeituoso sem 
intervenção humana, de forma automática 
e sem parada do equipamento; Os discos 
de reserva devem ser de mesma 
tecnologia dos discos em produção e deve 
vir configurado com pelo menos 01 (um) 
disco por gaveta; A solução de 
armazenamento deve oferecer os 
seguintes níveis de proteção RAID: 5, 6 e 
10; 
Cada controladora deve possuir, no 
mínimo, 8 GB (dezesseis gigabytes) de 
memória cache, totalizando 16GB de 
cachê; 
As controladoras devem possuir entre si 
mecanismo de espelhamento e proteção 
de cache de escrita de forma a garantir que 
a integridade e continuidade de 
funcionamento do storage mesmo com a 
falha de uma das controladoras. 
ESCALABILIDADE: A solução de 
armazenamento deverá suportar 
crescimento para até 168 (cento e 
sessenta e oito) discos através de 
escalabilidade vertical (adição de novas 
gavetas de discos); A solução deve 
suportar o gerenciamento de até 672TB. 
I/O CARDS: A solução de armazenamento 
deverá possuir no mínimo 04 (quatro) 
portas de 10Gb (Base-T) para 
comunicação ISCSI com os hosts servers 
(Front End); 
A solução deverá suportar a expansão a 
até no mínimo 08 (oito) portas de 10Gb 
(Base-T) para comunicação ISCSI com os 
hosts servers (Front End); 
Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) 
portas SAS 6Gb para conexão com os 
discos (Back End); 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: A 
solução de armazenamento deverá ser 
fornecida com a capacidade Bruta e 
configurada considerando-se os seguintes 
níveis: o TB Bruto em discos do tipo 
NLSAS (nearline SAS) de 7.200 RPM com 
tamanho máximo de 2 TB. 
COMPATIBILIDADE: A solução de 
armazenamento deve ser compatível com 
sistemas operacionais Microsoft® 
Windows® Server, Red Hat, Suse Linux, 
Citrix XenServer e VMware; 
FUNCIONALIDADES DE TIERIZAÇÃO: A 
solução de armazenamento deve ter 
capacidade para transferência automática 
de dados com granularidade em nível de 
bloco ou sub-LUN entre as camadas de 
armazenamento, conforme perfil de 
acesso ao dado ou entre tipos diferentes 
de RAID (RAID10 para escritas e RAID5 
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ou 6 para leitura) 
Caso a solução não implemente uma 
destas formas de tierização, deve-se 
ofertar um adicional de 50% (cinquenta por 
cento) em área bruta total solicitada em 
cada nível. 
FUNCIONALIDADES DE SNAPSHOTS:A 
solução de armazenamento deve fornecer 
licença para geração de pelo menos 2000 
snapshots (cópias de backup online ou 
point in-time backup) a qualquer momento. 
A área de snapshot não deve ser pré-
alocada, ou seja, a alocação é dinâmica e 
ocupa somente o espaço real dos blocos 
de snapshot conforme política de retenção; 
os snapshots, na sua criação, devem ser 
somente por ponteiros, não envolvendo 
cópia física dos dados; 
Caso seja necessária a pré-alocação de 
área de snapshot, deve-se ofertar um 
adicional de 25% (vinte e cinto por cento) 
em área bruta total solicitada em cada 
nível; A solução de armazenamento deve 
contemplar a funcionalidade de 
recuperação de volume ou lun e arquivos, 
isto é, permitir ao administrador da solução 
restaurar esses objetos utilizando como 
base de recuperação os snapshots (cópias 
online no tempo) previamente gerados no 
storage; 
A solução de snapshot deve contemplar a 
funcionalidade de escrita e leitura de 
volume ou lun e arquivos, isto é, permitir 
ao administrador a leitura e/ou escrita 
desses objetos utilizando como base os 
snapshots (cópias online no tempo) 
previamente gerados no storage. 
FUNCIONALIDADES DE THIN 
PROVISIONING: A solução de 
armazenamento deve possuir 
funcionalidade de "thin provisioning", ou 
seja, permitir aprovisionar 
antecipadamente tamanho de volume 
maior do que a área real consumida, 
entende-se área real consumida somente 
quando houver gravação de dados 
(escrita), excluindo-se inclusive, área de 
formatação de sistema operacional, que 
ficaria disponível para criação e/ou 
expansão de outros volumes; 
Caso a solução de armazenamento 
ofertada durante a formatação do sistema 
operacional consuma o espaço onde não 
há gravação de dados, deverá ofertar 20% 
(vinte por cento) em área bruta total 
solicitada em cada nível; 
Deverá também conter a funcionalidade 
que permita ao administrador ajustar níveis 
de alertas do crescimento deste volume; 
Em adição à funcionalidade de "Thin 
Provisioning" a solução deverá oferecer a 
possibilidade de recuperação de espaço 
em disco no storage para os dados 
removidos dos servidores Windows; Caso 
a solução proposta não oferte esta 
funcionalidade, então deverá ofertar um 
adicional de pelo menos 25% (vinte e cinco 
por cento) em área bruta total solicitada em 
cada nível. 
FUNCIONALIDADES DE CLONE E 
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REPLICAÇÃO REMOTA: A solução de 
armazenamento deve possuir 
funcionalidade de "Thin Clone", ou seja, 
clonagem feita por ponteiros somente, das 
áreas de dados contidas no volume; Caso 
a solução proposta não possua tal 
funcionalidade, deverá ofertar 50% em 
área bruta total solicitada em cada nível; 
A solução de armazenamento deve 
suportar software para a replicação de 
volumes entre localidades remotas; 
A replicação dos volumes deverá suportar 
o modo assíncrono e ser bidirecional; A 
solução deverá ser entregue com no 
mínimo 02 (duas) portas dedicadas para 
replicação remota. 
GERENCIAMENTO: A solução de storage 
deve possuir interface de gerenciamento 
gráfica GUI (Graphical User Interface) e 
através de linha de comando CLI 
(Command Line Interface). Devendo 
possuir controle de acesso seguro por SSL 
e/ou SSH; A solução de storage deve 
possuir interface de gerenciamento nos 
padrões SMI-S (Storage Management 
Initiative Specification) para 
gerenciamento do ambiente de 
virtualização de volumes de disco através 
de ferramentas de gerência de storage que 
utilizem este padrão; 
A solução de armazenamento deve 
possuir software de gerenciamento com 
funções como: criação/administração de 
volumes, Thin Provisioning, Raid Groups, 
Snapshots, Thin Clones, Replicação 
Remota e de usuários administradores; A 
solução de armazenamento deve permitir 
a adição de capacidade ao volume, sem a 
descontinuidade do acesso à informação; 
A solução de armazenamento deve 
possuir capacidade para a detecção de 
falhas, incluindo auto monitoração e 
geração de logs, com acionamento 
automático do fabricante e/ou empresa 
responsável pelo suporte/manutenção; 
A solução deve incluir software 
centralizado de gerenciamento para um ou 
mais subsistemas de armazenamento, que 
permita a monitoração de eventos, 
geração de relatórios de desempenho, 
alertas de capacidade, status de 
funcionamento dos componentes físicos 
tais como fontes, discos, interfaces, 
controladoras, ventiladores e temperatura 
bem como a manutenção de dados 
históricos para análise de tendências de 
comportamento do ambiente proposto; 
Deverá gerar relatórios de desempenho, 
fornecendo informações de IOPS, 
Throughput e % de utilização em 
diferentes níveis de componentes tais 
como: controladora, discos, Backend e 
Front end e memória cache.  
Apresentar catálogo junto a proposta 
comercial. 

5 Estação de Visualização de Imagens 
Deve possuir processador Intel® Core i7-
6820HQ (quatro núcleos, 2,7 GHz, turbo 
de 3,6 GHz, 8 MB, 45 W, com Intel HD 
Graphics 530) ou superior; 
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Deve apresentar memória de 8GB, 2133 
MHz, DDR4 (2x4GB); 
Deve apresentar Disco Rígido do Tipo 
SATA (7200rpm) com espaço mínimo de 
500 GB; 
O Disco rígido deve possuir no máximo 
2,5"  
Deve possuir placa de vídeo AMD 
FIREPRO W5130M com 2GB memória 
dedicada ou superior  
Deve apresentar a seguintes quantidades 
de portas: 
1 conector de encaixe 
1 Thunderbolt® opcional de 3 portas 
(lançamento no início de 2016) 
1 leitor de cartão de memória SD 4.0 
3 USB 3.0 
1 compatível com PowerShare 
1 HDMI 1.4 
1 VGA 
1 entrada combinada de fone de ouvido e 
microfone 
1 conector de rede RJ-45; 
Deve apresentar os seguintes Slots: 
Leitor de cartão micro SD (SD, SDHC e 
SDXC, com suporte para até 64 GB) 
Expansão de slots  
Slots de memória: 1 DIMM  
Expansibilidade máxima de memória: 
16GB DDR3L 2133MHz 
Slots de HD: 1  
Expansibilidade máxima de HD: 1TB; 
Deve vir acompanhada de 02 monitores de 
no mínimo 23".  
Deve vir acompanhado por teclado e 
mouse. 

6 Console de Operações 
O móvel deverá ser adequado para uso em 
sistemas de controles operacionais por 
vídeo monitoramento. 
Estrutura composta por perfis de alumínio 
extrudado pintado e chapas de aço 
estampadas, dobradas, soldadas com 
pintura epoxi pó com no mínimo 2,65mm 
de espessura e totalmente desmontável;  
Fabricada em chapa de aço de no mínimo 
1,50mm dobrada com acabamento de 
superfície pintado na cor prata eletrostática 
em epóxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes 
químicos, sem a presença de cantos vivo 
e com bordas acabadas; 
Toda a parte metálica isenta de rebarbas e 
cantos vivos 
Perfil de alumínio extrudado com área de 
secção transversal 1.080,00mm², para 
instalação de suportes de monitores; 
Montagem da estrutura independente dos 
fechamentos, dos tampos e laterais; 
Fechamento lateral fabricados em chapas 
de aço com no mínimo 1,00mm de 
espessura; 
Possuir fecho de abertura rápida com um 
toque para abertura da tampa lateral para 
desmontagem e/ou limpeza, mesmo 
estando em operação;  
Tampos de madeira em mdp branco opaco 
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de no mínimo 25,0mm de espessura e com 
postforming de 17° com largura mínima 
de1200mm e profundidade iguais a 
650mm com altura do piso iguais a 
760mm;  
Bordas em mdp de no mínimo 25,0mm de 
espessura; 
Acabamento fórmico colado e borda 
revestidas na mesma tonalidade; 
Rasgo apropriado com acabamento para 
fácil instalação de trilhos em alumínio 
extrudado para fixação dos suportes dos 
monitores ao fundo de cada posição na 
estação de controle monitorado; 
Os trilhos de fixação dos suportes de 
monitores deverão ser embutidos ao 
tampo superior da mesa de forma que 
possa ser fixado os suportes e tenham a 
possibilidade de manobras longitudinais, 
direita e esquerda livres; 
ACABAMENTOS: 
Artes e peças de aço pintadas em pintura 
a pó eletrostática com 80 a 120 microns na 
cor padrão cinza ral 7035; 
Tampos e peças em mdp na cor branca 
opaco com borda de 2,5mm, revestimento 
de proteção com acabamento fórmico 
colado e borda de mesma tonalidade; 
TRILHOS DE DESLOCAMENTO E 
FIXAÇÃO DE MONITORES: 
Os trilhos devem ser fabricados em 
alumínio extrudado de forma a montar nos 
tampos de cada mesa e fixados sob sua 
estrutura de aço sem a necessidade de 
adaptação pela mesma empresa 
fabricante do mobiliário;  
Deverá ter vão livre de 1000mm para que 
o suporte possa ser facilmente manobrado 
da direita para esquerda; 
Deverá ser equipado com sistema ''fim 
decusro''para evitar que o suporte se 
desloque para fora do tampo, evitando sair 
de sua área manobra;  
SUPORTE DE MONITORES: 
Deverá ser com estrutura em alumínio 
extrudado e pintado com acabamento 
superior em polipropileno e base de aço 
pintada com sistema de furação do tipo 
vesa 75x75 / 100x100 
Deverá ser fabricado pelo mesmo 
fabricante do mobiliário técnico e do trilho 
de movimentação, a fim de garantira 
perfeita montagem e movimentação do 
suporte sobre os trilhos, sem a 
necessidade de adaptações; 
Deverá possuir ajustes de altura com 
travamento na própria estrutura;  
Deverá suportar monitores de 13" a 27" 
com carga máxima de até 15kg 
Deverá possibilitar giro lateral de 90° e 
rotação de 180° com inclinação para baixo 
ou para cima de 20°; 
Deverá possuir braço articulado em aço 
com no mínimo 02 junções articuladas. 

7 Cadeira Técnica Operacional 
A cadeira deve ser ergonomicamente 
correta para as funções e aprovada por 
normas brasileiras nos padrões 
internacionais conforme CE. A cadeira 
deverá ter alta resistência para colaborar 
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no trabalho intensivo de controle de 
operações vídeo monitorado provido de 
conformação anatômica para apoio da 
região lombar do usuário (em consonância 
com disposto no item 17.3.3, alíneas b), c), 
e d) da norma regulamentadora nº 17 do 
ministério do trabalho e emprego, 
regulamentada pela portaria nº 3.751, de 
1990, proporcionando conforto, bem-estar 
e auxiliando na correção de postura nas 
estações de operação de trabalho.  
Cadeira operacional de espaldar médio, 
com assento e encosto manufaturados em 
espumas flexíveis de poliuretano injetadas 
(moldadas) para assento e encosto com 
densidade 45 kg/m3 e espessura mínima 
de 30 mm para encosto e 34 mm para 
assento; 
Estruturado em compensado anatômico, 
multilaminado, resinado e prensado, com 
espessura mínima de 12 mm, sendo que a 
espessura de cada lâmina não deve ser 
superior à 1,5 mm;  
Deverá possuir contracapa injetada em 
polipropileno copolímero, com 
característica de pouca ou nenhuma 
conformação na base do assento para 
garantir alternância postural; 
Borda frontal arredondada para não 
prejudicar a circulação sanguínea dos 
membros inferiores do usuário;  
Encosto estruturado em polipropileno com 
polímero virgem injetado em alta pressão; 
Com contra capa injetada em 
polipropileno; 
Dimensionais da cadeira: (medidas em 
mm) 
Largura do assento 475 mm  
Profundidade do assento 465 mm  
Extensão vertical do encosto 420 mm 
Largura do encosto 455 mm 
Mecanismo com flange universal (160 x 
200 e 125 x 125 mm) confeccionada tipo 
"u" com chapa da plataforma de assento 
com espessura mínima de 2,65 mm;  
Conificação para receptação do curso do 
pistão através de cone morse. Dispõe de 
ajuste milimétrico de altura do assento, 
acionado por meio de alavanca excêntrica, 
com manípulo ergonômico injetado em 
termoplástico polipropileno copolímero 
cuja largura, na porção que permite a 
empunhadura por parte do usuário, seja de 
55 mm.  
Sistema de articulação do encosto a partir 
de dois eixos de aço carbono zincado, 
sendo que o eixo traseiro, que é o de 
menor diâmetro, deve possuir esta 
característica de diâmetro de 8,0 mm; 
perfazendo tais eixos:  
Oito lâminas de atrito que formam o 
conjunto de freio fricção, responsável pela 
frenagem do encosto quando usuário 
acionar a alavanca para esta finalidade, tal 
alavanca, possui as mesmas 
características ergonômicas e 
dimensionais citadas para a alavanca de 
ajuste de altura do assento;  
Ajuste da altura do espaldar por meio de 
cremalheira injetada em termoplástico 
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copolímero, com 07 pontos de ajuste;  
Cremalheira, desenvolvida no conceito de 
bucha, a partir de duas partes, que é 
envolta por uma estrutura de chapa de aço 
carbono conformada, com espessura 
mínima de 2,0 mm, abraça o extensor de 
encosto que é manufaturado em chapa de 
aço carbono de 3,0 mm; de espessura 
dobrada em forma de "u", com largura de 
36 mm do extensor;  
Com acabamento em pintura epóxi preta, 
com pré-tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a 
estrutura com película de 
aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes 
químicos;  
Conjunto de espaldar deve receber 
acabamento por meio de uma carenagem 
plástica injetada em polipropileno, formado 
por duas partes, com encaixe entre si por 
meio de diversos pontos;  
Fixação do extensor de encosto ao 
estrutural através de dispositivo de aço, 
não sendo permitido o uso de osciladores 
do encosto do tipo "caneca" articulada ou 
coxins de movimentação semi-pivotante 
do encosto, que promovem 
movimentações do encosto ocasionando 
defeitos e encaixes malsucedidos entre a 
contra capa do encosto e a capa da porção 
do encosto do mecanismo podendo 
também ocasionar defeitos nessas peças; 
A fixação deve ser sem o uso de caneca 
articulada visando promover maior 
durabilidade ao móvel no que tange suas 
carenagens de acabamento expostas às 
intervenções promovidas pelo oscilador do 
encosto; 
Plataforma do assento e parte metálica do 
encosto que abraça a cremalheira devem 
receber tratamento de superfície por meio 
de pintura a pó, através do processo de 
deposição eletrostática, passando pelos 
processos de desengraxe, tratamento anti 
ferruginoso e posterior secagem em estufa 
a 220 ºc;  
Ajuste milimétrico de altura da superfície 
do assento acionado por pistão 
pneumático com curso de 125 mm, com 
classificação de qualidade classes 03, de 
acordo com norma internacional din 4550, 
com capa protetora telescópica de três 
estágios manufaturada em termoplástico 
na cor preta;  
Base giratória arcada de cinco hastes em 
material injetado a base de nylon com fibra 
de vidro e cônico central de contensão 
metálico;  
A base deve apresentar diâmetro total de 
590 mm, sendo o raio da pata mínimo, 
conforme ABNT NBR 13962/06 de 295 
mm;  
Cinco rodízios duplos poliuretano com 
diâmetro de rolamento de 50 mm, com eixo 
usinado e pino de 11 mm de diâmetro com 
anel elástico metálico que dispensa a 
utilização de bucha plástica para a fixação; 
Apoia braço de altura ajustável por meio de 
acionamento de botão localizado na parte 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 201985
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

lateral do corpo estrutural do braço, 
confeccionado em aço carbono com 
espessura mínima de 4,75 mm com vinco 
que proporciona maior resistência 
mecânica, com pintura a pó pelo processo 
de deposição eletrostática passando pelo 
processo de desengraxe, estabilização, 
fosfatização e secagem em estufa a 250 
oc; 
Carenagem de acabamento e proteção e 
apoia braço em polipropileno injetado na 
cor preta com estrutura metálica interna de 
aço carbono na cor preta; 
Medidas mínimas do apoio de braço de 
250 mm de comprimento x 75 mm de 
largura;    
Mecanismo tipo back system com 
regulagem independente do encosto, 
adequado para cadeiras operativas com 
jornadas intensas, com bloqueio em 
qualquer posição. Feita adaptação aos 
mais variados biótipos de usuário;  
Deve possuir acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em 
epóxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente o mecanismo com película de 
aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes 
químicos; 
Deve possuir design e projeto atualizados, 
dispor de suporte para encosto com 
regulagem de altura com curso de 70 mm 
importante no ajuste do apoio lombar; 
Deve possuir eixo de giro fabricado em aço 
trefilado com alta resistência e sistema de 
amortecedores flexíveis injetados em pvc 
de grande resistência e isenta de ruídos, e 
um sistema preciso de acoplamento a 
coluna central através de cone morse, o 
que confere facilidade para montagem e 
em casos eventuais de manutenções; com 
acabamento injetado em termoplástico 
composto texturizado para proteção do 
eixo de giro, com articulação. 

8 Armário Técnico 
Fabricado em fórmica melamínica 
texturizada de baixa pressão de 25mm de 
espessura, com acabamento nas bordas 
em fita de poliestireno de alto impacto de 
2,5mm de espessura.  
Dimensões: Largura: 500mm. 
Profundidade:350mm    
Altura: 1800mm 
Deverá conter 08 portas em fórmica 
laminada melamínico texturizado de baixa 
pressão de 18 mm de espessura, com 
acabamento nas bordas frontais em fita de 
poliestireno de alto impacto de 2mm de 
espessura. 
Dobradiças injetadas em liga de alumínio e 
zinco (zamac) que permitem a abertura 
das portas à 270 graus. 
Fechadura de corpo único em liga de 
alumínio e zinco (zamac) com acabamento 
preto do tipo lingueta, permitindo o 
travamento central em cada porta com 
chaves 
Lateral / fundo / base em fórmica laminada 
melamínico texturizado de baixa pressão 

ELLAN 6,00 UN R$901,66 
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de 18mm de espessura, com acabamento 
nas bordas frontais em fita de poliestireno 
de alto impacto de 2mm na cor branca 
opaco. 

9 Mesa de Reunião 
Tampo produzido em mdp (partículas de 
média densidade) com 25 mm de 
espessura, revestido em laminado 
melamínico bp (baixa pressão), 
acabamento das bordas em fita de 
poliestireno de alto impacto, de 2,5mm de 
espessura com acabamentos em cor 
branca opaco;  
Pé painel produzido em mdp (partículas de 
média densidade) com 25 mm de 
espessura, revestido em laminado 
melamínico bp (baixa pressão), 
acabamento das bordas em fita de 
poliestireno de alto impacto, de 2,5mm de 
espessura, com acabamentos em cor 
branca opaco;  
Dimensões:  
Largura 3000 mm 
Profundidade 1200 mm 
Altura 760 mm. 
CAIXA DE PLUGAGEM: 
Produzido em chapa de aço 1,5mm com 
pintura epóxi na cor prata apresenta tampa 
basculante permitindo fácil acesso as 
conexões. 
Possui 02 alojamentos cada um contendo 
03 tomadas elétricas e 02 tomadas de 
dados de conectores rj45. 

ELLAN 1,00 UN R$2.253,33 

10 Balcão de Recepção 
O móvel deverá ser adequado para uso em 
ambiente de recepção. 
Estrutura composta por perfis de alumínio 
extrudado pintado e chapas de aço 
estampadas, dobradas, soldadas com 
pintura epoxi pó com no mínimo 2,65mm 
de espessura e totalmente desmontável;  
Fabricada em chapa de aço de no mínimo 
1,50mm dobrada com acabamento de 
superfície pintado na cor prata eletrostática 
em epóxi pó com pré-tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes 
químicos, sem a presença de cantos vivo 
e com bordas acabadas; 
Toda a parte metálica isenta de rebarbas e 
cantos vivos 
Perfil de alumínio extrudado com área de 
secção transveral 1.080,00mm², para 
instalação de suportes de monitores; 
Montagem da estrutura independente dos 
fechamentos, dos tampos e laterais; 
Fechamento lateral fabricados em chapas 
de aço com no mínimo 1,00mm de 
espessura; 
Possuir fecho de abertura rápida com um 
toque para abertura da tampa lateral para 
desmontagem e/ou limpeza, mesmo 
estando em operação;  
Tampos de madeira em mdp branco opaco 
de no mínimo 25,0mm de espessura e com 
postforming de 17° com largura mínima 
de1200mm e profundidade iguais a 
650mm com altura do piso iguais a 

ELLAN 1,00 UN R$2.333,33 
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760mm;  
Bordas em mdp de no mínimo 25,0mm de 
espessura; 
Acabamento fórmico colado e borda 
revestidas na mesma tonalidade; 
Rasgo apropriado com acabamento para 
fácil instalação de trilhos em alumínio 
extrudado para fixação dos suportes dos 
monitores ao fundo de cada posição na 
estação de controle monitorado; 
Os trilhos de fixação dos suportes de 
monitores deverão ser embutidos ao 
tampo superior da mesa de forma que 
possa ser fixado os suportes e tenham a 
possibilidade de manobras longitudinais, 
direita e esquerda livres; 
ACABAMENTOS: 
Artes e peças de aço pintadas em pintura 
a pó eletrostática com 80 a 120 microns na 
cor padrão cinza ral 7035; 
Tampos e peças em mdp na cor branca 
opaco com borda de 2,5mm, revestimento 
de proteção com acabamento fórmico 
colado e borda de mesma tonalidade. 

11 Sistema de Controle de Acesso 
Terminal de Acesso com terminal 
biométrico; 
Visando a Prevenção de Perdas e Controle 
de Riscos associados a acesso indevidos, 
vandalismo, furtos e outras ações 
humanas indesejáveis na área objeto 
deste projeto,  
deverá ser implantado um Sistema de 
Segurança Patrimonial (SSP), cujas 
atribuições de segurança básicas deverão 
ser: Identificar e controlar o acesso de 
pessoas; Monitoramento visual de acesso; 
Monitoramento visual dos eventos 
internos; Registros dos eventos para 
auditoria e identificação de sinistros; 
Monitoramento de intrusão e abertura 
indevida de portas; Interface c/ outros 
sistemas em situação de emergência 
(liberação de portas, etc). 
Deve ter a capacidade de funcionamento 
local ou através de rede TCP/IP. 

BIOFORLIFE 2,00 UN R$696,66 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 1.049.986,79 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.049.986,79 
  

 
 
 
 
 
 
Conectividade 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Switch de Distribuição Tipo I 
Deverá ser fornecido switch, novo e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão 

HPE 2,00 UN R$34.717,00 
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de encerramento, na data de entrega da 
proposta. 
Deve possuir no mínimo 24 portas Switch 
Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT; 
Deve possuir 4 portas 1/10 Gigabit 
Ethernet do tipo SFP+; 
Deve possuir 1 slot de expansão; 
Deve suportar a instalação de 4 portas 10 
Gigabit Ethernet baseadas em SFP+; 
Deve suportar a instalação de 16 portas 
Gigabit Ethernet UTP ou SFP; 
Deve possuir latência de, no máximo, 5 s 
Deve possuir 512 MB de memória flash; 
Deve possuir capacidade de comutação de 
no mínimo 200 Gbps; 
Deve possuir capacidade de 
encaminhamento de no mínimo 150 Mpps; 
Deve suportar fonte de alimentação 
redundante; 
Deve possuir fonte de alimentação interna 
110/220VAC; 
Disponibilidade 
Deve suportar empilhamento, de forma 
que múltiplos switches operem como um 
único switch virtual; 
A pilha deve suportar roteamento IP como 
uma única entidade virtual; 
Deve suportar empilhamento através de 
portas 10 Gigabit Ethernet padrão, 
permitindo o empilhamento de 
equipamentos que estejam em locais 
distintos, conectados através de fibra 
óptica; 
Deve suportar a criação de grupos de 
agregação de link contendo portas em 
unidades diferentes da pilha; 
Deve implementar agregação de links em 
modo estático e dinâmico (LACP), com 
suporte a criação de até 128 grupos. Deve 
ser possível a formação de grupos com 8 
portas Gigabit e grupos com 8 portas 
10Gbps; 
Deve suportar atualização de firmware dos 
membros da pilha, sem interrupção do 
tráfego (In Service Software Upgrade); 
Deverá implementar mecanismo para 
aplicação de patches de firmware sem 
necessidade de se reiniciar o switch; 
Switching 
Deve implementar VLANs baseadas em 
MAC; 
Deve possuir tabela para 32.000 
endereços MAC; 
Deve permitir a configuração estática de 
1.000 endereços MAC; 
Deve suportar 4094 VLANs; 
Deve implementar registro dinâmico de 
VLANs (GVRP); 
Deve implementar mecanismo OAM fim-a-
fim no nível de enlace em conformidade o 
padrão IEEE802.1ag; 
Deve implementar protocolo específico de 
redundância L2 para redes com topologia 
em anel; 
Deve implementar STP BPDU Protection 
(BPDU Guard); 
Deve implementar Jumbo frames; 
Deve implementar MSTP; 
Deve implementar IEEE 802.1ad QinQ; 
Deve implementar IEEE 802.3ad Link 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 201989
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Aggregation Control Protocol (LACP); 
Deve implementar IEEE 802.1w Rapid 
Reconfiguration of Spanning Tree; 
Deve implementar IEEE 802.3x Flow 
Control; 
Roteamento 
Deve suportar dual stack IPv4/IPv6; 
Deve implementar RIPv2, com suporte a 
autenticação MD5; 
Deve implementar OSPF v2; 
Deve implementar IS-IS; 
Deve implementar BGP; 
Deve possuir no mínimo 1.000 interfaces 
de roteamento IP (VLAN Interface); 
Deve implementar tunelamento IPv6, 
permitindo o encapsulamento de tráfego 
IPv6 em redes IPv4. Deve suportar túneis 
manuais, 6to4 e ISATAP; 
Deve suportar até 16.000 rotas IPv4 ou 
8.000 rotas IPv6; 
Deve suportar 4.000 rotas estáticas; 
Deve implementar RIPng; 
Deve implementar OSPFv3, 
Deve implementar IS-IS para IPv6; 
Deve implementar BGP4+ para IPv6; 
Deve implementar Equal-Cost Multipath 
(ECMP); 
Deve implementar roteamento baseado 
em poíticas (Policy-Based routing); 
Deve implementar Unicast Reverse Path 
Forwarding (uRPF); 
Deve implementar Bidirectional 
Forwarding Detection (BFD), suportando 
redução do tempo de convergência para 
OSPF, BGP, IS-IS, MPLS e VRRP; 
Deve suportar MPLS VPNs e MPLS TE; 
Deve suportar VPLS; 
Deve implementar VRRP; 
Deve implementar Proxy ARP; 
Deve implementar RFC 2328 OSPFv2; 
Deve implementar RFC 3101 OSPF 
NSSA; 
Multicast 
Deve implementar Multicast Source 
Discovery Protocol (MSDP); 
Deve implementar Multicast BGP (MBGP); 
Deve implementar PIM-SM, PIM-DM e 
PIM-SSM; 
Deve implementar PIM-SM para IPv6, 
PIM-DM para IPv6 e PIM-SSM para IPv6; 
Deve implementar IGMP v1, v2 e v3; 
Deve implementar IGMP snooping; 
Deve implementar MLD snooping; 
Deve implementar RFC 2710 Multicast 
Listener Discovery (MLD) for IPv6; 
Deve implementar RFC 3810 Multicast 
Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for 
IPv6; 
QoS 
Deve implementar 8 filas de porta; 
Deve implementar reconhecimento de 
telefones IP e a associação automática de 
seu tráfego em VLAN específica (Voice 
VLAN) para isolamento e priorização do 
tráfego VoIP; 
Deve implementar WRR, WDRR, WFQ, 
SP e combinação de WDRR + SP em uma 
mesma porta; 
Deve implementar Weighted Random 
Early Discard (WRED) 
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Deve implementar rate-limiting com 
granularidade de 8 kbps; 
Deve implementar traffic shapping; 
Segurança 
Deve implementar autenticação 802.1x; 
Deve implementar autenticação via web 
para clientes; 
Deve implementar VLAN de convidados 
(Guest VLAN) para usuários que não se 
autenticaram com sucesso; 
Deve implementar listas de controle de 
Acesso (ACL) baseado em baseada em 
endereço IPv4, IPv6 e MAC de origem e 
destino, porta protocolo e VLAN; 
Deve implementar associação automática 
de VLAN, qualidade de serviço e ACL de 
acordo com usuário autenticado; 
Deve implementar accounting RADIUS; 
Deve implementar autenticação de 
endereço MAC em servidor Radius; 
Deve implementar proteção contra-
ataques de ARP; 
Deve implementar proteção contra IP 
spoofing (IP source guard); 
Deve implementar hierarquia de 
gerenciamento com 4 níveis de privilégio 
para usuário; 
Deve implementar SNMPv3, SSL e 
SSHv2; 
Deve suportar o isolamento de portas, de 
forma que uma porta isolada não possa 
enviar tráfego para outra porta isolada do 
mesmo switch, mesmo que estejam na 
mesma VLAN; 
Deve implementar funcionalidade que 
permita que a configuração de root do 
Spanning Tree seja mantida mesmo no 
caso de recebimento de BPDU com maior 
prioridade (root guard); 
Deve implementar PKI, com requisição 
automática de certificado (protocolo 
SCEP); 
Implementar virtualização de tabelas de 
roteamento (VRF, VRF Lite, MCE); 
Deve implementar a configuração de 
limites para tráfego broadcast e multicast 
por porta. Caso os limites configurados 
sejam excedidos, deve ser possível enviar 
um trap e desabilitar a porta; 
Deve suportar integração com ferramenta 
de controle de admissão do mesmo 
fabricante (NAC ou similar) que possibilite 
verificar, no mínimo, a presença de 
antivírus, firewall e serviços em execução, 
permitindo isolar os clientes que não 
estejam em conformidade com a política 
de segurança; 
A ferramenta de NAC deve ser capaz de 
efetuar verificação de clientes Windows e 
Linux; 
Deve implementar UDLD ou DLDP; 
Deve implementar RFC 1492 TACACS+; 
Deve implementar RFC 2865 Remote 
Authentication Dial In User Service 
(RADIUS); 
Deve implementar RFC 2866 RADIUS 
Accounting; 
Gerenciamento 
Deve permitir autenticação em servidores 
RADIUS e TACACS+; 
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Deve implementar DHCP Server, DHCP 
Snooping, DHCP client e DHCP Relay, 
para IPv4 e IPv6; 
Deve implementar espelhamento N:1; 
Deve implementar espelhamento remoto 
com destino a outro switch na mesma rede 
L2; 
Deve implementar espelhamento remoto 
com destino a outro switch em rede IP 
distinta (L3); 
Deve permitir a seleção por ACL do tráfego 
a ser espelhado; 
Deve permitir múltiplos arquivos de 
configuração; 
Deve implementar Xmodem, TFTP e TFTP 
Deve implementar Secure File Transfer 
Protocol; 
Deve implementar LLDP e LLDP-MED; 
Deve implementar Sflow; 
Deve implementar IPFIX; 
Deve implementar mecanismo interno 
para teste de performance de rede, com 
capacidade de medir latência de conexões 
TCP, jitter de conexões UDP; 
Deve implementar protocolo de 
autenticação com as seguintes 
características: Utiliza o protocolo TCP, 
garantindo confiabilidade intrínseca; 
Criptografe todo o payload do pacote e não 
apenas o campo de senha; Implemente 
autorização para cada comando de 
configuração; 
Deve implementar NTP com autenticação; 
Deve implementar as seguintes MIBs: 
Deve implementar RFC 1213 MIB II; 
Deve implementar RFC 1493 Bridge MIB; 
Deve implementar RFC 1657 BGP-4 MIB; 
Deve implementar RFC 1724 RIPv2 MIB; 
Deve implementar RFC 1850 OSPFv2 
MIB; 
Deve implementar RFC 2011 SNMPv2 
MIB for IP; 
Deve implementar RFC 2233 Interface 
MIB; 
Deve implementar RFC 2273 SNMP-
NOTIFICATION-MIB; 
Deve implementar RFC 2452 IPV6-TCP-
MIB; 
Deve implementar RFC 2465 IPv6 MIB; 
Deve implementar RFC 2466 ICMPv6 MIB; 
Deve implementar RFC 2618 RADIUS 
Client MIB; 
Deve implementar RFC 2620 RADIUS 
Accounting MIB; 
Deve implementar RFC 2665 Ethernet-
Like-MIB; 
Deve implementar RFC 2674 802.1p and 
IEEE 802.1Q Bridge MIB; 
Deve implementar RFC 2688 MAU-MIB; 
Deve implementar RFC 2787 VRRP MIB; 
Deve implementar RFC 2819 RMON MIB; 
Deve implementar RFC 2925 Ping MIB; 
Deve ser fornecido com a versão de 
software mais completa disponível para o 
equipamento; 
Deve ser fornecido com todas as licenças 
de software necessárias para o 
funcionamento integral de todas as 
funcionalidades disponíveis para o 
equipamento; 
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Deverá ser fornecido com serviço 
avançado de garantia e suporte técnico 
fornecido pelo fabricante na modalidade 
24x7x4 de Hardware e Software com 
solução do problema ou substituição do 
equipamento até no máximo 04 (quatro) 
horas após a abertura do chamado. O 
serviço de garantia deverá ter validade de 
01 (um) anos após a instalação do 
equipamento. 
Apresentar catálogo dos equipamentos 
junto a proposta comercial. 

2 Switch de Distribuição Tipo II 
Switch Distribuição Tipo II, com as 
seguintes características mínimas 
obrigatórias: 
Deverá ser fornecido switch, novo e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão 
de encerramento, na data de entrega da 
proposta. 
Deve possuir no mínimo 24 portas Gigabit 
Ethernet 10/100/1000BaseT; 
Deve possuir 04 portas 10 Gigabit Ethernet 
SFP+; 
Deve suportar adicionalmente 02 portas 
40Gbps através da adição de módulos; 
Deve possuir capacidade de comutação de 
no mínimo 288Gbps; 
Deve possuir capacidade de 
encaminhamento de no mínimo 214Mpps; 
Deve possuir latência inferior a 5s; 
Deve possuir fonte de alimentação interna 
redundante 110/220V; 
Deve suportar módulos Gigabit e Fast 
Ethernet nos slots SFP; 
Deve suportar empilhamento a até 
160Gbps; 
Deve suportar a criação de grupos de 
agregação de link contendo portas em 
unidades diferentes da pilha; 
A fonte de alimentação externa e a 
redundante devem ser hot-swappable; 
Deve implementar agregação de links 
(LACP), com suporte a criação de até 128 
grupos. Deve ser possível a formação de 
grupos com 8 portas Gigabit e grupos com 
8 portas 10Gbps; 
Deverá implementar mecanismo para 
aplicação de patches de firmware sem 
interromper o funcionamento do switch e 
sem necessidade de se reiniciar o switch; 
Deve implementar VLANs baseadas em 
MAC; 
Deve possuir suporte integrado em 
hardware para MACsec, definido pelo 
padrão IEEE802.1AE; 
Deve possuir tabela para 32.000 
endereços MAC; 
Deve permitir a configuração estática de 
1.000 endereços MAC; 
Deve suportar 4094 VLANs; 
Deve implementar registro dinâmico de 
VLANs (GVRP); 
Deve implementar IEEE802.1ag; 
Deve implementar protocolo específico de 
redundância L2 para redes com topologia 
em anel, com tempo de convergência 
inferior a 100ms; 
Deve implementar STP BPDU Protection 

HPE 2,00 UN R$18.546,00 
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(BPDU Guard); 
Deve implementar Jumbo frames com 
tamanho de até 10000 bytes; 
Deve implementar MSTP; 
Deve implementar IEEE 802.1ad (Q-in-Q); 
Deve implementar 802.3x; 
Deve suportar dual stack IPv4/IPv6; 
Deve implementar RIPv2, com suporte a 
autenticação MD5; 
Deve implementar OSPF; 
Deve implementar IS-IS; 
Deve implementar BGP; 
Deve implementar roteamento IPv6 em 
wire speed; 
Deve implementar tunelamento IPv6, 
permitindo o encapsulamento de tráfego 
IPv6 em redes IPv4; 
Deve suportar até 12.000 rotas IPv4 ou 
6.000 rotas IPv6; 
Deve suportar 1.000 rotas estáticas; 
Deve implementar RIPng; 
Deve implementar OSPFv3, 
Deve implementar IS-IS para IPv6; 
Deve implementar BGP4+ para IPv6; 
Deve implementar Equal-Cost Multipath 
(ECMP); 
Deve implementar roteamento baseado 
em poíticas (Policy-Based routing); 
Deve implementar Unicast Reverse Path 
Forwarding (uRPF); 
Deve implementar Bidirectional 
Forwarding Detection (BFD), suportando 
redução do tempo de convergência para 
OSPF, BGP e IS-IS; 
Deve implementar VRRP; 
Deve implementar Proxy ARP; 
Deve implementar MPLS VPN e MPLS 
Traffic Engineering; 
Deve implementar VPLS; 
Deve implementar Multicast Source 
Discovery Protocol (MSDP); 
Deve implementar Multicast BGP (MBGP); 
Deve implementar PIM-SM, PIM-DM e 
PIM-SSM; 
Deve implementar PIM-SM para IPv6, 
PIM-DM para IPv6 e PIM-SSM para IPv6; 
Deve implementar IGMP v1, v2 e v3; 
Deve implementar IGMP snooping; 
Deve implementar MLD snooping; 
Deve implementar 8 filas de porta; 
Deve implementar WRR, SP e combinação 
de WRR + SP em uma mesma porta; 
Deve implementar Weighted Random 
Early Discard (WRED); 
Deve implementar rate-limiting com 
granularidade de mínima de 8kbps; 
Deve implementar traffic shapping; 
Deve implementar autenticação via web 
para clientes; 
Deve implementar VLAN de convidados 
(Guest VLAN) para usuários que não se 
autenticaram com sucesso; 
Deve implementar listas de controle de 
Acesso (ACL) baseado em baseada em 
endereço IPv4, IPv6 e MAC de origem e 
destino, porta protocolo e VLAN; 
Deve implementar associação automática 
de VLAN, qualidade de serviço e ACL de 
acordo com usuário autenticado; 
Deve suportar RADIUS accounting; 
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Deve implementar autenticação de 
endereço MAC em servidor Radius. Deve 
permitir a atribuição de VLAN e filtros de 
ACL conforme o perfil do dispositivo 
cadastrado no servidor Radius (atribuição 
de Vlan e ACL); 
Deve implementar proteção contra-
ataques de ARP; 
Deve implementar proteção contra IP 
spoofing; 
Deve implementar hierarquia de 
gerenciamento com 4 níveis de privilégio 
para usuário; 
Deve implementar SNMPv3 e SSHv2; 
Deve suportar o isolamento de portas, de 
forma que uma porta isolada não possa 
enviar tráfego para outra porta isolada do 
mesmo switch, mesmo que estejam na 
mesma VLAN; 
Deve implementar MulticastVLAN; 
Deve implementar funcionalidade que 
permita que a configuração de root do 
Spanning Tree seja mantida mesmo no 
caso de recebimento de BPDU com maior 
prioridade (root guard); 
Implementar virtualização de tabelas de 
roteamento (VRF, VRF Lite, MCE); 
Deve implementar a configuração de 
limites para tráfego broadcast e multicast 
por porta. Caso os limites configurados 
sejam excedidos, deve ser possível enviar 
um trap e desabilitar a porta; 
Deve suportar integração com ferramenta 
de controle de admissão do mesmo 
fabricante (NAC ou similar) que possibilite 
verificar, no mínimo, a presença de 
antivirus, firewall e serviços em execução, 
permitindo isolar os clientes que não 
estejam em conformidade com a política 
de segurança; 
A ferramenta de NAC deve ser capaz de 
efetuar verificação de clientes Windows e 
Linux; 
Deve implementar UDLD ou DLDP; 
Deve permitir autenticação em servidores 
RADIUS e TACACS+ ou compatível; 
Deve implementar DHCP Server, DHCP 
Snooping, DHCP client e DHCP Relay, 
para IPv4 e IPv6; 
Deve implementar gerenciamento IPv6, 
incluindo suporte a IPv6 para os seguintes 
protocolos: Ping, Traceroute, Telnet, TFTP 
e DNS; 
Deve implementar espelhamento remoto; 
Deve permitir a seleção por ACL do tráfego 
a ser espelhado; 
Deve permitir múltiplos arquivos de 
configuração; 
Deve o armazenamento de permitir duas 
imagens de firmware; 
Deve implementar Secure File Transfer 
Protocol; 
Deve implementar LLDP e LLDP-MED; 
Deve implementar Sflow; 
Deve implementar mecanismo interno 
para teste de performance de rede, com 
capacidade de medir latência de conexões 
TCP, jitter de conexões UDP e taxa de 
transferência de arquivos; 
Deve implementar protocolo de 
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autenticação com as seguintes 
características: 
Utiliza o protocolo TCP, garantindo 
confiabilidade intrínseca; 
Criptografe todo o payload do pacote e não 
apenas o campo de senha; 
Implemente autorização para cada 
comando de configuração; 
Deve implementar NTP com autenticação; 
Deve implementar funcionalidade de teste 
para detecção de falhas em cabos UTP; 
Deve ser fornecido com todas as licenças 
de software necessárias para o 
funcionamento integral de todas as 
funcionalidades disponíveis para o 
equipamento; 
Deverá ser fornecido com serviço 
avançado de garantia e suporte técnico 
fornecido pelo fabricante na modalidade 
24x7xNBD com solução do problema ou 
substituição do equipamento até no 
máximo o próximo dia útil após a abertura 
do chamado. O serviço de garantia deverá 
ter validade mínima de 01 (um) ano após a 
instalação do equipamento. 
Apresentar catálogo dos equipamentos 
junto à proposta comercial. 

3 Switch de Acesso Tipo I 
Deverá ser fornecido switch, novo e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão 
de encerramento, na data de entrega da 
proposta. 
Deve possuir no mínimo 24 portas Switch 
Giga Ethernet 10/100/1000BaseTX, com 
conectores RJ45. Deve suportar auto 
negociação de velocidade, modo duplex e 
MDI/MDIX; 
Deve possuir no mínimo 04 interfaces 
1/10G SFP+ 
Deve possuir leds indicadores de 
alimentação, velocidade e modo duplex 
das interfaces; 
Deve possuir capacidade de vazão 
(throughput) de no mínimo 128Gbps; 
Deve possuir capacidade de comutação de 
no mínimo 95Mpps; 
Deve possuir uma interface de console 
USB; 
Deve suportar empilhamento de até 4 
switches; 
Deve suportar agregação de link através 
de LACP com suporte a 128 grupos 
distribuídos através da pilha, com cada 
grupo permitindo até 8 portas; 
Deve suportar a agregação de links entre 
diferentes membros da pilha; 
Deve possuir 32.000 endereços MAC; 
Deve possuir tabela de roteamento com 
10.000 rotas IPv4 e 5.000 rotas IPv6; 
Deve possuir latência máxima de 4 s, 
considerando pacotes de 64 bytes; 
Deve possuir buffers de, no mínimo, 12 
MB; 
Deve implementar funcionalidade que 
permita a detecção de links unidirecionais; 
Deve implementar funcionalidade que 
permita a detecção de falhas de uplink; 
Deve implementar 2000 VLANs 
simultaneamente; 

HPE 10,00 UN R$10.906,00 
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Deve implementar MVRP (Multiple VLAN 
Registration Protocol); 
Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 
Deve implementar LLDP-MED; 
Deve implementar Q-in-Q (IEEE 802.1ad); 
Deve implementar PVST+, RPVST+ ou 
protocolo compatível; 
Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 
Deve implementar túneis VxLAN (VTEP); 
Deve implementar roteamento estático; 
Deve implementar RIP v1 e v2, com 
suporte a autenticação MD5 (RIPv2); 
Deve implementar RIPng; 
Deve implementar OSPF; 
Deve implementar OSPFv3; 
Deve implementar Policy-based Routing; 
Deve implementar VRRP; 
Deve implementar VRRPv3; 
Deve implementar roteamento baseado 
em políticas (PBR); 
Deve implementar servidor DHCP (IPv4 e 
IPv6); 
Deve implementar DHCP snooping; 
Deve implementar DHCP relay; 
Deve implementar Gateway mDNS, com 
suporte a Apple Bonjour; 
Deve implementar PIM-SM; 
Deve implementar PIM-DM; 
Deve implementar OpenFlow 1.3 ou 
superior; 
Deve implementar OpenFlow TCP Flags 
and L4 port ranges custom matches; 
Deve suportar 16.000 regras openflow; 
Deve implementar controle de broadcast; 
Deve implementar rate limiting para 
pacotes ICMP; 
Deve implementar rate limiting para tráfego 
broadcast e multicast; 
Deve implementar rate limiting baseado 
em tráfego classificado por uma ACL; 
Deve suportar espelhamento de portas; 
Deve implementar controle de acesso 
baseado em perfis (Role Based Access 
Control)  
Deve implementar VLANs privadas, de 
forma que permita o isolamento de tráfego 
de uma porta de acesso das demais portas 
de acesso de uma mesma VLAN, 
permitindo acesso apenas para as portas 
de Uplink (porta promíscua); 
Deve implementar TACACS+; 
Deve implementar autenticação baseada 
em web; 
Deve implementar NTP com autenticação 
MD5; 
Deve implementar Time Domain 
Reflectometry (TDR) para testes de cabos 
UTP, permitindo identificar falhas e 
verificar a distância do cabo; 
Deve suportar duas imagens de software 
no flash; 
Deve suportar múltiplos arquivos de 
configuração no flash; 
Deve permitir o agendamento de tarefas, 
permitindo executar um comando ou grupo 
de comandos em um dia e horário 
específicos; 
Deve suportar a auto-configuração dos 
switches através de DHCP e software de 
gerenciamento, sem necessidade de 
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nenhuma intervenção no switch (com 
configuração de fábrica); 
Deve suportar gerenciamento através de 
plataforma de nuvem do mesmo 
fabricante, com funcionalidades de 
gerenciamento de configuração, alertas e 
notificações e gerenciamento de firmware, 
sem necessidade de instalação de 
nenhum software ou dispositivo on-site; 
Deve suportar IPSec para comunicação 
com o sistema de gerenciamento; 
Deve possuir interface web para 
configuração; 
Deve implementar TR-69 (CPE WAN 
Management Protocol); 
Deve suportar Digital Optical Monitoring 
(DOM) para transceivers ópticos; 
Deve implementar Syslog sobre TLS; 
Deve implementar SFTP; 
Deve implementar SNMP v1/v2/v3 
Deve permitir gerar notificação caso seja 
excedido o limite de MACs; 
Deve implementar funcionalidade que 
permita monitorar o SLA (Service Level 
Agreement) de conexões IP. Deve 
suportar os seguintes testes: ICMP Echo, 
UDP-Echo (em porta configurável) e TCP-
Connect (em porta configurável) e Jitter 
UDP para voz; 
Deve implementar compatibilidade com o 
protocolo CDP para provisionamento de 
telefones IP; 
Deve implementar o isolamento de um 
Access Point rogue conectado ao switch, 
quando este for detectado por solução de 
WLAN do mesmo fabricante; 
Deve implementar a configuração 
automática de Access Point wireless do 
mesmo fabricante quando conectado ao 
switch. Devem ser suportados os 
seguintes parâmetros para a configuração 
automática: VLAN, CoS, largura de banda 
máxima, potência PoE e prioridade PoE; 
Deve suportar o encaminhamento de 
tráfego para controladora wireless do 
mesmo fabricante para inspeção e controle 
de acesso; 
Deve ser fornecido com a versão de 
software mais completa disponível para o 
equipamento; 
Deve ser fornecido com todas as licenças 
de software necessárias para o 
funcionamento integral de todas as 
funcionalidades disponíveis para o 
equipamento; 
O equipamento fornecido deve ser do 
mesmo fabricante do equipamento Switch 
Data Core Tipo I; 
Apresentar catálogo dos equipamentos 
junto a proposta comercial. 

4 Switch de Acesso Tipo II 
Deverá ser fornecido switch, novo e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão 
de encerramento, na data de entrega da 
proposta. 
Deve possuir no mínimo 24 portas Switch 
Giga Ethernet 10/100/1000BaseTX, com 
conectores RJ45. Deve suportar auto 
negociação de velocidade, modo duplex e 

HPE 10,00 UN R$11.425,00 
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MDI/MDIX; 
Deve possuir no mínimo 04 interfaces SFP 
1000BaseX; 
Deve possuir leds indicadores de 
alimentação, velocidade e modo duplex 
das interfaces; 
Deve possuir capacidade de vazão 
(throughput) de no mínimo 56Gbps; 
Deve possuir capacidade de comutação de 
no mínimo 41Mpps; 
Deve possuir capacidade de 
empilhamento virtual de no mínimo 16 
Switches com um único endereço IP. 
Deve suportar módulos Gigabit e Fast 
Ethernet nos slots SFP; 
Controle 
Possuir no mínimo quatro filas em 
hardware para priorização de tráfego por 
porta; 
Tabela de endereços MAC com 
capacidade para no mínimo 16000 
endereços MAC; 
Implementar controle de broadcast, 
multicast e unicast permitindo fixar o limite 
máximo individual de broadcasts, 
multicasts e unicasts por porta; 
Deve implementar espelhamento de 
tráfego para fins de monitoramento; 
Deve permitir a aplicação de ACL (Access 
Control Lists) de forma a espelhar somente 
o tráfego desejado; 
Deve implementar 4000 VLANs segundo o 
protocolo IEEE 802.1Q; 
Deve implementar o protocolo GVRP; 
Deve suportar Jumbo Frames de até 9200 
bytes; 
Deve possuir latência até 10 micro-
segundos; 
Possibilidade de identificar 
automaticamente portas em que telefones 
IP tanto do mesmo fabricante quanto de 
outros estejam conectados e associá-las 
automaticamente a VLAN de voz e a perfil 
de QoS para priorização do tráfego; 
Implementar o protocolo 802.1p; 
Deve implementar IGMP snooping v3; 
Implementar o protocolo Rapid Spanning 
Tree (802.1w); 
Deve implementar o protocolo Multiple 
Spanning Tree (802.1s); 
Deve implementar Spanning Tree Root 
Guard; 
Deve implementar LLDP e LLDP-MED; 
Disponibilidade 
Deve possuir fonte de alimentação com 
capacidade de operar em tensões de 100 
a 240 V e em frequências de 50/60 Hz; 
Deve possuir memória flash de no mínimo 
128 Mbytes; 
Deve possuir memória DRAM de no 
mínimo 256 Mbytes; 
Deve possuir buffer de pacotes de no 
mínimo 1.5 Mbytes; 
Deve possuir porta serial console para 
conexão a terminal; 
Deve vir acompanhado do kit de suporte 
específico para montagem em Rack de 19" 
ocupando uma unidade de Rack (1U); 
Gerenciamento 
Deve implementar o protocolo 802.3X; 
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Deve implementar DHCP Protection; 
Deve implementar MLD Snooping; 
Deve implementar BPDU port Protection; 
Deve suportar gerenciamento SNMP, v1, 
v2 e v3; 
Deve suportar gerenciamento RMON 
implementando no mínimo 4 grupos; 
Deve suportar Syslog; 
Deve suportar IEEE 802.3az Energy 
Efficient Ethernet; 
Deve suportar configuração através de 
TELNET; 
Deve suportar configuração através de 
SSHv2; 
Deve suportar gerenciamento via interface 
web; 
Deve suportar as seguintes MIBs: MIB II, 
Bridge MIB; 
Deve suportar autenticação através de 
Radius ou Tacacs+ para acesso ao 
gerenciamento; 
Deve implementar Voice VLAN; 
Implementar protocolo NTP client;  
Deve suportar integração com ferramenta 
de controle de acesso do mesmo 
fabricante com as seguintes 
funcionalidades: 
Deve suportar a criação de um conjunto de 
políticas de acesso, segurança e QoS que 
pode ser atrelada a um usuário ou 
dispositivo da rede; 
Deve permitir o redirecionamento de URL 
para portal captivo onde o usuário pode 
realizar auto-registro ou fazer login com 
credenciais válidas; 
Deve suportar a auto-configuração dos 
switches através de DHCP e software de 
gerenciamento, sem necessidade de 
nenhuma intervenção no switch (com 
configuração de fábrica); 
Deve ser fornecido com todas as licenças 
de software necessárias para o 
funcionamento integral de todas as 
funcionalidades disponíveis para o 
equipamento; 
Apresentar catálogo dos equipamentos 
junto a proposta comercial. 

5 Switch de Acesso Tipo III 
Deve possuir no mínimo 24 portas Switch 
Giga Ethernet 10/100/1000BaseTX, com 
conectores RJ45. Deve suportar auto 
negociação de velocidade, modo duplex e 
MDI/MDIX; 
Deve possuir 02 portas SFP para 
instalação de transceivers ópticos Gigabit 
Ethernet. As portas SFP não devem operar 
em modo COMBO com as portas 
10/100/1000 exigidas, totalizando 26 
portas ativas simultaneamente; 
Deve implementar PoE+ (IEEE 802.3at) 
em cada porta 10/100/1000BaseT. A fonte 
interna do switch deve disponibilizar 370w 
de potência para alimentação do conjunto 
de portas PoE+; 
Deve possuir uma porta de console com 
conector RJ-45 ou DB-9; 
Deve possuir latência inferior a 2 s 
Deve possuir no mínimo 64MB de memória 
flash; 
Deve possuir capacidade de comutação de 

HPE 8,00 UN R$3.602,00 
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no mínimo 52 Gbps; 
Deve possuir capacidade de 
encaminhamento de no mínimo 38.6 
Mpps; 
Deve possuir fonte de alimentação interna 
110/220VAC; 
Deve possuir memória SDRAM de no 
mínimo 256MB; 
Deve suportar Dual Flash Images; 
Deve possuir mecanismo de desligamento 
automático das portas inativas para 
economia de energia e pode ser 
restaurado automaticamente após a 
detecção de link; 
Switching 
Deve possuir tabela para 8.000 endereços 
MAC; 
Deve suportar 4094 VLAN IDs; 
Deve implementar STP, RSTP, MSTP; 
Deve implementar Jumbo frames de no 
mínimo 9kb; 
Deve implementar IEEE 802.1w; 
Deve implementar IEEE 802.1s; 
Deve implementar IEEE 802.1Q; 
Deve implementar DHCP relay; 
Deve implementar agregação de links em 
modo estático e dinâmico (LACP), com 
suporte à criação de até 08 grupos 
(trunks); 
Roteamento 
Deve suportar 32 rotas estáticas IPV4 e 
IPV6; 
Multicast 
Deve implementar IGMP snooping; 
Deve implementar Packet Storm 
Protection; 
QoS 
Deve suportar no mínimo 04 filas de 
prioridade; 
Deve suportar priorização de tráfego 
baseado em portas TCP/UDP; 
Deve suportar a escrita de prioridade IEEE 
802.1p baseada em endereço IP, ToS, 
porta TCP/UDP; 
Deve implementar 802.1p; 
Deve implementar rate limiting; 
Deve implementar Loop protection; 
Deve suportar auto-voice vlan; 
Deve suportar o protocolo IPV6; 
Segurança 
Deve implementar autenticação 802.1x; 
Deve implementar autenticação via web 
para clientes; 
Deve implementar autenticação baseada 
em MAC; 
Deve suportar a utilização simultânea de 
802.1x e autenticação web; 
Deve implementar a atribuição de política 
de segurança e VLAN para cada usuário 
autenticado; 
Deve implementar proteção contra-
ataques de ARP; 
Deve implementar SSL; 
Deve permitir autenticação em servidores 
RADIUS; 
Deve suportar Radius accounting; 
Deve suportar Port-Isolation; 
Gerenciamento 
Deve implementar espelhamento de 
tráfego; 
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Deve permitir múltiplos arquivos de 
configuração; 
Deve suportar Port Mirroring; 
Deve o armazenamento de permitir duas 
imagens de firmware; 
Deve suportar gerenciamento SNMP, v1, 
v2 e v3; 
Deve implementar LLDP e LLDP-MED; 
Deve implementar NTP ou SNTP; 
Deve implementar RFC 1213 MIB II; 
Deve implementar RFC 2674 802.1p and 
IEEE 802.1Q Bridge MIB; 
Deve ser fornecido com a versão de 
software mais completa disponível para o 
equipamento; 
Deve ser fornecido com todas as licenças 
de software necessárias para o 
funcionamento integral de todas as 
funcionalidades disponíveis para o 
equipamento; 
Deve apresentar catalogo do equipamento 
junto a proposta comercial. 

6 Switch de Acesso Tipo IV 
Deve possuir no mínimo 48 portas Gigabit 
Ethernet 10/100/1000BaseT;  
Deve possuir 2 portas 1/10 Gigabit 
Ethernet SFP+;  
Deve possuir 2 portas 1/10 Gigabit 
Ethernet Base-T, essas portas devem 
operar de forma independente das portas 
1/10 Gbps SFP+;  
Deve possuir 1 interface RJ-45 ou serial 
para acesso console local;  
Deve possuir latência para 1 Gbps de, no 
máximo, 5 s;  
Deve possuir latência para 10 Gbps de, no 
máximo, 2 s;  
Deve possuir pelo menos 128 MB de 
memória flash;  
Deve possuir memória DRAM de no 
mínimo 1024 Mbytes;  
Deve possuir buffer de pacotes de no 
mínimo 3 Mbytes;  
Deve possuir capacidade de 
encaminhamento de no mínimo 130 Mpps;  
Deve possuir capacidade de comutação de 
no mínimo 175 Gbps;  
Garantia Padrão de 36 (trinta e seis) 
meses. 

HPE 8,00 UN R$1.682,00 

7 Mini-Gbic do Tipo I 
Deve ser fornecido de mesma marca dos 
Switches ofertados; 
Deve possuir conectores do tipo LC; 
Deve suportar distância mínima de 10Km; 
Apresentar catalogo junto a proposta 
comercial. 

HPE 4,00 UN R$9.837,00 

8 Mini-Gbic do Tipo II 
Deve ser fornecido de mesma marca dos 
Switches ofertados. 
Deve possuir conectores do tipo LC; 
Deve suportar distância mínima de 10Km; 
Apresentar catalogo junto a proposta 
comercial. 

HPE 2,00 UN R$3.257,00 

9 Ponto de Acesso 
Deverá ser fornecido um access point, 
novo e sem uso anterior. O modelo 
ofertado deverá estar em linha de 
produção, sem previsão de encerramento, 
na data de entrega da proposta; 
Equipamento de Ponto de Acesso para 

CISCO 4,00 UN R$3.606,00 
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rede local sem fio, configurável via 
software, com funcionamento simultâneo 
nos padrões IEEE 802.11a/n/ac, 5GHz 
WAVE 1, e IEEE 
802.11b/g/n, 2.4GHz; 
Os pontos de acesso deverão possuir 
certificado emitido pelo "WIFI Alliance" 
comprovando os seguintes padrões, 
protocolos e funcionalidades: 
IEEE 802.11a; 
IEEE 802.11b; 
IEEE 802.11g; 
IEEE 802.11n; 
IEEE 802.11ac; 
IEEE 802.11d; 
WPAR Enterprise/Personal; 
WPA2R Enterprise/Personal; 
EAP-TLS; 
EAP-TTLS/MSCHAPv2; 
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2; 
PEAPv1/EAP-GTC; 
EAP-SIM; 
EAP-FAST; 
WMMR e WMMR Power Save; 
Tx SU beamformer 
Tx DL MU-MIMO 
Short Guard Interval (SGI); 
Rx A-MPDU; 
Rx 160 MHz operations 
Operar simultaneamente em 2.4GHz e 
5GHz (concurrent dual-band); 
Implementar mecanismo de 
funcionamento para trabalhar com 
controladores WLAN em 
redundância; 
Deve implementar funcionamento em 
modo gerenciado por controlador virtual, 
para 
configuração de seus parâmetros wireless, 
gerenciamento das políticas de segurança, 
QoS e monitoramento de RF de forma 
centralizada, a partir de uma única 
interface; 
Deve implementar funcionamento em 
modo auto gerenciado, sem necessidade 
de controladora WLAN física dedicada 
para configuração de seus parâmetros de 
rede wireless, gerenciamento das políticas 
de segurança, QoS e monitoramento de 
RF. Deve obedecer a todas as 
características descritas mesmo neste 
modo de funcionamento; 
Se o AP executando a gerencia 
centralizada falhar, os Pontos de Acesso 
relacionados 
deverão se associar automaticamente a 
um controlador virtual alternativo, 
mantendo o mesmo IP de gerencia, não 
permitindo que a rede wireless se torne 
inoperante e mantendo um gerenciamento 
unificado de todos os AP do cluster; 
Deve permitir a formação de conjuntos 
com, no mínimo, 100 pontos de acesso 
que se comuniquem e compartilhem das 
mesmas configurações (Clusters); 
Deve disponibilizar uma interface gráfica 
única e centralizada, acessível por browser 
padrão em pagina https, para configuração 
do conjunto (cluster) de Pontos de Acesso, 
através de uma interface unificada; 
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Deve suportar o roaming em camada 3 de 
forma transparente permitindo que os 
usuários movam-se entre conjuntos 
(clusters) de Access Points separados por 
segmentos distintos de rede sem perder o 
endereço IP e suas sessões. 
A solução em modo auto gerenciado deve 
ser redundante dentro do cluster e não 
deve depender única e exclusivamente de 
um elemento virtual, ou seja, em caso de 
falha de um ou mais pontos de acesso a 
solução deve continuar funcionando, 
mesmo haja só com um ponto de acesso; 
Deve permitir que o conjunto de pontos de 
acesso sejam atualizados de forma 
centralizada pela interface gráfica; 
Permitir o armazenamento de sua 
configuração em memória não volátil, 
podendo, numa queda e posterior 
restabelecimento da alimentação, voltar a 
operação normalmente na mesma 
configuração anterior; 
Possibilitar backup e restore da 
configuração através da interface gráfica; 
Deve possuir servidor DHCP interno; 
Deve possuir Portal Captivo (Captive 
Portal) integrado para utilização em rede 
de visitantes; 
Deve possuir mecanismos para proteção 
contra Pontos de Acesso não autorizados 
(Rogues); 
Possuir capacidade de identificação e 
listagem dos rádios vizinhos e respectivos 
SSID/BSSID; 
Implementar associação dinâmica de 
usuários a VLANs com base nos 
parâmetros da etapa de autenticação; 
Deve possuir uma base de usuários 
interna que diferencie usuários visitantes 
de 
funcionários, para ser usada em 
autenticação 802.1x ou portal captivo; 
Permitir a autenticação para acesso dos 
usuários conectados nas redes WLAN 
(Wireless) através: MAC Address, 802.1x 
em base Local, Captive Portal, 802.1x em 
base externa RADIUS ou 802.1x em base 
externa LDAP; 
Deve permitir a seleção/uso de servidor de 
autenticação especifico com base no 
SSID; 
Em funcionamento no modo auto 
gerenciado deve disponibilizar um firewall 
statefull interno a solução, com definição 
das políticas baseadas na identidade do 
usuário autenticado; 
O ponto de acesso deve permitir a 
conversão de modo auto gerenciado para 
modo gerenciado por controlador WLAN 
através de interface gráfica, em browser 
padrão (HTTPS), e permitir que todos os 
demais pontos de acesso pertencentes ao 
mesmo cluster, também seja convertidos 
automaticamente; 
No modo de funcionamento auto 
gerenciado deve disponibilizar na interface 
gráfica informações de usuários 
conectados, qualidade de sinal e trafego 
de dados na rede; 
Deve permitir, simultaneamente, usuários 
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configurados nos padrões IEEE 802.11b, 
802.11g, 
802.11a, 802.11n e 802.11ac; 
Implementar as seguintes taxas de 
transmissão e com fallback automatico: 
IEEE 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 
e 6 Mbps; 
IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps; 
IEEE 802.11n: MSC15 - MSC0 em 2.4GHz 
(300 a 6.5Mbps); 
IEEE 802.11n: MSC31 - MSC0 em 5GHz 
(600 a 6.5Mbps); 
IEEE 802.11ac: MCS9 - MCS0, NSS = 1 a 
2 for VHT20/40/80 (867 a 6.5 Mbps); 
Implementar o protocolo de enlace 
CSMA/CA para acesso ao meio de 
transmissão; 
Deve suportar as tecnologias de rádio 
DSSS e OFDM 
Deve implementar modulações do tipo 
BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-
QAM; 
Deve suportar canais com largura de 
banda VHT (Very High Throughput) de 20, 
40, 80 e 160Mhz em 5GHz; 
A potência de transmissão deve permitir 
ajuste em intervalos de 0,5 dBm; 
Possuir capacidade de selecionar 
automaticamente o canal de transmissão; 
Permitir o ajuste dinâmico de nível de 
potência e canal de rádio de modo a 
otimizar o 
tamanho da célula de RF; 
Possuir suporte a pelo menos 256 clientes 
e 16 SSIDs por rádio; 
Permitir habilitar e desabilitar a divulgação 
do SSID; 
Implementar diferentes tipos de 
combinações encriptação/autenticação 
por SSID; 
Implementar padrão WMM da Wi-Fi 
Alliance para priorização de trafego, 
suportando 
aplicações em tempo real, tais como, VoIP, 
vídeo, dentre outras; 
Não deve haver licença restringindo o 
número de usuários por ponto de acesso; 
Possuir, no mínimo, 02 antenas integradas 
para suportar as frequências de rádio com 
ganho 
de pelo menos, 3.4dBi em 2.4Ghz e 6.6 dBi 
em 5Ghz com padrão de irradiação 
omnidirecional; 
Suportar operação em 2X2:2SS SU-MIMO 
com diversidade espacial e suporte a no 
mínimo 3 clientes simultâneos em 5GHz; 
Possuir potência máxima de transmissão 
de, no mínimo, 18 dBm para IEEE 
802.11a/b/g/n/ac; 
Deve possuir sensibilidade de recepção de 
valor menor ou igual: a -91 dBm a 6Mbps 
no padrão 802.11g; e a -90 dBm a 6Mbps 
no padrão 802.11a, por canal de recepção; 
Deve possuir antena integrada para radio 
BLE (Bluetooth Low Energy). Serão 
aceitos dispositivos de rádio BLE externos 
ou de terceiros, caso o ponto de acesso 
não possua esta funcionalidade. 
Implementar a pilha de protocolos TCP/IP; 
Implementar VLANs conforme padrão 
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IEEE 802.1Q; 
Possuir uma interface IEEE 802.3 
10/100/1000BaseT Ethernet, auto-
sensing, auto MDI/MDX, com conector RJ-
45, para conexão a rede local fixa. 
Permitir a atualização remota do sistema 
operacional e arquivos de configuração 
utilizados no equipamento via interfaces 
ethernet ou serial (terminal assíncrono); 
Possuir porta de console serial para 
gerenciamento e configuração via linha de 
comando CLI; 
Possuir ferramentas de debug e log de 
eventos para depuração e gerenciamento 
em primeiro nível; 
Implementar cliente DHCP, para 
configuração automática de rede; 
Deve configurar-se automaticamente ao 
ser conectado na rede; 
Possuir LEDs indicativos do estado de 
operação e da atividade dos rádios; 
Possibilitar alimentação elétrica local 
DC/AC e via padrão PoE (IEEE 802.3af); 
Deve ser fornecido com acessório (power 
injector), que suporte a velocidade de 
1000Mbps, que possibilite a alimentação 
elétrica do Ponto de Acesso por meio do 
cabo de rede Ethernet (PoE). Este 
acessório deve possuir fonte de 
alimentação com seleção automática de 
tensão (100-240 VAC); 
Possuir estrutura que permita fixação do 
equipamento em teto e parede e fornecer 
acessórios para que possa ser feita a 
fixação; 
Deve ser acompanhado de todos os 
acessórios necessários para 
operacionalização do equipamento, tais 
como: softwares, cabos de console, cabos 
de energia elétrica, documentação técnica 
e manuais (podendo ser em CD-ROM) que 
contenham informações suficientes para 
possibilitar a instalação, configuração e 
operacionalização do equipamento; 
Possuir trava padrão "Kensington security 
lock point" ou similar e deve ser fornecido 
o cabo para esse tipo de proteção; 
Implementar varredura de RF nas bandas 
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 
802.11ac, para identificação de Pontos de 
Acesso intrusos não autorizados (rogues) 
e interferências no canal habilitado ao 
ponto de acesso e nos demais canais 
configurados na rede WLAN, sem impacto 
no seu desempenho; 
Permitir o bloqueio da configuração do 
Ponto de Acesso via rede wireless; 
Implementar IEEE 802.1x, com pelo 
menos os seguintes métodos EAP: EAP-
MD5, EAP-FAST, 
EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-
MSCHAPv2; 
Permitir a integração com RADIUS Server 
com suporte aos métodos EAP citados; 
Implementar protocolo de autenticação 
para controle do acesso administrativo ao 
equipamento com mecanismos de AAA; 
Implementar criptografia do trafego local; 
Suportar a autenticação com geração 
dinâmica de chaves criptográficas por 
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sessão e por usuário; 
Implementar WPA com algoritmo de 
criptografia TKIP e MIC; 
Implementar WPA2 com algoritmo de 
criptografia AES, 128/256 bits, IEEE 
802.11i; 
Deve possuir modo dedicado de 
funcionamento de análise de espectro das 
faixas de frequência de 2.4 e 5 GHz 
identificando fontes de interferência 
nessas faixas; 
Deve suportar configuração do Ponto de 
Acesso operando em modo MESH; 
Deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano 
a partir da instalação, 
Apresentar catalogo dos equipamentos 
junto a proposta comercial. 

10 Armário de Telecomunicações - 12U`s 
Possuir altura de 12U padrão 19"; 
Possuir profundidade de 570 mm; 
Estrutura soldada composta de 4 colunas, 
base e teto; 
1 par de planos de montagem; 
1 par de perfis verticais traseiros; 
Teto com flange removível; 
Porta de aço/vidro cristal com fecho e 
chave; 
Laterais removíveis com fecho rápido; 
Acabamento padrão 100% preto; 
Kit de Ventilação duplo construído em 
chapa de aço; 
Régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 
20A construído em chapa de aço. 

NAZDA 2,00 UN R$932,75 

11 Armário de Telecomunicações - 16 U`s 
Possuir altura de 16U padrão 19"; 
Possuir profundidade de 570 mm; 
Estrutura soldada composta de 4 colunas, 
base e teto; 
1 par de planos de montagem; 
1 par de perfis verticais traseiros; 
Teto com flange removível; 
Porta de aço/vidro cristal com fecho e 
chave; 
Laterais removíveis com fecho rápido; 
Acabamento padrão 100% preto; 
Kit de Ventilação duplo construído em 
chapa de aço; 
Régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 
20A construído em chapa de aço. 

CENTRAL 
NETWORK 

2,00 UN R$1.244,20 

12 Armário de Telecomunicações - 24 U`s 
Possuir altura de 24U padrão 19"; 
Possuir profundidade de 570 mm; 
Estrutura soldada composta de 4 colunas, 
base e teto; 
1 par de planos de montagem; 
1 par de perfis verticais traseiros; 
Teto com flange removível; 
Porta de aço/vidro cristal com fecho e 
chave; 
Laterais removíveis com fecho rápido; 
Acabamento padrão 100% preto; 
Kit de Ventilação duplo construído em 
chapa de aço; 
Régua de 4 tomadas 2P+T capacidade de 
20A construído em chapa de aço. 

NAZDA 3,00 UN R$1.606,50 

13 Armário de Telecomunicações - 44U`s 
Rack fechado com 44 U de altura 
confeccionado em aço pintado de cor 
preta; 
Material do corpo do rack em Aço SAE ou 

NAZDA 2,00 UN R$3.216,30 
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aço galvanizado; 
Profundidade de 600mm; 
Largura de 600mm; 
Deve possuir barra de aterramento; 
Deve possuir 04 exaustores; 
Possuir porta frontal em vidro tipo fumê 
com sistema de fecho com chave; 
Possuir portas laterais e traseira de tipo 
única, de fácil retirada, com sistema de 
fecho com chave; 
Deverá vir com pintura eletrostática na cor 
preto; 
Possuir 02 aberturas na base para entrada 
de cabos; 
Deverá ser ofertado com todos os 
acessórios/partes necessários para 
permitir a montagem de equipamentos de 
19" de imediato com 4 (quatro) longarinas 
verticais, ajustáveis em profundidade, em 
aço galvanizado com espessura mínima 
de 1.2 mm; 
As longarinas verticais deverão possuir 
furação 1/2U para fixação de 
equipamentos e acessórios através de 
porca "gaiola" M5; 
O conjunto deverá suportar carga total 
máxima de 500 Kg distribuídas em sua 
estrutura; 
O produto deve possuir pés niveladores do 
tipo reguláveis na base; 
O rack deve permitir a inversão da abertura 
da porta frontal; 
Deve atender as especificações da 
ANSI/EIA 310; 
Os racks devem ter garantia de pelo 
menos 12 meses para defeitos de 
fabricação, contada a partir da data de 
entrega do material. 
O produto deve ser disponível em várias 
alturas: 24, 36 e 44Us. 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 448.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 448.000,00 
  

 
 
Rede de Dados 
 

 
EMPRESA: NET TELECOM INFORMATICA LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Cabo UTP 04p 24AWG Cat.6A 
Sistemas de cabeamento estruturado para 
transmissão de voz, dados e imagens, 
segundo os requisitos do draft da norma 
ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6A, para 
cabeamento primário e secundário entre 
os patch panel de distribuição e conectores 
das áreas de trabalho, para sistemas que 
requeiram alta performance e 
confiabilidade; Indicado para ambientes 
com elevado nível de ruído 
eletromagnético. 
Descrição 
Deve exceder as características elétricas 

FURUKAWA 610,00 MTS R$6,41 
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da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A; 
Deve suportar transmissões de 100Mbps, 
1Gbps e 10Gbps em canais de até 100 
metros; 
Possuir certificação de desempenho 
elétrico do cabo por laboratório 
independente 
ETL segundo as especificações da norma 
ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6A 
Impedância característica de 100W 
(Ohms); 
Deve ser composto por condutores de 
cobre solido 23AWG 
Deve possuir fita em material metalizado 
sob a capa para garantir alto desempenho 
frente a ruídos externos. 
Deve ser revestido externamente por 
material não propagante a chama, com 
classe de flamabilidade CMR; 
Fácil identificação dos pares; 
Nome do fabricante, marca do produto, 
com gravação dia/mês/ano de fabricação, 
impressos no revestimento externo, para 
rastreamento do lote; 
Gravação sequencial métrica (metros), 
decrescente, no revestimento externo, 
para permitir o reconhecimento imediato 
do comprimento restante do cabo na 
bobina; 
Deve ser fornecido em carreteis/bobinas; 
Suportar as características elétricas em 
transmissões de alta velocidade com 
valores típicos de atenuação (dB/100m), 
NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), 
ACR(dB), PSANEXT (dB) e PSAACRF 
(dB) para frequências de até 500MHz; 
Apresentar catalogo do produto na 
proposta comercial. 

2 Patch Cord 4p RJ45/RJ45 1,5 Cat.6A 
Sistemas de cabeamento estruturado para 
transmissão de voz, dados e imagens, 
segundo os requisitos do draft da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 CATEGORIA 
6A, 
para cabeamento primário e secundário, 
uso interno, para conexão no ponto de 
acesso da área de trabalho do usuário até 
as tomadas de conexão de rede RJ45 e 
também nas salas de telecomunicação, 
para conexões entres patch panels. 
Indicado para ambientes com elevado 
nível de ruído eletromagnético; 
Descrição 
Patch Cord Categoria 6A com conectores 
RJ45; 
Deve possuir no mínimo 1,5m de 
comprimento; 
Exceder as características elétricas da 
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 
CATEGORIA 6A 
CAT.6A; 
O produto deve cumprir com os requisitos 
quanto a taxa máxima de compostos que 
não agridam ao meio ambiente conforme a 
Diretiva RoHS. 
O acessório deve ser confeccionado em 
cabo par trancado, 26 AWG x 4 pares, 
composto por condutores de cobre flexível, 
multifilar, isolamento em poliolefina e capa 
externa em PVC não propagante a chama; 

FURUKAWA 24,00 UN R$112,05 
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Os conectores RJ45 macho devem ser 
compostos por corpo em material 
termoplástico de alto impacto cobertos por 
material metalizado para garantir alto 
desempenho frente a ruídos externos e 
interligação com o sistema de aterramento. 
Não propagante a chamas, cumprindo a 
norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor 
de contatos de bronze fosforoso com 
camada de 2,54mm de níquel e 1,27mm 
de ouro, para proteção contra oxidação. O 
conector devera possuir garras duplas 
para garantia total de vinculação elétrica 
com o cabo de cobre; 
Devera possuir classe de flamabilidade 
CM; 
Deverá ser fornecido da cor cinza; 
Apresentar catalogo do produto na 
proposta comercial. 

3 Patch Cord 4p RJ45/RJ45 2,5 Cat.6A 
Sistemas de cabeamento estruturado para 
transmissão de voz, dados e imagens, 
segundo os requisitos do draft da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 CATEGORIA 
6A, para cabeamento primário e 
secundário, uso interno, para conexão no 
ponto de acesso da área de trabalho do 
usuário até as tomadas de conexão de 
rede RJ45 e também nas salas de 
telecomunicação, para conexões entres 
patch panels. Indicado para ambientes 
com elevado nível de ruído 
eletromagnético. 
Descrição 
Patch Cord Categoria 6A com conectores 
RJ45; 
Deve possuir no mínimo 2,5m de 
comprimento; 
Exceder as características elétricas da 
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 
CATEGORIA 6A 
CAT.6A; 
O produto deve cumprir com os requisitos 
quanto a taxa máxima de compostos que 
não agridam ao meio ambiente conforme a 
Diretiva RoHS. 
O acessório deve ser confeccionado em 
cabo par trancado, 26 AWG x 4 pares, 
composto por condutores de cobre flexível, 
multifilar, isolamento em poliolefina e capa 
externa em PVC não propagante a chama; 
Os conectores RJ45 macho devem ser 
compostos por corpo em material 
termoplástico de alto impacto cobertos por 
material metalizado para garantir alto 
desempenho frente a ruídos externos e 
interligação com o sistema de aterramento. 
Não propagante a chama, cumprindo a 
norma UL 94 V-0 (flamabilidade) e dispor 
de contatos de bronze fosforoso com 
camada de 2,54mm de níquel e 1,27mm 
de ouro, para proteção contra oxidação. O 
conector devera possuir garras duplas 
para garantia total de vinculação elétrica 
com o cabo de cobre; 
Devera possuir classe de flamabilidade 
CM; 
Deverá ser fornecido na cor cinza; 
Apresentar catalogo do produto na 
proposta comercial. 

FURUKAWA 24,00 UN R$148,96 
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4 Conector RJ45 Fêmea Jack Cat.6A 
Blindado 
Sistemas de Cabeamento Estruturado 
Blindado para trafego de voz, dados e 
imagens, segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6, para 
cabeamento horizontal ou secundário, uso 
interno, em pontos de acesso na área de 
trabalho para tomadas de serviços em 
sistemas que requeiram robustez, 
confiabilidade e proteção extra contra 
ingresso e egresso de EMI (Indução 
Eletromagnética) e RFI (Interferência por 
Radiofrequência), tais como escritórios, 
com altas fontes de ruído e interferência, e 
piso de fábrica. 
Descrição: 
Exceder as características elétricas 
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 
Categoria 6A; 
Possuir vias de contato produzidas em 
bronze fosforoso com camadas de 2,54 
mm de níquel e 1,27 mm de ouro; 
O keystone deve ser compatível para as 
terminações T568A e T568B, segundo a 
ANSI EIA/TIA 568-C.2; 
Suportar ciclos de inserção, na parte 
frontal, igual ou superior a 750 (setecentas 
e cinquenta) vezes com conectores RJ45 
e 200 inserções com RJ11; 
Deve suportar inserção do cabo em angulo 
de 180o; 
Possuir suporte Power Over Ethernet, 
IEEE 802.3af e IEEE 802.3at; 
Deve ser fornecido com tampa de proteção 
contra poeira; 
Deve possuir sistema de conexão ao terra 
incorporado no produto, sem necessidade 
de acessórios adicionais, diretamente 
aterrado no patch panel; 
Deve possuir conector tipo Tool Less (sem 
uso de ferramentas especiais); 
Identificação da categoria, gravado na 
parte frontal do conector; 
Suportar ciclos de inserção, igual ou 
superior a 200 (duzentas) vezes com 
terminações 
110 IDC; 
Fornecido com instrução de montagem na 
língua Portuguesa; 
Possuir logotipo do fabricante impresso no 
corpo do acessório; 
Apresentar catalogo do produto na 
proposta comercial. 

FURUKAWA 36,00 UN R$97,76 

5 Patch Panel Modular descarregado 24 
posições 19" 
Sistemas de cabeamento estruturado, uso 
interno, para cabeamento horizontal ou 
secundário, em salas de 
telecomunicações (cross-connect) onde 
permite a montagem de conectores FTP 
(blindado). 
DESCRIÇÃO 
Patch Panel Descarregado; 
Painel frontal em termoplástico de alto 
impacto, não propagante a chama com 
porta etiquetas de identificação em acrílico 
para proteção; 
Possuir certificação UL Listed; 
Fabricado em aço e termoplástico de alto 

FURUKAWA 2,00 UN R$436,35 
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impacto; 
Acabamento em pintura epóxi de alta 
resistência a riscos na cor preta resistente 
e protegido contra corrosão; 
Apresenta largura de 19", conforme 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; 
Compatível com Conectores RJ-45 
(Fêmea) Categorias 5e e/ou 6 e/ou 6A 
FTP; 
Deve possuir identificação do fabricante no 
corpo do produto; 
Deve possuir identificação dos conectores 
na parte frontal do Patch Panel (facilitando 
manutenção e instalação); 
Possuir local para aplicação de ícones de 
identificação (para codificação), conforme 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; 
Fornecido de fábrica com ícones de 
identificação (nas cores azul e vermelha); 
Ser fornecido com guia traseiro perfurado 
com possibilidade de fixação individual dos 
cabos, proporcionando segurança, 
flexibilidade e rapidez na montagem; 
Ser fornecido com acessórios para fixação 
dos cabos (velcros e cintas de amarração); 
Apresentar catálogo do produto na 
proposta comercial. 

6 Cabo UTP 04p 24AWG Cat.6 
Sistemas de Cabeamento Estruturado 
para tráfego de voz, dados e imagens, 
segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para 
cabeamento primário e secundário entre 
os painéis de distribuição (Patch Panels) 
ou conectores nas áreas de trabalho, em 
sistemas que requeiram grande margem 
de segurança sobre as especificações 
normalizadas para garantia de suporte às 
aplicações futuras. 
Possuir certificado de performance elétrica 
(VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme 
especificações da norma ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 
11801 bem como certificado para 
flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) 
CM conforme UL; 
O cabo utilizado deverá possuir 
certificação Anatel impressas na capa. 
O produto deve cumprir com os requisitos 
quanto a taxa máxima de compostos que 
não agridam ao meio ambiente conforme a 
norma RoHS. 
Possuir certificação de canal para 6 
conexões por laboratório de 3a. Parte ETL 
ou UL. 
Possuir impresso na capa externa nome 
do fabricante, marca do produto, e sistema 
de rastreabilidade que permita identificar a 
data de fabricação dos cabos. 
Ser composto por condutores de cobre 
sólido; capa externa em PVC não 
propagante à chama, com possibilidade de 
fornecimento nas cores azul, amarelo, 
preto, verde, branco, bege, marrom, 
laranja, vermelha ou cinza; 
Deve atender ao código de cores 
especificado abaixo: 
par 1: azul-branco, com uma faixa azul 
(stripe) no condutor branco; 
par 2: laranja-branco, com uma faixa 

FURUKAWA 3.050,00 MTS R$4,12 
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laranja (stripe) no condutor branco; 
par 3: verde-branco, com uma faixa verde 
(stripe) no condutor branco; 
par 4: marrom-branco, com uma faixa 
marrom (stripe) no condutor branco. 
Exceder as características elétricas 
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
1 Categoria 6; 
Impedância característica de 100 (Ohms); 
Deverá ser apresentado através de 
catálogos, testes das principais 
características elétricas em transmissões 
de altas velocidades (valores típicos) de 
ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), 
PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para 
frequências de 100, 200, 350 e 550Mhz; 
O fabricante preferencialmente deverá 
possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001. 
Apresentar catálogo do produto na 
proposta comercial. 

7 Patch Cord 4p RJ45/RJ45 1,5M Cat.6 
Sistemas de Cabeamento Estruturado 
para tráfego de voz, dados e imagens, 
segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. 
Previstos para cabeamento horizontal ou 
secundário, uso interno, em ponto de 
acesso à área de trabalho para interligação 
do hardware de comunicação do usuário 
às tomadas de conexão da rede e também 
nas salas de telecomunicações, para 
manobras entre os painéis de distribuição 
(Patch panels) e os equipamentos ativos 
da rede (hubs, switches, etc.). 
DESCRIÇÃO: 
Patch Cord para interligação entre a 
"tomada lógica" e a "estação de trabalho" 
ou para manobra na Sala de 
Telecomunicações; 
Deve possuir no mínimo 1,5m de 
comprimento; 
Possui Certificação UL ou ETL LISTED. 
Possuir Certificação ETL VERIFIED. 
Deve ter duas certificações Anatel 
conforme regulamento da entidade: a do 
cabo flexível e do cordão de manobra; 
Deve cumprir com os requisitos quanto à 
taxa máxima de compostos que não 
agridam ao meio ambiente conforme a 
norma RoHS. 
Deve possuir certificação de canal para 6 
conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 
Deverão ser montados e testados em 
fábrica, com garantia de performance; 
O acessório deve ser confeccionado em 
cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 
pares, composto por condutores de cobre 
flexível, multifilar, isolamento em 
poliolefina e capa externa em PVC não 
propagante a chama, conectorizados à RJ-
45 macho Categoria 6 nas duas 
extremidades, estes conectores (RJ-45 
macho), devem atender às especificações 
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
1 Categoria 6, ter corpo em material 
termoplástico de alto impacto não 
propagante a chama que atenda a norma 
UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de 
contato produzidas em bronze fosforoso 

FURUKAWA 60,00 UN R$61,15 
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com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 
µm de ouro, para a proteção contra 
oxidação, garras duplas para garantia de 
vinculação elétrica com as veias do cabo; 
Deve possuir classe de flamabilidade no 
mínimo CM; 
O Cabo utilizado deve apresentar 
Certificação ETL em conformidade com a 
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 
CATEGORIA 6 (stranded cable); 
Deve possuir capa protetora (bota) do 
mesmo dimensional do RJ-45 plug e 
proteção à lingueta de travamento. Esta 
capa protetora deve ajudar a evitar a 
curvatura excessiva do cabo em 
movimentos na conexão bem como 
proteger o pino de destravamento dos 
conectores contra enroscamentos e 
quebras; 
Deve ser disponibilizado pelo fabricante 
em pelo menos 7 cores atendendo às 
especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A; 
Exceder as características elétricas 
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
1 Categoria 6; 
Apresentar catálogo do produto na 
proposta comercial. 

8 Patch Cord 4p RJ45/RJ45 2,5M Cat.6 
Sistemas de Cabeamento Estruturado 
para tráfego de voz, dados e imagens, 
segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6. 
Previstos para cabeamento horizontal ou 
secundário, uso interno, em ponto de 
acesso à área de trabalho para interligação 
do hardware de comunicação do usuário 
às tomadas de conexão da rede e também 
nas salas de telecomunicações, para 
manobras entre os painéis de distribuição 
(Patch panels) e os equipamentos ativos 
da rede (hubs, switches, etc.). 
DESCRIÇÃO: Patch Cord para 
interligação entre a "tomada lógica" e a 
"estação de trabalho" ou para manobra na 
Sala de Telecomunicações; 
Deve possuir no mínimo 2,5m de 
comprimento; 
Possui Certificação UL ou ETL LISTED. 
Possuir Certificação ETL VERIFIED. 
Deve ter duas certificações Anatel 
conforme regulamento da entidade: a do 
cabo flexível e do cordão de manobra; 
Deve cumprir com os requisitos quanto à 
taxa máxima de compostos que não 
agridam ao meio ambiente conforme a 
norma RoHS. 
Deve possuir certificação de canal para 6 
conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 
Deverão ser montados e testados em 
fábrica, com garantia de performance; 
O acessório deve ser confeccionado em 
cabo par trançado, U/UTP Categoria 6 
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 
pares, composto por condutores de cobre 
flexível, multifilar, isolamento em 
poliolefina e capa externa em PVC não 
propagante a chama, conectorizados à RJ-
45 macho Categoria 6 nas duas 
extremidades, estes conectores (RJ-45 
macho), devem atender às especificações 

FURUKAWA 60,00 UN R$69,65 
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contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
1 Categoria 6, ter corpo em material 
termoplástico de alto impacto não 
propagante a chama que atenda a norma 
UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de 
contato produzidas em bronze fosforoso 
com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 
µm de ouro, para a proteção contra 
oxidação, garras duplas para garantia de 
vinculação elétrica com as veias do cabo; 
Deve possuir classe de flamabilidade no 
mínimo CM; 
O Cabo utilizado deve apresentar 
Certificação ETL em conformidade com a 
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 
CATEGORIA 6 (stranded cable); 
Deve possuir capa protetora (bota) do 
mesmo dimensional do RJ-45 plug e 
proteção à lingueta de travamento. Esta 
capa protetora deve ajudar a evitar a 
curvatura excessiva do cabo em 
movimentos na conexão bem como 
proteger o pino de destravamento dos 
conectores contra enroscamentos e 
quebras; 
Deve ser disponibilizado pelo fabricante 
em pelo menos 7 cores atendendo às 
especificações da ANSI/TIA/EIA-606-A; 
Exceder as características elétricas 
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
1 Categoria 6; 
O fabricante preferencialmente deverá 
possuir Certificado ISO 9001 e ISO 14001. 
Apresentar catálogo do produto na 
proposta comercial. 

9 Conector RJ-45 Fêmea Cat.6 
Sistemas de Cabeamento Estruturado 
para tráfego de voz, dados e imagens, 
segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, para 
cabeamento horizontal ou secundário, uso 
interno, em ponto de acesso na área de 
trabalho para tomadas de serviços em 
sistemas estruturados de cabeamento e 
em sistemas que requeiram grande 
margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantia 
de suporte às aplicações futuras. 
DESCRIÇÃO: 
Possuir Certificação UL ou ETL LISTED 
Possuir Certificação ETL VERIFIED; 
Possuir certificação de canal para 6 
conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 
Ter corpo em material termoplástico de 
alto impacto não propagante à chama que 
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade); 
Possuir protetores 110IDC traseiros para 
as conexões e tampa de proteção frontal 
(dust cover) removível e articulada com 
local para inserção, (na própria tampa), do 
ícone de identificação; 
Possuir vias de contato produzidas em 
bronze fosforoso com camadas de 2,54 
µm de níquel e 1,27 µm de ouro; 
Apresentar disponibilidade de 
fornecimento nas cores (branca, bege, 
cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, 
laranja, verde e preta); 
O keystone deve ser compatível para as 
terminações T-568A e T-568B, segundo a 
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ANSI/TIA/EIA-568-B.2; 
Possuir terminação do tipo 110 IDC 
(conexão traseira) estanhados para a 
proteção contra oxidação e permitir 
inserção de condutores de 22 AWG a 26 
AWG, permitindo ângulos de conexão do 
cabo, em até 180 graus; 
A conector fêmea deverá possibilitar a 
crimpagem dos 8 condutores ao mesmo 
tempo proporcionando deste modo uma 
conectorização homogênea.  
Suportar ciclos de inserção, na parte 
frontal, igual ou superior a 750 (setecentas 
e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 
e 200 inserções com RJ11; 
Suportar ciclos de inserção, igual ou 
superior a 200 (duzentas) vezes com 
terminações 110 IDC; 
Identificação do conector como Categoria 
6, gravado na parte frontal do conector; 
Exceder as características elétricas 
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
1 Categoria 6; 
O produto deve cumprir com os requisitos 
quanto a taxa máxima de compostos que 
não agridam ao meio ambiente conforme a 
diretiva RoHS. 
Apresentar catálogo do produto na 
proposta comercial. 

10 Patch Panel 24p RJ45 Cat.6 
Sistemas de Cabeamento Estruturado 
para tráfego de voz, dados e imagens, 
segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, uso 
interno, para cabeamento horizontal ou 
secundário, em salas de 
telecomunicações (cross-connect) para 
distribuição de serviços em sistemas 
horizontais e em sistemas que requeiram 
grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantia 
de suporte às aplicações como Gigabit 
Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-
duplex e ATM CBIG). 
DESCRIÇÃO: 
Possuir Certificação UL ou ETL LISTED 
Possuir Certificação ETL VERIFIED; 
O produto deve cumprir com os requisitos 
quanto a taxa máxima de compostos que 
não agridam ao meio ambiente conforme a 
norma RoHS. 
Possuir certificação de canal para 4 
conexões por laboratório de 3a. Parte ETL; 
Painel frontal em termoplástico de alto 
impacto, não propagante a chama que 
atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), 
com porta etiquetas de identificação em 
acrílico para proteção; 
Apresentar largura de 19 ", e altura de 1 U 
ou 44,5mm para os Patch Panels de 24 
portas e 2U ou 89mm para os Patch 
Panels de 48 portas. 
Ser disponibilizado em 24 ou 48 portas 
com conectores RJ-45 fêmea na parte 
frontal, estes devem ser fixados a circuitos 
impressos (para proporcionar melhor 
performance elétrica); 
As conectores fêmeas RJ-45 devem 
possuir as seguintes características: 
Atender a ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 

FURUKAWA 4,00 UN R$729,65 
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Categoria 6, possuir vias de contato 
produzidas em bronze fosforoso com 
camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm 
de ouro, possuir terminação do tipo 110 
IDC (conexão traseira) estanhados para a 
proteção contra oxidação, permitindo 
inserção de condutores de 22 AWG a 26 
AWG; 
Identificação do fabricante no corpo do 
produto; 
Possuir local para aplicação de ícones de 
identificação (para codificação); 
Fornecido de fábrica com ícones de 
identificação (nas cores azul e vermelha); 
Ser fornecido com guia traseiro perfurado, 
em material termoplástico de alto impacto, 
não propagante a chama que atenda a 
norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com 
possibilidade fixação individual dos cabos, 
proporcionando segurança, flexibilidade e 
rapidez na montagem; 
Ser fornecido com acessórios para fixação 
dos cabos (velcros e cintas de amarração); 
Possuir estrutura metálica ou aço; 
Suportar ciclos de inserção, igual ou 
superior a 200 (duzentas) vezes com 
terminações 110 IDC; 
Suportar ciclos de inserção, na parte 
frontal, igual ou superior a 750 (setecentas 
e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 
e 200 inserções com RJ11; 
Ser fornecido em módulos de 6 posições 
ou 8 posições; 
Fornecido com instrução de montagem na 
língua Portuguesa; 
Exceder as características elétricas 
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
1 Categoria 6; 
Compatível com as terminações T568A e 
T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-
568-B.2, sem a necessidade de trocas de 
etiqueta; 
Apresentar catálogo do produto na 
proposta comercial. 

11 Organizador Horizontal de Cabos de 1U de 
19" 
Organizador Horizontal de Alta Densidade; 
Possuir estrutura metálica em aço 
espessura de 1,2 mm; 
Possuir largura padrão de 19", conforme 
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D; 
Possuir altura de 1,75" (1U); 
Possuir uma tampa frontal metálica de 
encaixe; 
Possuir pintura em epóxi de alta 
resistência a riscos; 
Possuir no mínimo carga máxima de 
Cabos Cat5e (60cabos), Cat6 (45 cabos) e 
Cat6A (24 cabos). 
Fornecido na cor preta. 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

FURUKAWA 10,00 UN R$172,85 

12 Fita de Velcro preta 
Material (Polietileno e Nylon); 
Sistema de amarração recuperável; 
Desenvolvido para aplicações de 
cabeamento estruturado; 
Não agrida o elemento fixado; 
Dimensões mínimas: comprimento de 

HELLERMAN 20,00 UN R$3,95 
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203.2 mm e largura de 12.7 mm; 
Fornecido na cor preta. 

13 Abraçadeira de Nylon 
Material (Nylon 6.6); 
Sistema de amarração não recuperável; 
Desenvolvido para aplicações de 
cabeamento estruturado; 
Não agrida o elemento fixado; 
Temperatura de trabalho -40°C a +85°C; 
Dimensões mínimas: comprimento de 140 
mm e largura de 2,5 mm. 

HELLERMAN 200,00 UN R$0,16 

14 Etiqueta de Vinil 
Etiquetas próprias para aderência a tubos, 
paredes, equipamentos, janelas com 
superfícies limpas e secas; 
Bom ajuste a superfícies irregulares, 
curvadas ou porosas; 
Não agrida o elemento fixado; 
Durabilidade média de 5 (cinco) anos em 
ambientes externos a temperaturas de 
180°F a -40°F (82°C a -40°C); 
Dimensões mínimas de (largura 51 mm x 
altura 15.24 mm). 

BRADY 50,00 UN R$2,71 

15 Conjunto para fixação em racks 
Porca Gaiola, M4, M5 e M6 ou M8 
temperada, com acabamento niquelado; 
Parafuso Panela Philips M5x 16 mm 
niquelado; 
Arruela niquelada. 

DPR 100,00 UN R$0,41 

16 DIO para 12FO Monomodo Completo 
Distribuidor óptico para até 12 fibras para 
Rack de 19" 
Deve suportar conectores Small Form 
Factory, para até 12 fibras com conectores 
LC e MT-RJ e até 24 fibras com outros 
conectores. 
Deverá ter a função de acomodar e 
proteger as emendas de transição entre o 
cabo ótico e as extensões óticas; 
Deve ser entregue completo para a 
solução de 12 fibras e conectores SC 
monomodo instalados pelo método de 
fusão. 
Ser compatível com os adaptadores óticos 
(ST, SC, LC Duplex, FC, MT-RJ e E2000); 
Ser modular permitindo expansão do 
sistema; 
Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis 
com o padrão 19" e 23"; 
Deve possuir áreas de armazenamento de 
excesso de fibras, acomodação, emenda 
devem ficar internos à estrutura 
(conferindo maior segurança ao sistema); 
Ser fornecido com bandejas de 
acomodação de emendas em material 
plástico e todos os acessórios necessários 
para a realização de fusão; 
Ser fornecido com os pigtails e 
adaptadores ópticos. 
Deve suportar um máximo de 01 bandeja 
de fusão para 12 fibras; 
Ser fabricado em aço SAE 1020; 
Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta 
resistência a riscos. 
Deve possuir gaveta deslizante com 
sistema de trilhos (facilitar 
manutenção/instalação e trabalhos 
posteriores sem retirá-los do rack); 
Deve possuir painel frontal articulável, 
permitindo o acesso aos cordões sem 

FURUKAWA 4,00 UN R$535,95 
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expor as fibras conectorizadas 
internamente; 
Deve possibilitar terminação direta ou 
fusão, utilizando um mesmo módulo 
básico; 
Os adaptadores ópticos devem estar 
dispostos de forma angular em relação a 
frente do DIO, permitindo assim uma maior 
organização dos cordões. 
Deve ser fornecido com suportes para 
adaptadores ópticos separados de 02 em 
02 para uma melhor distribuição dos 
adaptadores ópticos. 
Deve possuir 04 acessos para cabos 
ópticos, sendo 02 pela parte traseira e 02 
pela parte lateral; 
Deve ser de mesma marca do fabricante 
das fibras ópticas propostas neste edital. 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

17 Mini DIO para 6FO Monomodo Completo 
Distribuidor óptico para até 12 fibras de 
parede ou prateleira; 
Indicado para uso interno fixado em 
parede; 
Deve ter capacidade de gerenciar até 12 
fibras ópticas com sistema de fusão; 
Deve ter capacidade de gerenciar até 24 
fibras ópticas em sistemas pré 
conectorizados; 
Deve permitir utilizar conectores LC, SC, 
ST e FC; 
Deve ser entregue completo para a 
solução de 06 fibras e conectores SC 
monomodo instalados pelo método de 
fusão. 
Deve suportar cabos ópticos de 
construção tight ou loose; 
Deve acompanhar o distribuidor óptico, 
sistema de bandeja de emenda, protetor 
de emenda, e braçadeiras plásticas; 
Fabricado em plástico de alta resistência a 
impactos; 
Possuir compartimento interno para 
acomodar e proteger o storage de Pigtails; 
Deve permitir a fixação em trilho industrial 
modelo DIN. 
Deve ser de mesma marca do fabricante 
das fibras ópticas propostas neste edital. 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

FURUKAWA 6,00 UN R$393,15 

18 Cabo de Fibra Óptica Monomodo 6 Fibras 
Sistemas de Conectividade para tráfego de 
voz, dados e imagens, com distribuição de 
última milha. 
Este cabo óptico é indicado para 
instalações aéreas auto-suportados, 
interligando cabos ópticos externos da 
última caixa de emenda às instalações 
internas prediais. 
A unidade básica as fibras são agrupadas 
entre si, devidamente identificadas e 
protegidas por um tubo de material 
termoplástico preenchido com geleia, que 
proporciona proteção contra umidade, 
mecânica e térmica às fibras ópticas. 
No elemento de tração os filamentos de 
fibra dielétricas devem ser de aramida, 
aplicadas ao redor da unidade básica do 
cabo. 

FURUKAWA 1.000,00 MTS R$3,86 
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O cabo deve possuir um cordão de 
rasgamento sob as capas do cabo. 
Camadas externa com material 
termoplástico resistente a raios UV; 
Revestimento não propagante a chama; 
Elemento de suspenção com fio de aço 
galvanizado com diâmetro nominal de 
1,3mm, que proporciona estabilidade 
térmica e previne contra esforços de tração 
e contração no cabo; 
Este cabo deverá ser constituído por 6 
fibras monomodo 9/125 m, proof-test 
100Kpsi. 
Apresentar diâmetro do campo modal: i) 
9,4 +/- 0,5µm em 1310m; 
Apresentar atenuação máxima de: 
0,37 dB/km em 1310m; 
0,25 dB/km em 1550m 
Ser do tipo "loose" com construção do tipo 
Figura 8; 
Possuir resistência a raios ultravioleta e 
umidade; 
Temperatura de operação de -20° a 65°C, 
comprovada através de teste ciclo térmico. 
Possuir impresso na capa externa nome 
do fabricante, marca do produto, data de 
fabricação, gravação sequencial métrica 
(em sistema de medida internacional SI). 
Demais características de acordo com a 
norma ABNT NBR 15596. 
Apresentar Certificação Anatel; 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

19 Acessórios de Poste 
Deve ser fornecido com Armação 
PressBow com isolador. 

ARJ COMPANY 50,00 UN R$10,60 

20 Abraçadeira ajustável 
Deve ser fornecido com Abraçadeira para 
poste tipo BAPI. 

ARJ COMPANY 50,00 UN R$14,06 

21 Plaqueta de Identificação para cabo Óptico 
Material Plástico; 
Plaquetas próprias para fixação a cabos de 
fibra óptica aéreos ou subterrâneos; 
Bom ajuste a superfícies irregulares, 
curvadas; 
Não agrida o elemento fixado; 
Durabilidade média de 5 (cinco) anos em 
ambientes externos; 
Dimensões mínimas de (largura 90 mm x 
altura 40 mm); 
Cor Amarela. 

FIBRACEM 50,00 UN R$0,66 

22 Cabo de aço galvanizado 3/16 
Deve ser fornecido cabo de aço 
galvanizado. 

ARJ COMPANY 60,00 MTS R$3,54 

23 Alça pré-formada de serviço 
Deve ser fornecido alça pré formada de 
serviço. 

ARJ COMPANY 50,00 UN R$5,81 

24 Fio de espinar 
Deve ser fornecido com Alça Pré-formada. 

ARJ COMPANY 30,00 UN R$2,41 

25 Patch Cord Óptico Monomodo SC/LC 
Cordão constituído por um par de fibras 
ópticas monomodo 9/125 mm, tipo "tight"; 
Possuir 2,5 metros de comprimento; 
A fibra óptica deste cordão deverá possuir 
revestimento primário em acrilato e 
revestimento secundário em poliamida; 
Sobre o revestimento secundário deverão 
existir elementos de tração e capa em PVC 
não propagante a chamas; 

FURUKAWA 30,00 UN R$138,51 
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As extremidades deste cordão óptico duplo 
deverão vir devidamente conectorizadas e 
testadas de fábrica, e deveram possuir 
certificado dos testes de perda por 
inserção e perda de retorno emitido pelo 
fabricante; 
Raio mínimo de curvatura aceitável para 
este cordão óptico duplo é de 50 mm; 
Apresentar certificação UL ou CSA; 
Serem ser confeccionados e testados em 
fábrica, sendo obrigatória à apresentação 
da certificação do fabricante, quando da 
Instalação dos mesmos. 
Deve ser de mesma marca do fabricante 
das fibras ópticas propostas neste edital. 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

26 Patch Cord Óptico Monomodo SC/SC 
Cordão constituído por um par de fibras 
ópticas monomodo 9/125 mm, tipo "tight"; 
Possuir 2,5 metros de comprimento; 
A fibra óptica deste cordão deverá possuir 
revestimento primário em acrilato e 
revestimento secundário em poliamida; 
Sobre o revestimento secundário deverão 
existir elementos de tração e capa em PVC 
não propagante a chamas; 
As extremidades deste cordão óptico duplo 
deverão vir devidamente conectorizadas e 
testadas de fábrica, e deveram possuir 
certificado dos testes de perda por 
inserção e perda de retorno emitido pelo 
fabricante; 
Raio mínimo de curvatura aceitável para 
este cordão óptico duplo é de 50 mm; 
Apresentar certificação UL ou CSA; Serem 
ser confeccionados e testados em fábrica, 
sendo obrigatória à apresentação da 
certificação do fabricante, quando da 
Instalação dos mesmos. 
Deve ser de mesma marca do fabricante 
das fibras ópticas propostas neste edital. 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

FURUKAWA 60,00 UN R$100,00 

27 Caixa de Fusão de 24 FO 
Sua estrutura é composta basicamente 
por: Domo, base com as entradas e saídas 
de cabos, kit termo contrátil, bandejas de 
emenda, suporte de bandeja para até 24 
fusões. Deve possuir capacidade de até 
144 fibras acomodadas em até 6 bandejas 
com capacidade para até 24 fusões cada. 
Possui duas formas de instalação aérea 
sendo em poste ou em cordoalha. 
Vedação do cabeçote com o cabo por 
sistema termo contrátil. 
Estrutura tipo Domo; 
Partes componentes: tampa, base e 
bandeja de emenda de material polimérico; 
Deve ter capacidade de até 144 emendas 
por fusão; 
Cada bandeja de emenda deve ter 
capacidade para até 24 fusões; 
Bandeja de emenda deve ter a capacidade 
para armazenamento e fixação de Splitters 
Ópticos; 
Deve possuir bandeja exclusiva para 
armazenamento de Tubos Loose (buffers) 
dos cabos ópticos; 
Sistema de ancoragem de cabos através 

FURUKAWA 2,00 UN R$574,00 
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de elementos de sustentação/tração e 
também através da capa do cabo; 
Capacidade para derivação, sangria ou 
continuidade de cabos; 
Deve possibilitar a fixação de até 06 
bandejas de emenda e 01 bandeja para 
armazenamento de tubo loose (buffers); 
1 porta de principal (para entrada e saída 
de cabos) com capacidade para cabos 
entre 10 e 17mm de diâmetro; 
4 portas de derivação com capacidade 
para cabos entre 8 e 17,5mm de diâmetro; 
Fechamento das portas de derivação 
através de sistema termo contrátil; 
Possibilidade de reentrada sem a 
necessidade de materiais adicionais; 
Válvula de pressão; 
Resistência a raios Ultravioleta (UV); 
Instalação em posição vertical ou 
horizontal; 
Sistema de fechamento entre tampa e 
base sem necessidade de parafusos; 
Dimensiones 450 (altura) x 230 (diâmetro) 
mm; 
Cor Preta; 
Totalmente Hermética - IP68; 
Deve ser fornecida com todos os 
acessórios necessários (abraçadeiras, 
adesivos de proteção para o cabo, tubo de 
fibras e kit limpeza). 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 65.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 65.000,00 
  

 
Infraestrutura 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Eletrocalha Perfurada 100X100X3000MM 
- Com Acessórios 
Eletrocalha perfurada 100x100mm tipo U - 
Chapa 20 awg com Tampa de encaixe 
para eletrocalha perfurada e acessórios 
(Curvas, Emendas, Parafusos e etc) 

CALHAS 
KENNEDY 

100,00 MTS R$97,73 

2 Eletrocalha Perfurada 200X100X3000MM 
- Com Acessórios 
Eletrocalha perfurada 200x100mm tipo U - 
Chapa 20awg com Tampa de encaixe para 
eletrocalha perfurada e acessórios 
(Curvas, Emendas, Parafusos e etc.). 

CALHAS 
KENNEDY 

20,00 MTS R$125,90 

3 Eletrocalha Perfurada 300X100X3000MM 
- Com Acessórios 
Eletrocalha perfurada 300x100mm tipo U - 
Chapa 20awg com Tampa de encaixe para 
eletrocalha perfurada e acessórios 
(Curvas, Emendas, Parafusos e etc.). 

CALHAS 
KENNEDY 

20,00 MTS R$165,60 

4 Eletroduto Galvanizado a Fogo 1" - Com 
Acessórios 
Eletroduto galvanizado fogo semi-pesado 
com espessura mínima de 0,90mm de 1" 
com Acessórios (Curvas, Emendas, 
Conduletes, Parafusos e etc.). 

ELCON 100,00 MTS R$64,40 
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5 Eletroduto Galvanizado a Fogo 2" - Com 
Acessórios 
Eletroduto galvanizado fogo semi-pesado 
com espessura mínima de 0,90mm de 2" 
com Acessórios (Curvas, Emendas, 
Conduletes, Parafusos e etc.). 

ELCON 20,00 MTS R$83,93 

6 Canaleta 55x35 mm x 2 mts 
As canaletas e acessórios, a serem 
instalados, deverão ser fornecidas na cor 
branco ártico com as seguintes 
especificações: 
As canaletas e acessórios deverão ser 
produzidos em material plástico rígido 
auto-extinguível, grau de flamabilidade UL 
94 V-0, ensaiados pela norma UL 94-VO. 
Os perfis das tampas deverão ser 
fornecidos com filme autocolante para 
proteção contra riscos e sujeira no 
transporte e instalação. O sistema de 
canaletas deve atender a norma 
ANSI/TIA/EIA 569-A (Padrão para 
Encaminhamentos e Espaços para 
Cabeamento de Telecomunicação em 
Edifícios Comerciais), em especial o 
adendo n.º 01 da referida norma, onde 
constam os requisitos normativos que 
devem ser seguidos para 
encaminhamento implementados com 
canaletas aparentes, em sistemas de 
cabeamento estruturado em edifícios 
comerciais. 
A taxa de ocupação dos cabos deverá ser, 
no máximo, de 40%, no projeto da rede e 
60% na expansão da mesma, permitindo o 
tráfego de sinais de dados, telefonia, 
imagem e sinal elétrico, possuindo canal 
especial para o tráfego de sinal elétrico 
Os Acessórios deverão ser totalmente 
compatíveis com conectores padrão - 
RJ45, abaixo especificado, atender a 
norma brasileira NBR 14565 
(Procedimento Básico para a elaboração 
de Projetos de Cabeamento de 
Telecomunicações para Rede Interna 
Estruturada), com instalação na própria 
canaleta sem necessidade de caixas 
externas ou sobressalentes. 
A canaleta, onde necessário deverá 
possuir divisor(es) fixo(s), separando o 
circuito de energia em relação ao demais. 
O sistema de canaletas deverá possibilitar 
o uso de Tomadas de Energia, 2P+T 
universal, 250V/10A com encaixe rápido 
no suporte da canaleta, sem necessidade 
de caixas externas ou sobressalentes. 
As canaletas deverão ser fixadas nas 
paredes e as descidas deverão ser feitas 
nas colunas e cantos das paredes usando 
todos os acessórios necessários para um 
perfeito acabamento. 
Os acessórios da canaleta deverão 
respeitar a indicação da norma ANSI / EIA 
/ TIA 568-A, que determina o raio de 
curvatura para cabos UTP/SCTP, que 
deve ser de no mínimo 4 vezes o seu 
diâmetro para cabos 4 pares 
Sistema de canaletas e acessórios 
aparentes de formato curvo, fabricado em 
material plástico auto-extinguível na cor 
branco ártico, com alta resistência ao 

PARCUS 40,00 MTS R$153,17 
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impacto, para condução de fios e cabos, 
tomadas embutidas na canaleta, sem 
caixas ou suportes salientes. 
A base da canaleta deverá possuir 2m de 
comprimento por barra com divisória fixa; 
A tampa deverá possuir encaixe lateral na 
base para dificultar a abertura da canaleta; 
Ser fornecida com todos os acessórios 
(Curvas, Emendas e Parafusos). 
Apresentar Catálogo junto a Proposta 
Comercial. 

7 Poste Metálico Padrão Radar 
Altura total do poste de 06 (seis) metros; 
Poste em metal galvanizado fabricado 
para instalação de equipamentos de 
Câmeras de Reconhecimento óptico de 
Caracteres; 
Tubo de aço galvanizado NBR5580L c/ 
rosca. 
Bitola: 4" 
Diâmetro externo: 114 mm 
Espessura da parede: 3,75 mm 
Acabamento nas pontas: Rosca BSP. 

CONEPOSTE 20,00 UN R$1.206,24 

8 Poste Metálico Vídeo monitoramento 
Altura total do poste de 07 (sete) metros; 
Poste em metal galvanizado fabricado 
para instalação de equipamentos de 
Câmeras de Monitoramento; 
Com Furo de 2´´ para passagem de cabos 
numa distância de 2775 mm do topo; 
Deve possuir topo fechado; 
Com placa de identificação; 
Deve possuir traço de engastamento em 
tinta preta no pé do poste, para indicação 
de profundidade de fixação; 
Diâmetro inicial (pé) de 320mm e final 
(topo) de 140mm; 
Com base de fixação de solo. 

CONEPOSTE 48,00 UN R$1.338,62 

9 Piso Elevado Modular 600X600mm 
Piso Elevado modular 600x600mm 
O piso deverá ser do tipo modular com 
utilização de placas 600x600mm 
preenchidas internamente com concreto 
celular e revestimento em laminado 
melamínico.  
A base de sustentação deverá suportar o 
piso com uma altura acabada/útil de 20cm 
em relação ao contra-piso. 
O sistema deverá ser construído para 
suportar uma carga concentrada de 440Kg 
e carga distribuída de 900Kg. 
A estrutura de piso elevado a ser instalada 
deverá ser devidamente aterrada. 

REMASTER 100,00 MTS R$302,58 

10 Forro Modular com 25mm de espessura 
O forro deverá ser aplicado na sala do 
Centro de Controle Operacional. O sistema 
deverá ser constituído por forro em lã de 
vidro com revestimento em PVC micro 
perfurado proporcionando alto índice de 
absorção sonora e isolação térmica. 
Performance Acústica: Frequência 125-
4000Hz = Coeficiente de Absorção: 0,08-
0,58. Performance Térmica: Resistência 
Térmica de 0,81m² ºC/W / Coeficiente de 
condutividade térmica de 0,030 W/m ºC. 
Deverá ser confeccionado com a utilização 
de materiais incombustíveis 
proporcionando as seguintes 
classificações de reação ao fogo: ABNT - 
NBR 9442 - Classe A, IT 10 Classe II A 

PRISMA 100,00 MTS R$224,31 
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(Instrução Técnica nº. 10 do Corpo de 
Bombeiros da PMSP). 
O sistema adotado será modular com 
placas de 25mm de espessura nas 
medidas de 1250x625mm. 
 O forro deverá estar suspenso por perfis 
metálicos fixados à laje através de tirantes 
rígidos dimensionados para suportar a 
carga de toda a solução.  
O forro deverá estar a uma distância de 
20cm da laje. 

11 Divisória de Vidro Automática deslizante  
O vidro deverá ser do tipo temperado de 
10mm com dispositivo deslizante e 
abertura automática.  
Deverá possuir acionamento integrado ao 
sistema de controle de acesso. 
Porta deverá ser automática deslizante de 
1,0m. 
Folha móvel deverá possuir as medidas de 
1.050mm x 2.200mm; 
Bandeira fixa para divisão dos ambientes; 
Alimentação deverá ser 200~240V 
monofásico com aterramento  
O Acionamento deverá ser do tipo: Motor 
monofásico 250W. com redutor acoplado;  
O trilho deverá ser do tipo: Suspenso, com 
sistema deslizante duplo e roldanas de 
nylon;  
Módulo principal deverá ser do tipo: Digital, 
com controle múltiplo de velocidade 
(Redução, avanço, retardo, tempo de freio 
e aceleração);  
Deverá possuir velocidade de abertura: 
0,78 m/s (uma folha), 1,56 m/s(duas 
folhas).  
Deverá permitir o controle de funções: 
Sempre aberto, sempre fechado, somente 
abertura interna, abertura interna e 
externa.  
Acionamento deverá ser feito através de 
radares de micro-ondas.   
Tampas deverão ser de Alumínio com 
pintura eletrostática ou anodizado.   
Deverá possuir sistema anti esmagamento 
e acionamento manual. 
CONTROLE BIOMÉTRICO: 
Terminal de Acesso com terminal 
biométrico; 
Visando a Prevenção de Perdas e Controle 
de Riscos associados a acesso indevidos, 
vandalismo, furtos e outras ações 
humanas indesejáveis na área objeto 
deste projeto,  
deverá ser implantado um Sistema de 
Segurança Patrimonial (SSP), cujas 
atribuições de segurança básicas deverão 
ser: Identificar e controlar o acesso de 
pessoas; Monitoramento visual de acesso; 
Monitoramento visual dos eventos 
internos; Registros dos eventos para 
auditoria e identificação de sinistros; 
Monitoramento de intrusão e abertura 
indevida de portas; Interface c/ outros 
sistemas em situação de emergência 
(liberação de portas, etc). 

DORMACABA 20,00 MTS R$554,20 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 181.999,96 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 181.999,96 
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Sistema Elétrico 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Nobreak do Tipo I 
Deverá operar em Paralelo Redundante. 
Deverá possuir Topologia de Operação: 
On line com Dupla Conversão, com 
retificador controlado e inversor chaveado 
por IGBT em alta frequência. 
Deverá possuir potência mínima de 15,0 
KVA.  
Deverá possuir configuração de entrada / 
saída: trifásico / trifásico. 
Deverá possuir Tensão de Entrada 
127/220V 3 Fases, neutro e terra. 
Deverá possuir faixa de variação de 
entrada admissível (sem entrada da 
bateria): +/- 15 % 
O Fator de potência de entrada deverá ser 
de 0,92 IGBT 
Deverá possuir Tensão de Saída 
:127/220V (FN / FF) 
Deverá possuir regulação estática de 
saída:  + - 1%    
Deverá possuir frequência de Entrada:  60 
Hz  
Deverá possuir faixa de frequência de 
entrada admissível (sem entrada da 
bateria): 45 a 65Hz 
Deverá possuir frequência de Saída: 60 Hz  
Deverá possuir variação máxima da 
frequência de saída: +/-  0,1% 
Deverá possuir Fator de Crista:  3:1  
O Fator de Potência de Saída deverá ser 
de 0,8 no mínimo 
Deverá possuir Capacidade de 
Sobrecarga: 125% durante 25 segundos
   
Deverá possuir Tempo de comutação: 0 
(zero) 
Deverá possuir Distorção Harmônica: < 
1% @ THD com carga linear 
Deverá possuir Rendimento Global: maior 
ou igual a 92 % 
Deverá possuir Forma de Onda na Saída: 
Senoidal 
Deverá possuir Sistema By Pass Estático 
automático  
Deverá possuir Sistema By Pass Estático 
manual para manutenção sem tempo de 
transferência (acionado via disjuntor). 
Deverá possuir Baterias Tipo Seladas 
(isentas de manutenção e exalação de 
gases à plena carga incorporadas em 
gabinete, com autonomia de 15 minutos a 
plena carga 
O sistema deverá ser totalmente 
compatível com Grupo Gerador a Diesel 
Deverá possuir sistema de proteção 
contra: Sobrecarga, Falta de CC, 
Subtensão de Entrada AC, Sobrecorrente 
na entrada AC, Subtensão e sobretensão 
na entrada CC, Sobrecorrente na entrada 
CC, Curto-circuito na saída. 

NHS 1,00 UN R$14.052,96 
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Deverá possuir Acesso a todas as 
grandezas monitoradas pelos No Breaks 
O No Break deverá permitir a monitoração 
das grandezas elétricas do próprio 
equipamento, mediante um visor de cristal 
líquido, das seguintes informações: tensão 
de entrada, tensão de saída, tensão de 
bateria, frequência de entrada, frequência 
de saída, potência de saída em kW, 
Potência de Saída em kVA, fator de 
potência de saída (carga). 
Através de painel de cristal líquido, o No 
Break deverá possibilitar a monitoração 
dos seguintes itens: falha interna do 
inversor, sobrecarga, falha de rede, bateria 
descarregando, falha do bypass estático, 
carga alimentada pelo bypass estático.  
O No Break deverá possuir memória 
interna, independente de software externo, 
onde seja possível a armazenagem dos 
últimos 4.000 registros, com data e hora da 
ocorrência. Os registros devem 
contemplar todas as medições detalhadas 
acima, bem como a posição dos 
disjuntores no momento da ocorrência, 
possibilitando que estes registros sejam 
baixados pela Assistência Técnica da 
contratada para posterior análise técnica 
dos eventos do sistema.  
O Nobreak deverá permitir a conexão com 
gerenciamento SNMP e permitir 
monitorização remota à distância. 
Os Nobreaks a serem adquiridos deverão 
trabalhar em paralelo redundante. 
Em operação normal, os Nobreaks 
deverão operar em paralelo, alimentando 
simultaneamente as cargas, através de um 
barramento único de distribuição. 
No sistema de paralelismo não poderá 
haver Mestre ou Escravo. Todos devem 
trabalhar independentes. 
No sistema de paralelismo não poderá 
haver perda de Potência. 
Em caso de falha em um dos No Breaks, 
ou até mesmo na necessidade de uma 
eventual manutenção preventiva, um dos 
No Breaks poderá ser totalmente 
desconectado do sistema, passando a 
carga a ser alimentada pelos No Breaks 
restantes. 
No retorno da condição normal do Nobreak 
desconectado a carga voltará a ser 
alimentado pelo sistema paralelo, com a 
divisão da potência total pelos dos 
equipamentos. 
Cada equipamento deve possuir um 
sistema para gerenciamento individual das 
baterias, sendo esta solução composta de 
dispositivos de Hardware e interface de 
Software.  
Cada bateria deverá possuir um Módulo de 
Bateria individual, que executará a função 
de equalização de carga da bateria, 
mantendo a mesma tensão de flutuação ou 
carga em todas as baterias que compõem 
o banco. Com o sistema ativo, dentro de 
condições normais das baterias, a 
diferença de tensão entre as baterias 
deverá ser de no máximo 0,05 VDC. 
A faixa de atuação do Módulo de Bateria 
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deverá ser 0,6 VDC a 5,0 VDC Volts por 
elemento de bateria para bateria de 2 
Volts.  A faixa de temperatura medida 
deverá ser de 0 oC a 60 oC. 
Deverá apresentar catálogo junto à 
proposta comercial. 

2 Quadro de Comando 
Quadro de Comando de Sobrepor 
500x400 mm. 

STECK 5,00 UN R$142,88 

3 Barramento DIN 28 
Barramento para Quadro do tipo DIN 28 
disjuntores bifásico 100ª. 

STECK 5,00 UN R$73,22 

4 Placa de Acrílico 400x400mm 
Placa de Acrílico 400x400 mm para 
proteção dos disjuntores. 

STECK 5,00 UN R$29,85 

5 Canaleta de Recorte Aberto 50x50 mm 
cinza. 

STECK 5,00 MTS R$11,85 

6 Disjuntor Tipo I 
Disjuntor Bipolar 
Com no mínimo 63 A de capacidade 
Norma DIM. 

STECK 10,00 UN R$37,54 

7 Disjuntor Tipo II 
Disjuntor Bipolar 
Com no mínimo 32 A de capacidade 
Norma DIM. 

STECK 10,00 UN R$34,92 

8 Cabo Flexível de 16 mm 
Cor Azul. 

CORFIO 100,00 MTS R$7,86 

9 Cabo Flexível de 16 mm 
Cor Verde. 

CORFIO 100,00 MTS R$7,86 

10 Cabo Flexível de 16 mm 
Cor Preta. 

CORFIO 100,00 MTS R$7,86 

11 Cabo Flexível de 4 mm 
Cor Azul. 

CORFIO 500,00 MTS R$3,06 

12 Cabo Flexível de 4 mm 
Cor Verde. 

CORFIO 500,00 MTS R$3,06 

13 Cabo Flexível de 4 mm 
Cor Preto. 

CORFIO 500,00 MTS R$3,06 

14 Terminal Olhal Tipo I 
Terminal para Cabo Flexível de 16 mm 
Do tipo Olhal. 

INTELLI 50,00 UN R$4,89 

15 Terminal Agulha Tipo I 
Terminal para Cabo Flexível de 16 mm 
Do tipo Agulha. 

INTELLI 50,00 UN R$4,49 

16 Terminal Olhal Tipo II 
Terminal para Cabo Flexível de 4 mm 
Do tipo Olhal. 

INTELLI 50,00 UN R$4,38 

17 Terminal Agulha Tipo II 
Terminal para Cabo Flexível de 4 mm 
Do tipo Agulha. 

INTELLI 50,00 UN R$4,30 

18 Disjuntor Tipo III 
Disjuntor Monofásico 
Com no mínimo 16 A de capacidade 
Norma DIM. 

STECK 90,00 UN R$21,59 

19 Disjuntor Tipo IV 
Disjuntor Monofásico 
Com no mínimo 25 A de capacidade 
Norma DIM. 

STECK 90,00 UN R$21,60 

20 Cabo Flexível de 2,5 mm 
Cor Azul. 

CORFIO 1.500,00 MTS R$1,97 

21 Cabo Flexível de 2,5 mm 
Cor Verde. 

CORFIO 1.500,00 MTS R$1,97 

22 Cabo Flexível de 2,5 mm 
Cor Preto. 

CORFIO 1.500,00 MTS R$1,97 

23 Cabo Flexível de 3 vias de 2,5 mm 
Capa externa na Cor Preto. 

SHALON 3.000,00 MTS R$4,12 

24 Terminal Olhal Tipo III 
Terminal para Cabo Flexível de 2,5 mm 
Do tipo Olhal. 

INTELLI 90,00 UN R$4,02 
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25 Terminal Agulha Tipo III 
Terminal para Cabo Flexível de 2,5 mm 
Do tipo Agulha. 

INTELLI 90,00 UN R$4,22 

26 Tomada padrão Brasileiro 
Deve ser fornecido com espelho para duas 
tomadas. 

ENERBRAS 50,00 UN R$2,79 

27 Fita Isolante com no mínimo 25 metros. 3 M 20,00 UN R$5,40 
28 Haste de aterramento 

Cobre 
5/8" com 2,4m; 
Com todos os acessórios, conectores. 

INTELLI 20,00 UN R$83,17 

29 Cabo de cobre nu de 16mm. ELETROMAC 700,00 MTS R$8,12 
30 Caixa Inspeção de Terra Suspensa 2" 

NPR101 
Completa com tampa e acessórios. 

ERMOTECNIC 100,00 UN R$18,23 

31 Betonita Sódica de 25kg. MONTAL 4,00 UN R$13,48 
32 Interruptor simples com suporte e espelho 

4x2 
Interruptor simples 1 tecla com suporte e 
espelho 4x2. 
Deve apresentar corrente nominal de 10 A; 
Deve apresentar tensão nominal de 250V; 
Deve ser fornecido na cor branca. 

ENERBRAS 12,00 UN R$4,13 

33 Luminária 2x32W de embutir 
Luminária de embutir 2x32W; 
Deve possuir soquetes em policarbonato, 
com contatos em bronze fosforo; 
Deve permitir a instalação de 2 (duas) 
Lâmpadas de 32W; 
Deve permitir a instalação de embutir em 
forro de gesso ou modulado com perfil "T" 
de aba 25mm; 
Deve possuir Corpo em chapa de aço 
tratada com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branca; 
Deve possuir Refletor parabólico e aletas 
côncavas em alumínio anodizado nas 
opções: altíssimo brilho (reflexão total de 
95%), alto brilho (reflexão total de 86%) e 
acetinado (reflexão total de 82%); 
Deve apresentar porta-lâmpada 
antivibratório em policarbonato, com trava 
de segurança e proteção contra 
aquecimento nos contatos. 

LUMILUZ 32,00 UN R$19,76 

34 Lâmpada Fluorescente tubular de 32W 
Lâmpada fluorescente de 32W; 
Deverá ser fornecido 2 (duas) Lâmpadas 
do tipo Tubular de 32W. 
Deverá ser compatível com as luminárias 
a serem fornecidas. 

PHILIPS 32,00 UN R$9,82 

35 Reator eletrônico 2x32W Alto Fator 
Reator eletrônico para 2 lâmpadas 
fluorescentes de 32W (2x32W) bivolt de 
alto fator; 
Deve vir acompanhado de 2(dois) pares de 
soquetes compatíveis com as lâmpadas. 
Deve vir acompanhado por 1(um) 
Conector macho 3P em linha e 1(um) 
Conector fêmea 3P em linha própria para 
luminária. 

TRANCIL 32,00 UN R$19,45 

36 Luminária de emergência 
Deve possuir 2x lâmpadas de LED; 
Deve possuir bateria com autonomia para 
7 horas. 
Deve ser do tipo sobrepor. 

OUROLUX 10,00 UN R$13,84 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 61.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 61.000,00 
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Sistema de Comunicação 
 

 
EMPRESA: PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMÁTICA LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Estação Repetidora 
Ciclo de serviço total contínuo de 100% em 
plena potência; 
Equipamento modular; 
Operação no modo digital; 
A Estação Repetidora deve possuir no 
painel frontal, sinalizadores luminosos, 
que indiquem o status operacional do 
equipamento; 
Deve possuir capacidade de suportar 
alimentação AC e DC; 
Deve possuir fonte integrada; 
Os parâmetros eletrônicos de modulação 
digital e sinalização das estações 
repetidoras digitais, devem suportar no 
mínimo Protocolo Digital ETSI-TS102 361-
1 e o tipo de Vocoder digital AMBE++;  
Tipos de emissão: 11KOF3E, 16K0F3E; 
Banda de Operação de 360 MHz a 400 
MHz; 
Capacidade de canal 64; 
Altura máxima 44mm (01 UR); 
Espaçamento de canais: 12,5 / 25 kHz, 
com programação dentro da faixa acima; 
Tecnologia baseada em 
microprocessador, construção modular e 
100% estado sólido; 
Programação de frequência: por 
sintetizador, dotado de memória 
programável e reprogramável 
externamente, por meio de computador PC 
com software apropriado; 
Operação em modo analógico ou digital - 
mediante seleção; 
Proteção contra: 
 i.   Sobretensão de alimentação; 
 ii.   Inversão de polaridade; 
 iii.  Variação de impedância de RF 
por descasamento de antena; 
 iv. Acionamento contínuo do 
transmissor por tempo programável via 
software; 
 v.   Excesso de potência do 
transmissor. 
Alimentação elétrica: 110 a 220 VCA, 60 
Hz, com sistema de proteção contra 
variações de tensão elétrica na entrada 
AC; 
Voltagem de entrada (CA) 11,0 - 14,4 Vcc; 
Corrente (standby), 110/240 V 0,18/0,25 A; 
Corrente (transmissão), 110/240 V 1,5/0,9 
A; 
Voltagem de entrada (CC) 11,0 - 14,4 Vcc; 
Corrente (standby) 0,7 A; 
Corrente (transmissão) 9,5 A; 
O equipamento deve permitir internamente 
comutação automática para o sistema de 
alimentação ininterrupta (baterias), de 
alimentação do equipamento, em caso de 
falta de energia comercial; 
Potência de saída de RF: 50 Watts 

MOTOROLA 4,00 UN R$50.117,83 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 2019130
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

possibilidade de redução por meio de 
software, sem degradação das 
características; 
Estabilidade de frequência: ± 0,5 ppm,, 
dentro da faixa de - 
30 ºC a + 60 ºC; 
Limitação de modulação: ± 5 KHz a 25 KHz 
e ± 2,5 KHz a 12,5 KHz, para 100% de 
modulação; 
Zumbido e ruído FM: -40 dB a 12,5 KHz e 
-50 dB a 25 KHz; 
Emissões Conduzidas / Irradiadas: -
36dBm < 1 GHz; -30dBm < 1 GHz; 
Potência de canal adjacente (Norma 
TIA603C): 60dB a 12,5 KHz / 70 dB 
a 25 KHz; 
Resposta de áudio: Conforme a Norma 
TIA603C. 
Distorção de áudio 3%; 
Modulação Digital 4FSK: 12,5 KHz 
somente Dados = 7K60FXD / 12,5 
KHz Voz e Dados = 7K60FXE; 
Tipo de vocoder digital: AMBE++; 
Protocolo Digital: ETSI-TS102 361-1/2/3; 
Características Eletrônicas de Recepção: 
A Estação Repetidora Digital deverá 
obedecer às seguintes características 
eletrônicas de recepção: 
Sensibilidade (modo digital): 0,30 µV 
(microvolt) para 5% de taxa de erro de bit 
(BER); 
Seletividade de canal adjacente: 65 dB a 
12,5 KHz / 80dB a 25 KHz 
(Norma TIA603); 50 dB a 12,5 KHz / 80dB 
a 25 KHz (Norma TIA603C); 
Rejeição de espúrias: 80 dB; 
Intermodulação: 75 dB conforme a Norma 
TIA603C; 
Distorção de áudio: 3%; 
Zumbido e Ruído: - 40dB a 12,5 KHz e - 
45dB a 25 KHz; 
Resposta de áudio: Conforme a Norma 
TIA603C; 
Estabilidade de frequência: ± 0,5 ppm, 
dentro da faixa de - 
30ºC a + 60ºC; 
Emissões de espúrias conduzidas: -
57dBm; 
O equipamento deve ser montado em 
gabinete padrão 19 (dezenove) polegadas, 
à prova de corrosão, umidade e vibrações 
mecânicas; 
Circuitos impressos banhados e 
protegidos contra corrosão; 
Dissipação térmica compatível com o calor 
gerado pelo equipamento; 
Número de série do equipamento gravado; 
Selo identificando o número de certificação 
junto a ANATEL; 
Composição do conjunto: 
Estação repetidora digital 50W Mhz, 
padrão 19 polegadas com sistema de 
ventilação forçada, para dissipar o calor 
gerado pelo equipamento, com entrada 
para alimentação AC e DC; 
Carregadores de bateria, padrão 19 
polegadas, entrada 127/220 VCA, saída 
13,8 Vcc e Corrente de carga ajustável de 
5 a 32Amp; 
Cabo coaxial, de baixa atenuação, 
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diâmetro de 7/8"; 
Cabos jumper coaxial de ½" com 
correspondentes conectores coaxiais para 
interligar os cabos coaxiais provenientes 
das antenas com os duplexadores, e 
destes as repetidoras centelhadores 
coaxiais a gás; 
kit Abraçadeiras (presilhas) para fixação 
dos cabos as torres. Deve ser instalada 
uma peça a cada intervalo de 1,5m na 
torre; 
kits para aterramento dos cabos coaxiais; 
kit de Ferragens de fixação das antenas e 
demais materiais e acessórios 
necessários; 
baterias estacionária selada de 12 V x 105 
A.h; 
Rack fechado de 44 u com ventilação 
forçada, para acomodar os equipamentos 
antena colinear omnidirecional, oito 
elementos dobrados, duplexador de 04 
cavidades de 100W. 

2 Estação Fixa Digital 
Parâmetros eletrônicos de modulação 
digital com tecnologia TDMA (Acesso 
Múltiplo por divisão de tempo) em 12,5 
KHz; 
Chave liga/desliga, controle de volume, 
seleção de canais, alto-falante frontal, 
conector de microfone, sinalização 
luminosa, teclas programáveis; 
Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz; 
Número de canais: o transceptor deve 
permitir, no mínimo, a programação de 
1000 (MIL) canais; 
Possibilidade de configuração de no 
mínimo 50 zonas; 
Varredura de canais; 
Display de no mínimo 16 caracteres, para 
visualização dos canais de operação; 
Tipo de serviço: simplex e semi-duplex; 
Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com 
negativo à massa; 
Possibilidade de transmissão de voz e 
dados (mensagens); 
Possibilidade de transmissão de 
mensagens pré-programadas e/ou edição 
de mensagens via teclado;  
Operar em modo digital com tecnologia 
TDMA (2time slots). O protocolo digital 
deverá ser no padrão aberto DMR (rádio 
móvel digital) do ETSI (Instituto Europeu 
de Normas de Telecomunicações); 
Atender às normas militares STD/810 C, D, 
E, F; 
Possuir GPS gerado pelo circuito original 
do próprio equipamento, não sendo aceito 
a inclusão de placas ou periféricos para a 
realização das referidas funções com 
especificação sobre precisão para 
acompanhamento a longo prazo 
(95%valor pecentil > 5 satélites visíveis 
com uma intensidade de sinal nominal de -
130 dBm; TTFF (tempo para o primeiro 
ponto fixo) arranque a frio < 1 minuto; 
TTFF (tempo para o primeiro ponto fixo) 
arranque a quente < 10 segundos; 
Precisão horizontal < 5 metros; 
Possuir recurso de Bluetooth® 4.0; 
alcance Classe 2; 10 metros (sem adição 

MOTOROLA 5,00 UN R$18.148,97 
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de placa); 
Wi-fi integrado Padrões admitidos IEEE 
802.11b, 802.11g, 802.11n protocolo de 
segurança admitido WPA, WPA-2, WEP 
quantidade máxima de SSID 128 (64 para 
os modelos numéricos); 
Dimensões (A x L x P) 53 mm x 175 mm x 
206 mm (2,1" x 6,9" x 8,1"); 
Peso 1,8 kg (3,9 lb); 
Cada estação deve ser fornecida com os 
seguintes itens: 
01 (um) equipamento rádio transmissor-
receptor; 
01 (um) microfone de mão com tecla de 
transmissão; 
01 (um) conjunto de cabo de alimentação; 
01 (uma) antena tipo Colinear G-6 com no 
mínimo 6 dB de ganho; 
01 (uma) bateria estacionária 45 Amperes; 
01 (uma) Fonte de alimentação de 16 
Amperes de pico, com flutuador de 
baterias e suporte para rádios; 
30 metros de cabo coaxial RGC213 
suficiente para a ligação do mesmo; 
01 Kit Conectores e miscelâneas de 
instalação; 
01 Kit de ferragens necessárias para 
fixação da antena e material necessário 
para fixação do cabo RF. 

3 Estação Móvel Digital 
Parâmetros eletrônicos de modulação 
digital com tecnologia TDMA (Acesso 
Múltiplo por divisão de tempo) em 12,5 
KHz; 
Chave liga/desliga, controle de volume, 
seleção de canais, alto-falante frontal, 
conector de microfone, sinalização 
luminosa, teclas programáveis; 
Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz; 
Número de canais: o transceptor deve 
permitir, no mínimo, a programação de 
1000 (MIL) canais; 
Possibilidade de configuração de no 
mínimo 50 zonas; 
Varredura de canais; 
Display de no mínimo 16 caracteres, para 
visualização dos canais de operação; 
Tipo de serviço: simplex e semi-duplex; 
Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com 
negativo à massa; 
Possibilidade de transmissão de voz e 
dados (mensagens); 
Possibilidade de transmissão de 
mensagens pré-programadas e/ou edição 
de mensagens via teclado;  
Operar em modo digital com tecnologia 
TDMA (2 times slots). O protocolo digital 
deverá ser no padrão aberto DMR (rádio 
móvel digital) do ETSI (Instituto Europeu 
de Normas de Telecomunicações); 
Atender às normas militares STD/810 C, D, 
E, F; 
Possuir GPS gerado pelo circuito original 
do próprio equipamento, não sendo aceito 
a inclusão de placas ou periféricos para a 
realização das referidas funções com 
especificação sobre precisão para 
acompanhamento a longo prazo 
(95%valor pecentil > 5 satélites visíveis 
com uma intensidade de sinal nominal de -

MOTOROLA 25,00 UN R$11.657,30 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 2019133
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

130 dBm; TTFF (tempo para o primeiro 
ponto fixo) arranque a frio < 1 minuto; 
TTFF (tempo para o primeiro ponto fixo) 
arranque a quente < 10 segundos; 
Precisão horizontal < 5 metros; 
Possuir recurso de Bluetooth® 4.0; 
alcance Classe 2; 10 metros (sem adição 
de placa); 
Wi-fi integrado Padrões admitidos IEEE 
802.11b, 802.11g, 802.11n protocolo de 
segurança admitido WPA, WPA-2, WEP 
quantidade máxima de SSID 128 (64 para 
os modelos numéricos); 
Dimensões (A x L x P) 53 mm x 175 mm x 
206 mm (2,1" x 6,9" x 8,1"); 
Peso 1,8 kg (3,9 lb); 
Cada estação deverá ser fornecida com os 
seguintes itens: 
01 (um) equipamento rádio transmissor-
receptor; 
01 (um) microfone de mão com tecla de 
transmissão; 
01 clipe para sustentação do microfone; 
01 (um) conjunto de cabo de alimentação 
e suporte de fixação; 
01 (uma) antena móvel 5/8 de onda,3 dB 
de ganho; 
01 (um) suporte de calha ou porta mala; 
01 (uma) antena GPS. 

4 Estação Portátil Digital 
Identificação eletrônica do rádio; 
Verificação se o rádio está ligado ou 
desligado; 
Chamada de emergência; 
Chamada de alerta; 
Recepção de monitor remoto; 
Recepção de chamada privativa; 
Recebimento de desabilitação do rádio; 
Localização automática do equipamento 
através de GPS; 
Parâmetros eletrônicos de modulação 
digital com tecnologia TDMA (Acesso 
Múltiplo por divisão de tempo) em 12,5 
KHz . A sinalização dos equipamentos a 
serem locados deverão ser os definidos 
nesta especificação técnica; 
Fácil manuseio e operação; 
Operação em modo dual, digital ou 
analógico no mesmo rádio, programados 
por canal; 
Indicadores de status operacional; 
Número de canais - mínimo de 32 (trinta e 
dois); 
Varredura de canais - Possibilitar que o 
rádio monitore vários canais de uma lista 
programável, e participe de uma chamada 
assim que detectar atividade em qualquer 
um deles. Deve ser possível a varredura 
de canais digitais e analógicos 
simultaneamente; 
Capacidade de operação rádio a rádio 
(ponto - a - ponto), sem a utilização de 
infraestrutura; 
Volume; 
Silenciador de recepção; 
Seletor de canais; 
Botão de acionamento de alarme de 
emergência; 
Envio de identificação eletrônica do rádio;  
Alarme de emergência; 

MOTOROLA 70,00 UN R$3.956,15 
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Inibição e reabilitação de rádio; 
Recepção de chamada privativa; 
Possibilidade de transmissão de 
mensagens pré-programadas e/ou edição 
de mensagens via teclado; 
Envio da localização automática por meio 
de GPS, intrínsecos nos equipamentos; 
Envio de chamada de emergência; 
Recepção de monitor remoto; 
Chamada de alerta; 
Faixa de frequência: 360-400 MHz 
(devendo atender a todos os canais dessa 
faixa de frequência sem subdivisão); 
Alimentação DC: bateria recarregável, de 
alta capacidade; 
Proteções eletrônicas contra; variação de 
impedância de RF ou descasamento da 
antena; acionamento contínuo do 
transmissor por tempo superior ao 
permitido, reciclável em cada acionamento 
(programável); 
Controle de frequência: por sintetizador, 
dotado de memória programável e 
reprogramável externamente através de 
computador; 
Tecnologia baseada em 
microprocessador; 
A identificação Eletrônica do Transceptor 
nos modos digital e analógico, deve ser 
fornecida pelo circuito eletrônico original 
do próprio equipamento, não se admitindo 
através da inclusão de circuitos (internos 
ou externos), placas adicionais ou 
complementares ao equipamento; 
Potência de saída de RF com ajuste via 
programação: Potência baixa 1 W 
Potência alta 4 W; 
Espaçamento de Canais: 12,5 KHz e 25 
KHz; 
Estabilidade de frequência dentro da faixa 
de - 30 ºC a + 60 ºC+/- 1,5 ppm 
(sem GPS) +/- 0,5 ppm (com GPS); 
Limitação de modulação +/- 2,5 kHz a 12,5 
kHz +/- 5,0 kHz a 25 kHz; 
Emissões conduzidas / irradiadas -36 dBm 
< 1 GHz -30 dBm > 1 GHz; 
Zumbido e ruído FM -40 dB a 12,5 kHz -45 
dB a 25 kHz; 
Temporizador de transmissão (T.0.T) 
reciclável em cada acionamento 
(programável) via software; 
Potência de canal adjacente 60 dB a 12.5 
kHz 70 dB a 25 kHz; 
Resposta de áudio conforme a Norma 
TIA603C; 
Distorção de áudio 3%; 
Tipo de vocoder digital AMBE++; 
Protocolo digital no mínimo o ETSI-TS102 
361-1; 
Sensibilidade em modo analógico: 0.30 V 
(microvolt) 0,22 uV (típica) para 12 dB - 
SINAD;  
Sensibilidade em modo digital: 0.3 V 
(microvolt) para 5% de taxa de erro de bit 
(BER); 
Possuir GPS gerado pelo circuito original 
do próprio equipamento, não sendo aceito 
a inclusão de placas ou periféricos para a 
realização das referidas funções com 
especificação sobre precisão para 
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acompanhamento a longo prazo 
(95%valor pecentil > 5 satélites visíveis 
com uma intensidade de sinal nominal de -
130 dBm; TTFF (tempo para o primeiro 
ponto fixo) arranque a frio < 1 minuto; 
TTFF (tempo para o primeiro ponto fixo) 
arranque a quente < 10 segundos; 
Precisão horizontal < 5 metros; 
Possuir recurso de Bluetooth® 4.0; 
alcance Classe 2; 10 metros (sem adição 
de placa); 
Wi-fi integrado Padrões admitidos IEEE 
802.11b, 802.11g, 802.11n protocolo de 
segurança admitido WPA, WPA-2, WEP 
quantidade máxima de SSID 128 (64 para 
os modelos numéricos; 
Seletividade para canais adjacentes: 
Norma TIA603 60 dB a 12,5 kHz, 70 dB 
a 25 kHz Norma TIA603C 45 dB a 12,5 
kHz, 70 dB a 25 kHz; 
Estabilidade de frequência dentro da faixa 
de - 30 ºC a + 60 ºC+/- 1,5 ppm 
(sem GPS) +/- 0,5 ppm (com GPS); 
Espaçamento de canais: 12,5 KHz / 25 
KHz; 
Rejeição de sinais espúrios: 70 dB 
conforme Norma TIA603C; 
Intermodulação: 70 dB conforme Norma 
TIA603C; 
Potência de áudio: mínimo de 0,5 Watt 
medido com tom de 1KHz; 
Resposta de áudio: conforme TIA 603C 
com curva de resposta adequada; 
Distorção de áudio a áudio nominal 3% 
(típica); 
Zumbido e ruído -40 dB a 12,5 kHz -45 dB 
a 25 kHz; 
Emissões de espúrias conduzidas -57 dBm 
(Norma TIA603C); 
Oscilador controlado por tensão (VCO) 
operando em UHF; 
Rigidez mecânica suficiente para não 
captação de vibrações; 
Controle de frequência por memória 
programável e reprogramável 
eletricamente, mediante programação por 
meio de computador; 
Número de série do equipamento gravado 
no chassi ou fixado a ele, por meio de 
etiqueta adesiva; 
Gabinete leve, vedado à entrada de 
umidade, respingos de chuvas, e em 
condições de operar sujeito às vibrações 
mecânicas do tipo encontradas nos 
veículos nacionais, autos e motociclos; 
Atender a Norma MIL STD 810 C, D, E F; 
Atender a Especificação IP57 para 
submergibilidade; 
Terminais, conectores e contatos 
banhados à cobre, a fim de reduzir a 
probabilidade de perdas ou maus contatos; 
Circuitos impressos protegidos contra 
corrosão; 
Fácil identificação de componentes e 
módulos; 
Dimensões máximas com bateria: 130mm 
x 55mm x 40mm; 
Peso máximo com bateria: 330g; 
Cada estação deve ser fornecida com os 
seguintes itens: 
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01 (um) equipamento rádio transmissor-
receptor; 
01 (um) estojo na cor preta, com suporte 
para cinto e alça para suporte a tiracolo; 
02 (duas) baterias de íon de lítio, ou de 
superior qualidade, de alta capacidade. 
Cada bateria deverá fornecer, mínimo de 
1,3 A/H, autonomia mínima de 08 (oito) 
horas contínuas, para um ciclo operacional 
de 5-5-90 (5% do tempo em transmissão, 
5% em recepção e 90% em standby) em 
modulação analógica e autonomia mínima 
de 11 (onze) horas contínuas, para um 
ciclo operacional de 5-5-90 (5% do tempo 
em transmissão, 5% em recepção e 90% 
em standby) em modulação digital; 
01 (uma) antena tipo heliflex helicoidal 
emborrachada dentro da faixa de 
frequência de operação do equipamento, 
dotada de antena receptor de GPS em 
peça única; 
01 (um) carregador de bateria unitário, tipo 
mesa, com entrada 110 Volts CA, do tipo 
recarga rápida, com tempo médio de 
recarga de no máximo 02 (duas) horas. 
01 (um) microfone de mão remoto. 

5 Sistema de Gerenciamento Comunicação 
e Despacho 
A central de monitoramento terá a função 
de monitorar, gravar, supervisionar e 
gerenciar as diversas redes de dados e 
voz do sistema de transmissão da 
pretendido, tendo a possibilidade de 
controlar todos os grupos de voz. devera 
possuir os equipamentos de hardware e 
infraestrutura para proporcionar através de 
softwares o gerenciamento e 
monitoramento dos equipamentos de 
estação portátil, base fixa e base móvel de 
maneira segura com criptografia e em 
modo digital. Sua operação deverá permitir 
chamadas por canal de repetição, ponto a 
ponto, e receber e efetuar chamadas 
privativas. deverá permitir a identificação 
do equipamento quando receber uma 
chamada, permitir que se realize 
chamadas privativas, verificação de status 
(ligado ou desligado), possibilitar a 
desabilitação e ativação do PTT 
remotamente dos equipamentos de 
comunicação, deverá permitir a captura de 
dados de GPS determinando a latitude, 
longitude e velocidade das estações 
portáteis e estações de base móveis 
permitindo a localização em mapa digital. 
O sistema também devera possibilitar o 
armazenamento das informações de GPS 
e registro de voz, e deverá ter a 
capacidade de operar as funções do 
sistema de repetição via IP; 
A aplicação deve possuir licenças para 
visualização da localização do GPS dos 
terminais e monitorar o áudio em tempo 
real; 
A aplicação deve fazer a gravação de 
todas as comunicações e ter capacidade 
de armazenamento por um período 
mínimo de 6 meses; 
Disponibilizar localização de GPS no mapa 
para os terminais que possuírem 
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tecnologia compatível;  
A aplicação deve permitir integração com 
o Google Earth para visualização da 
localização dos terminais que possuírem a 
tecnologia de GPS; 
Possuir recursos de GPS: Cercas, Marcos 
e Alarmes; 
Permitir troca de mensagens entre as 
estações de despacho e terminais com os 
terminais que disponibilizarem este 
recurso; 
Deve possibilitar Interligação temporária 
entre estações; 
Possuir atendimento de Telefone digital 
protocolo SIP integrado com a estação de 
despacho; 
GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO 
O sistema de gravação deve permitir 
exportar o áudio em arquivos de padrões 
usuais; 
O sistema de gravação deve permitir a 
emissão de relatórios das gravações em 
extensões de padrões usuais; 
O sistema de gravação deve permitir 
identificar origem/destino e período 
através de filtros para identificação das 
comunicações realizadas; 
A aplicação deve apresentar em formato 
de gráficos, as comunicações para 
gerenciamento das estações em tempo 
real; 
O sistema de gravação deve permitir o 
acesso via Web para consultas, e deve 
possibilitar baixar os arquivos de áudio; 
O sistema deve permitir o monitoramento 
do áudio em tempo real; 
ESTAÇÃO DE DESPACHO 
A estação de despacho deverá possuir 
licença e hardware para acessar a todos 
os recursos da central de monitoramento 
pertinentes a operação de comunicação do 
sistema pretendido, rastreamento e 
controle. 
ÁUDIO 
A estação de despacho deve possuir alto-
falante integrado ao equipamento; 
Monitoramento do áudio de todas as 
estações, simultaneamente; 
Áudio de recepção em modo "alto falante" 
ou "fone de cabeça"; 
Possibilitar a transmissão simultânea para 
mais de uma estação de rádio; 
Controle de volume independente para 
áudio recebido nas estações 
selecionadas; 
Controle de volume independente para 
áudio recebido nas estações monitoras; 
Controle específico para nível de áudio 
recebido no fone de cabeça; 
COMANDOS/ACIONAMENTO/CONTROL
E 
O sistema deve possibilitar a operação 
através de fone/microfone de cabeça e 
microfone de haste flexível; 
A operação manual deve obedecer sempre 
a prioridade do despacho do rádio quando 
em atendimento telefônico, mas sem 
perder a comunicação do telefone; 
Possuir um sistema de login e senha para 
registro de usuários e seus privilégios; 
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Deve possibilitar a troca de canais para 
cada estação; 
Pedal auxiliar para transmissão e 
operação com mãos livres; 
Tecla distinta para transmissão em 
estações agrupadas;  
Tecla de transmissão individual para cada 
estação; 
Tecla de transmissão para chamada 
seletiva; 
Possibilitar visualização do mapa mesmo 
durante a operação das estações; 
Possuir comunicação independente 
(Intercom) entre as estações de despacho 
e usuários do sistema via IP; 
Opção de estender a tela para visualização 
em um segundo monitor; 
SINALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
DESPACHO 
Deve apresentar informações visuais de 
todas as operações em andamento; 
Estação recebendo; 
Transmissão individual; 
Transmissão simultânea; 
Operação agrupada; 
Chamada não respondida (pendente); 
Estação selecionada; 
Estação Monitorada. 
COMPOSIÇÃO DA CENTRAL DE 
MONITORMENTO E DESPACH 
01 Software de Monitoramento e controle 
com licenças compatíveis ao sistema 
transmissão de voz e dados com as 
funcionalidades descritas acima; 
02 CPU para despacho com no mínimo um 
processador Core i5 capacidade de 
memória de 8 GB, possuir entradas USB, 
HDMI e placa adicional de vídeo 01 HD de 
no mínimo 1 TB, sistema atualizado 
compatível com o software de 
monitoramento,  
01 sistema operacional atualizado e 
compatível com o software de 
monitoramento; 
02 No break bivolt automático de entrada 
115/127/220v e saída 115v 1.4 kva; 
01 roteador de 8 portas 10/100/1000 com 
no mínimo 1 porta WAN; 
01 licença de acesso ao sistema de 
monitoramento ; 
01 mouse; 
01 teclado; 
01 par de caixas de som; 
01 microfone de mesa com pedal de PTT; 
01 Monitores de Led com 21"; 
01 Monitor de Led 40"; 
02 estações fixas do sistema de 
radiocomunicação devem possuir as 
seguintes          características básicas: 
Parâmetros eletrônicos de modulação 
digital com tecnologia TDMA (Acesso 
Múltiplo por divisão de tempo) em 12,5 
KHz; 
Chave liga/desliga, controle de volume, 
seleção de canais, alto-falante frontal, 
conector de microfone, sinalização 
luminosa, teclas programáveis; 
Faixa de frequência: 360 a 400 MHz; 
Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz; 
Número de canais: o transceptor deve 
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permitir, no mínimo, a programação de 
1000 (MIL) canais; 
Possibilidade de configuração de no 
mínimo 50 zonas; 
Varredura de canais; 
Display de no mínimo 16 caracteres, para 
visualização dos canais de operação; 
Tipo de serviço: simplex e semi-duplex; 
Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com 
negativo à massa; 
Possibilidade de transmissão de voz e 
dados (mensagens); 
Possibilidade de transmissão de 
mensagens pré-programadas e/ou edição 
de mensagens via teclado;  
Operar em modo digital com tecnologia 
TDMA (2time slots). O protocolo digital 
deverá ser no padrão aberto DMR (rádio 
móvel digital) do ETSI (Instituto Europeu 
de Normas de Telecomunicações); 
Atender às normas militares STD/810 C, D, 
E, F; 
Possuir GPS gerado pelo circuito original 
do próprio equipamento, não sendo aceito 
a inclusão de placas ou periféricos para a 
realização das referidas funções com 
especificação sobre precisão para 
acompanhamento a longo prazo 
(95%valor pecentil > 5 satélites visíveis 
com uma intensidade de sinal nominal de -
130 dBm; TTFF (tempo para o primeiro 
ponto fixo) arranque a frio < 1 minuto; 
TTFF (tempo para o primeiro ponto fixo) 
arranque a quente < 10 segundos; 
Precisão horizontal < 5 metros; 
Possuir recurso de Bluetooth® 4.0; 
alcance Classe 2; 10 metros (sem adição 
de placa); 
Wi-fi integrado Padrões admitidos IEEE 
802.11b, 802.11g, 802.11n protocolo de 
segurança admitido WPA, WPA-2, WEP 
quantidade máxima de SSID 128 (64 para 
os modelos numéricos); 
Dimensões (A x L x P) 53 mm por 175 mm 
x 206 mm (2,1" x 6,9" x 8,1"); 
Peso 1,8 kg (3,9 lb); 
Cada estação deve ser fornecida com os 
seguintes itens: 
01 (um) equipamento rádio transmissor-
receptor; 
01 (um) microfone de mão com tecla de 
transmissão; 
01 (um) conjunto de cabo de alimentação; 
01 (uma) antena tipo Colinear G-6 com no 
mínimo 6 dB de ganho; 
01 (uma) bateria estacionária 45 Amperes; 
01 (uma) Fonte de alimentação de 16 
Amperes de pico, com flutuador de 
baterias e suporte para rádios; 
30 metros de cabo coaxial RGC213 
suficiente para a ligação do mesmo; 
01 Kit Conectores e miscelâneas de 
instalação; 
01 Kit de ferragens necessárias para 
fixação da antena e material necessário 
para fixação do cabo RF. 

6 A central deverá possuir as seguintes 
especificações mínimas: 
 Central PABX híbrida deve ser 
uma central modular, possibilitando 

INTELBRAS 1,00 UN R$10.708,91 
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expansão de acordo com a necessidade 
de cada sistema, bem como possibilitar 
sua instalação em rack; 
 Deverá possuir capacidade 
mínima de 30 troncos digitais e R20 
(canais), 8 troncos analógicos e 30 troncos 
IP; 
 Deve ainda permitir um mínimo 
de 180 ramais TDM e 120 ramais IP; 
 Deverá ter um software de Call-
Center compatível com a central para 8 
Pontos de atendimento;  
 Deverá possuir também 
possibilidade de chamadas GSM, com no 
mínimo 4 troncos; 
 Deve possuir pelo menos uma 
interface ethernet, à 100Mbps para 
conexão do equipamento a uma rede LAN 
via protocolo TCP/IP, permitindo o 
gerenciamento, configuração e operação 
da CPTC de qualquer ponto da rede; 
 Permitir que a sua configuração e 
de suas funcionalidades seja realizada 
remotamente por meio de uma interface 
gráfica web, bem como permitir realizar 
programações, diagnósticos, 
manutenções e atualizações de software; 
 A central também deve permitir 
que a manutenção e configuração possam 
ser efetuada através de porta rj45 ou 
RS232; 
 Permitir ter no mínimo um usuário 
para acesso remoto, tendo a possibilidade 
de criação de mais usuários para acesso; 
 Plano de numeração dos ramais 
deve ser flexível, composto por no mínimo 
3 dígitos; 
 Permitir o uso de apenas um par 
de fio, tanto para os ramais analógicos 
como digitais; 
 Deve possibilitar recursos de Voz 
sobre IP (VoIP) e telefonia IP (ramais IP 
para configuração/instalação de 
dispositivo IP) internos ao equipamento de 
forma modular; 
 Permitir a interligações de 
equipamentos através da rede de dados, 
com o uso do protocolo SIP 2.0 
(RFC3261), assim como deve permitir o 
uso de conexão de entroncamento SIP 
entre os equipamentos; 
 Possuir identificação de 
chamadas (DTMF/FSK) incorporada; 
 Deve ter interface gráfica em 
português para acesso as programações; 
 Protocolo CSTA para aplicações 
CTI; 
 Deve ter interface gráfica em 
português para acesso as programações; 
 Deve permitir o encaminhamento 
das chamadas para diferentes destinos, 
indiferente do entroncamento utilizado; 
 Permitir envio de fax T38; 
 Permitir o uso do serviço de 
consulta portabilidade para números 
móveis; 
 Suportar, no mínimo, os codecs 
de voz G.711 a/b e G.729 a/b; 
 Suportar a classificação de 
pacotes (QoS) baseada no padrão ToS;   
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 Permitir definir diferentes rotas 
para chamadas de entrada e/ou saída; 
 Permitir a utilização da 
funcionalidade DDR (Discagem Direta e 
Ramal), permitindo a atribuição de um 
número da rede pública para o respectivo 
ramal, assim, haverá recebimento das 
chamadas diretamente nos ramais sem a 
intervenção da telefonista; 
 Programar análise de cifras 
possibilitando a tomada de decisões no 
que se refere ao destino das chamadas 
geradas, ou seja, no momento da geração 
de uma chamada o sistema deve ser 
capaz de decidir se a chamada será 
externa a Rede de Voz (STFC) ou trata-se 
de uma chamada para ramal (DDR) dentro 
desta rede. Deve ainda permitir a 
avaliação do número discado (número de 
"B") e possibilitar a análise de no mínimo 8 
cifras; 
 Permitir armazenamento interno 
de pelo menos 905 bilhetes das 
chamadas, visando a integração com 
software de tarifação, com fins de coleta e 
tratamento dos bilhetes, podendo ser 
expandido apelo menos 10.000 bilhetes; 
 Categorias diferenciadas para 
acesso de ramais a facilidades; 
 Chamada para telefonista através 
de um único dígito; 
 Discriminador de chamadas de 
saída, através de classes de tráfego (local, 
DDD, DDI), discriminação de rotas, 
discriminação de acesso a números 
especiais, de modo a viabilizar as 
seguintes categorias de assinantes: 
 Irrestrito: poderão efetuar 
ligações para telefone fixo ou celular, 
automaticamente, qualquer chamada 
local, nacional (sistema DDD), e 
internacional (sistema DDI), após a 
discagem de código de acesso; 
 Impedido de acesso ao tráfego 
DDI: somente poderão efetuar ligações 
para telefone fixo ou móvel, chamadas 
locais e nacionais (sistema DDD), após a 
discagem de código de acesso; 
 Impedido de acesso ao tráfego 
DDI e restrição ao tráfego DDD: somente 
poderão efetuar ligações para telefone fixo 
e móvel, chamadas locais e para áreas 
nacionais previamente definidas, com ou 
sem bloqueio a terminal móvel, após a 
discagem de código de acesso; 
 Impedido de acesso ao tráfego 
DDI e DDD: somente poderão efetuar 
ligações para telefone fixo, 
automaticamente, chamadas locais; 
 Semi-restrito: somente poderão 
efetuar, automaticamente, chamadas 
internas, chamadas externas, através do 
auxílio da telefonista; 
 Restrito: somente poderão 
efetuar chamadas entre os ramais do 
sistema; 
 Possibilitar a criação de 
categorias de chamadas (DDI, DDD, 
celular local) para diferenciar o direito de 
chamada por cada ramal; 
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 Música de espera para chamadas 
retidas pela telefonista/usuário e quando 
em processo de consulta e transferência 
entre ramais; 
 Atendimento automático (DISA) 
incorporado para no mínimo 8 canais; 
 Deve possibilitar a utilização de 
no mínimo 40 terminais inteligentes na 
mesma central; 
 Deverá permitir funções como 
definição de rota de menor custo, seleção 
automática de linhas, transferência de 
chamadas para números externos, 
estipular o limite de duração das 
chamadas e função busca pessoa entre os 
terminais inteligentes; 
 Ainda deve permitir a utilização 
de agenda individual e coletiva; 
 Permitir a todos os ramais do 
sistema capturar as chamadas 
(internas/externas) dirigidas ao ramal ou 
grupo; 
 Criação de grupos de captura de 
chamadas para atendimento (vários 
ramais de um mesmo setor, sendo 
possível "puxar" as ligações entre eles), 
além de grupos com atendimento 
centralizado (vários ramais direcionados 
para um único prefixo); 
 Permitir que os ramais possam 
ser agrupados de tal forma que o acesso a 
esses grupos possa ser feito pela 
discagem de um único número ou prefixo, 
independentemente do acesso a cada 
ramal pertencente a esse grupo por seus 
números individuais, sendo de no mínimo 
1 a 20 grupos com no mínimo 20 ramais 
cada; 
 Permitir ao usuário utilizar 
qualquer ramal do sistema, mesmo que 
este esteja bloqueado, utilizando seu 
código pessoal (conta e senha); 
 Possibilitar transferir 
automaticamente as chamadas destinadas 
a ramais em caso de ocupado ou não 
atendimento (imediata ou temporizada), 
para ramais, grupos, correio de voz, 
números externos fixos ou móveis, 
telefonista, etc; 
 Deverá permitir o cadastramento 
(pelo administrador via software de 
gerenciamento) de código de operadora 
para longa distância (nacional e 
internacional), permitindo a central 
substituir o código de operadora, 
equivocadamente digitado pelo usuário, 
pelo código de operadora cadastrado; 
 A central deverá permitir o 
cadastramento (pelo administrador via 
software de gerenciamento) de bloqueio e 
liberação, conforme necessidade, de 
números específicos (telefones e serviços, 
do tipo 102, 0300, 4004, etc.); 
 Permitir estacionar 
temporariamente chamadas em curso, 
para posterior retomada ou captura por 
outro ramal; 
 Deverá possibilitar aos usuários 
autorizados se conectarem a uma 
chamada em curso de outro usuário, com 
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tom de advertência e possibilidade de 
proteção contra intercalação; 
 Permitir interceptar as chamadas 
que o usuário não deseja atender 
temporariamente, desviando-as para uma 
mensagem pré-gravada; 
 Possibilitar atendimento 
simultâneo de chamadas, com uma sendo 
colocada em espera; 
 Permitir após um período 
predeterminado, as chamadas que foram 
estacionadas ou transferidas sem 
resposta, voltar a chamar no ramal que 
estacionou; 
 Reserva automática de um ramal 
quando ocupado ou não atende, através 
de uma chamada de retorno automática; 
 Siga-me de chamadas internas e 
externas em todas as portas, de modo que 
determinados ramais categorizados 
possam, a partir de seu ramal ou de 
qualquer outro, desviar as ligações 
dirigidas a seu ramal, para o ramal no qual 
a facilidade está sendo ativada; 
 Deverá possibilitar a 
programação de serviço diurno e noturno, 
com ativação automática em horário pré-
programado; 
 Possibilitar sinalização que 
informa ao usuário, quando este estiver 
ocupado, a existência de uma segunda 
chamada; 
 Possuir um sistema de backup de 
configurações, onde o administrador, via 
sistema de gerenciamento, possa realizar 
uma cópia de segurança com a 
configuração em uso; 
 Permitir que todos os ramais, 
possam transferir ligações internas e 
externas (desde que categorizados), com 
ou sem consulta, ao ramal para o qual está 
sendo transferida a ligação; 
 Deverá possibilitar o uso de sala 
de conferência interna/externa, com 
conversação de, no mínimo, 3 grupos 
simultâneos com pelo menos 5 
participantes cada; 
 O sistema de gerenciamento 
deve permitir que as centrais telefônicas 
possam ser gerenciadas remotamente por 
estações de gerenciamento de rede 
através dos protocolos SNMP e Syslog, 
permitindo a visualização e manutenção 
de suas funcionalidades, assim como 
gerar (alarmes), que permite ao 
administrador do sistema identificar 
eventuais falhas no equipamento e, 
através das informações neles contidas, 
possa tomar a ação restauradora mais 
adequada; 
 Para fins de monitoração, o 
sistema deverá enviar notificações quando 
qualquer objeto envolvido entrar ou sair do 
estado normal de funcionamento, através 
de SNMPv1 ou SNMPv2c; 
 Sistema deve utilizar de login e 
senha para acesso ao ambiente de 
configuração do administrador; 
 O sistema de manutenção poderá 
ser de forma remota ou on-site; 
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 Deve possuir fonte de 
alimentação interna bivolt automática; 
 Deverá possuir garantia para os 
equipamentos e softwares ofertados de no 
mínimo 12 meses; 
 A solução deverá ser 
homologada e certificada pela ANATEL. 
 Gravador E1 para 30 Canais 
 Capacidade de Gravar até 60 
canais no mesmo equipamento 
 Armazenamento deve se feito no 
próprio gravador 
 Gravar em 3 (três) formatos WAV 
de áudio de 128Kpps 64Kbps 13Kbps 
 Conversão de gravações para 
mp3 32Kbps. 
 Pesquisa por data Hora, duração, 
tipo de ligação, nome do canal, contato, 
numero e observação. 
 Controle de usuário para acesso 
as ligações. 
 Gerar relatório em PDF com as 
pesquisas utilizadas 
 Downloads dos Áudios das 
ligações via web ou local. 
 Capacidade de armazenamento 
de até 2 (dois) milhões de minutos. 
 Integração com bilhetagem da 
central telefônica. 
A Central Privada de Comutação 
Telefônica, bem como, terminais 
telefônicos IP e terminais telefônico 
digitais, utilizados na solução proposta, 
deverão ser compatível com a solução, 
permitindo assegurar a compatibilidade 
das facilidades existes; 
Todos os softwares ofertados, como de 
gravação, de tarifação, call center e 
programador web, deverão ser fornecidos 
com licença de uso contínuo sem custo 
adicional, não sendo permitida a entrega 
de software com obrigatoriedade de 
renovação de licença ou uso restrito. Eles 
poderão ainda ser desinstalados e 
reinstalados conforme necessidade, 
devendo ainda serem totalmente 
compatíveis com sistema operacional 
Windows 7 ou superior; 
Todos os equipamentos (hardware) e 
programas (software) devem ser novos e 
sem uso, sendo fornecidos com a versão 
mais atual disponível no mercado 
brasileiro para os respectivos 
equipamentos. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 892.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 892.000,00 
  

 
Sistema de Climatização 
 

 
EMPRESA: SUPERAR EIRELI - EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Ar Condicionado do Tipo I 
Deve possuir Capacidade de Refrigeração 
[BTU/h] de 48000BTU; 

CARRIER SPACE 
INVERTER 

4,00 UN R$6.386,00 
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Deve apresentar ciclo Frio; 
Deve ser do tipo inverter; 
Deve apresentar Tensão, Frequência, 
Fases [V, Hz, ph] de 220/60/1; 
Deve apresentar Classificação Energética: 
A; 
Deve possuir Faixa de Temperatura 
Externa para Refrigeração [°C] de 18~48; 
Deve ser apresentado catálogo junto a 
proposta comercial. 

2 Ar Condicionado do Tipo II 
Deve possuir Capacidade de Refrigeração 
[BTU/h] de 24000BTU; 
Deve apresentar ciclo Frio; 
Deve ser do tipo inverter; 
Deve apresentar Tensão, Frequência, 
Fases [V, Hz, ph] de 220/60/1; 
Deve apresentar Classificação Energética: 
A; 
Deve possuir Faixa de Temperatura 
Externa para Refrigeração [°C] de 18~48; 
Deve ser apresentado catálogo junto a 
proposta comercial. 

ELGIN 8,00 UN R$4.273,82 

3 Ar Condicionado do Tipo III 
Deve possuir Capacidade de Refrigeração 
[BTU/h] de 12000BTU; 
Deve apresentar ciclo Frio; 
Deve ser do tipo inverter; 
Deve apresentar Tensão, Frequência, 
Fases [V, Hz, ph] de 220/60/1; 
Deve apresentar Classificação Energética: 
A; 
Deve possuir Faixa de Temperatura 
Externa para Refrigeração [°C] de 18~48; 
Deve ser apresentado catálogo junto a 
proposta comercial. 

ECOBLU 8,00 UN R$2.658,12 

4 Tubulação Frigorifica 
A tubulação frigorífica deve possuir tubo de 
cobre devidamente soldados nas bitolas a 
ser indicadas no layout em conformidade 
com a norma ASHRAE; 
As linhas de sucção e líquido serão 
isoladas com borracha elastomérica de 
13mm para ciclos maiores que 7,5TR e 
tubo esponjoso de 9mm para ciclos sujeito 
a intempéries a borracha elastomérica de 
13mm deverá receber proteção mecânica 
de alumínio corrugado; 
Deve possuir Vácuo nas linhas de cobre 
utilizando vacuômetro para medição de 
vácuo, atingindo a faixa de entre 250 e 500 
umHg; 
Deve ser feito teste de vazamento com 
pressão de 350 para os equipamentos com 
R-22 e 600Psi para os equipamentos com 
R-410A, por período de 24hs para 
detecção e controle de eventuais 
vazamentos; 
Carga de fluido refrigerante deve ser de 
R.22 e R-410A. 

SUPERAR 120,00 MTS R$501,16 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 141.138,72 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 141.138,72 
  

 
Materiais Diversos 
 

 



Telêmaco Borba, 19 de dezembro de 2019146
Edição 1459

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

EMPRESA: PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMÁTICA LTDA 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Poltrona fixa com as seguintes 
especificações mínimas:  
Cor preta; 
Dimensões do assento (LxP) 50 x 48 cm; 
Dimensões do encosto (LxA) 53 x 45 cm. 
Sem Braços; 
Assento e encosto em compensado 
multilaminado com espessura de 15 mm; 
Moldados anatomicamente; 
Encosto com curvatura tripla e apoio 
lombar, ligado ao assento através de três 
cantoneiras metálicas, formando um 
monobloco fechado; 
Assento e encosto estofados com 
camadas de espuma de poliuretano com 
espessura total de 100 mm para o assento 
e 80mm para o encosto, com densidade 
35kg/m³; 
Assento e encosto revestidos com manta 
acrílica; 
Assento com borda frontal arredondada; 
Revestimento em couro sintético, com 
espessura de 1,0mm, sendo costurado em 
várias peças, formando faixas verticais, 
com entrâncias laterais; 
Acabamento nas bordas em perfil de PVC 
semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea, largura 
de 15mm; 
Estofado fixado à estrutura através de 4 
parafusos sextavados e porcas-garras 
cravadas na madeira; 
Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou 
Ski cromado, provido de 4 sapatas 
deslizadoras; 

TOCCO 15,00 UN R$338,57 

2 Cadeira Giratória com braços com as 
seguintes especificações mínimas:  
Cor: Preta 
Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); 
Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); 
Assento: Confeccionado em compensado 
multilaminado anatômico de 12mm e 
recoberto por espuma visco elástico com 
densidade progressiva de 80mm de 
espessura, revestido em couríssimo com 
costura. 
Parte inferior do assento revestido por 
tecido TNT, fixado através de grampos na 
lateral.  
Acabamento nas bordas em PVC flexível 
tipo macho e fêmea. 
Encosto: confeccionado em compensado 
multilaminado anatômico de 12mm e 
recoberto por espuma visco elástico com 
densidade progressiva de 80mm de 
espessura, revestido em couríssimo com 
costura.  
Parte posterior do encosto revestido pelo 
mesmo revestimento da parte frontal. 
Acabamento nas bordas em PVC flexível 
tipo macho e fêmea. 
Regulagem de inclinação do assento e 
encosto sincronizado. Assento com 
regulagem de altura por acionamento a 
gás.  
Braços. Apoio de braços com regulagem 
de altura através de botões localizados nas 

TOCCO 12,00 UN R$540,38 
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laterais externas dos braços, acionado por 
pressão na lateral do mesmo. Regulagem 
em até 07 posições. Apoio de braços em 
poliuretano injetado para melhor apoio do 
usuário.  
Base pentapé (estrela)em aço cromado 
1010/1020;  
Base: Giratória com elevação a gás, pistão 
com curso de 120 mm; 
Rodízios de duplo giro em nylon com 
acabamento em poliuretano (anti risco), 
suporte e eixo em aço maciç o, com capa 
protetora confeccionado em polipropileno 
injetado anatômico. 
Multi-regulável com 03 alavancas (uma 
para regulagem de altura do assento, outra 
para regulagem de inclinação do assento 
com bloqueio em qualquer posição e 
contato permanente na posição livre com 
controle de intensidade para o relax e outra 
para inclinação do encosto).  
Deverá atender as normas da ABNT 
específicas para cadeira e a NR 17. 

3 Armário roupeiro de aço nas seguintes 
especificações mínimas: Tipo vestiário;Cor 
branca;Com 8 vãos sobrepostos;Vãos 
com fechaduras individuais;Com pitão 
para colocação de 
cadeado;Confeccionado em chapa de aço 
26;Pintura epóxi ou eletrostática com 
tratamento anti-corrosivo;Pés em tubo de 
aço industrial reforçado;Medidas (AxLxP) 
1,90 x 1,20 x 0,42 metros. 

FIEL 6,00 UN R$972,55 

4 Banco para vestiário nas seguintes 
especificações mínimas: Nas dimensões 
(CxLxA) 120 x 40 x 40 cm;Sem 
encosto;Pés em aço com rosca para 
ajuste;Estrutura em ferro fundido na cor 
preta;Pintura anti-oxidante;Contendo 8 
réguas;Réguas em madeira de lei. 

FIEL 6,00 UN R$660,54 

5 Estante de aço nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com 06 bandejas reguláveis de 40 
centímetros cada; 
Bandeja com Chapa de Aço 24; 
Coluna com chapa de aço 18; 
Dimensões: 
Altura total de 2,00 metros 
Largura total de 92 centímetros; 
Capacidade de peso por bandeja de 45 kg; 
Com porcas e parafusos para montagem; 
Pintura eletrostática epóxi na cor cinza; 
Tratamento antiferrugem em todas as 
peças; 
Tratamento antibacteriana em todas as 
peças. 

FIEL 20,00 UN R$283,46 

6 Mesa tipo curva, inteira em MDF na cor 
cinza claro, conforme as seguintes 
especificações: 
Comprimento de 1,50 metros X 1,50 
metros; 
Tampo em MDF de 30 milímetros; 
Largura de 65 centímetros; 
Altura de 75 centímetros; 
Com gaveteiro com quatro gavetas; 
Gavetas com 40 centímetros de largura; 
Gavetas com 50 centímetros de 
profundidade; 
Gavetas com 15 centímetros de altura; 
Fundo das gavetas em MDF de 6 

TOCCO 4,00 UN R$693,73 
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milímetros; 
Corrediças telescópicas 500 milímetros; 
Puxador das gavetas em aço escovado; 
Pé em L de 10X10 em MDF de 15 
milímetros com altura de 72 centímetros; 
Travamento da mesa com 55 centímetros 
de altura por 1,50 metros X 1,50 metros; 
6 Sapatas de ferro com 15 milímetros de 
altura; 
Passador de fios com acabamento, 
conforme imagem; 
Canaleta para passagem de cabos; 
Cor: Cinza, Caramelo, Bege ou similar; 
Todas as peças do móvel deverão ser em 
MDF 15 milímetros, exceto as descritas 
com outra medida; 
Fitas de bordas em todas as bordas da 
mesa, na mesma cor da mesa;  
Os acabamentos da mesa não poderão ter 
rebarbas no acabamento; 
A definição da cor exata será realizada 
pela Administração após apresentação do 
catalogo de cores do licitante vencedor; 
Imagem de mesa anexo. 

7 Mesa tipo bancada curva, inteira em MDF, 
conforme as seguintes especificações: 
Comprimento de 4,80 metros; 
Tampo em MDF de 30 milímetros; 
Largura de 65 centímetros; 
Altura de 75 centímetros; 
Com três gaveteiros com quatro gavetas 
cada; 
Gavetas com 40 centímetros de largura; 
Gavetas com 50 centímetros de 
profundidade; 
Gavetas com 15 centímetros de altura; 
Fundo das gavetas em MDF de 6 
milímetros; 
Corrediças telescópicas 500 milímetros; 
Puxador das gavetas em aço escovado; 
Travessa central com duas chapas de 
72AX65L em MDF de 15 milímetros cada; 
Travamento da mesa com 55 centímetros 
de altura por 4,80 metros; 
10 Sapatas de ferro com 15 milímetros de 
altura; 
Passador de fios com acabamento, 
conforme imagem; 
Canaleta para passagem de cabos; 
Cor: Cinza, Caramelo, Bege ou similar; 
Todas as peças do móvel deverão ser em 
MDF 15 milímetros, exceto as descritas 
com outra medida; 
Fitas de bordas em todas as bordas da 
mesa, na mesma cor da mesa;  
Os acabamentos da mesa não poderão ter 
rebarbas no acabamento; 
A definição da cor exata será realizada 
pela Administração após apresentação do 
catalogo de cores do licitante vencedor; 
Imagem de mesa anexo. 

TOCCO 1,00 UN R$932,06 

8 Poltrona para auditório nas seguintes 
especificações mínimas: 
Montada em fila sem fixação ao piso; 
Encosto fixo e assento com rebatimento 
manual, ambos estofados com espuma 
expandida e revestidos com tecido 100% 
poliéster trama crepe ou tecido laminado 
de PVC, com cor a definir; 
Painéis laterais e apoio de braços somente 

TOCCO 30,00 UN R$428,52 
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nas ponta de fila, sendo o painel lateral em 
MDF 25mm revestido de laminas de 
madeira, e o apoio de braços em madeira 
maciça, tingidos nos padrões Mogno ou 
Imbuia; 
ASSENTO: Retrátil com acionamento 
manual, dimensões 450x440mm, 
construído em compensado multilaminado 
com curvaturas anatômicas, 14mm de 
espessura, revestido em ambas as faces 
com lâmina de madeira natural de 0,70mm 
de espessura; 
Na face inferior, que é a própria blindagem 
do assento, acabamento de verniz em 
poliuretano acetinado, natural ou tingido; 
Mecanismo de giro e suporte do assento 
confeccionado em chapa de aço de 2mm 
de espessura, estampado com Ø 105mm 
com rebaixo côncavo com Ø 55mm e 
15mm de profundidade. 
Três furos de Ø 8mm na aba para fixação 
no cavalete, rebite em uma cantoneira de 
chapa de aço com 2,65mm de espessura, 
180mm de comprimento com aba de 
30mm, perfazendo um giro de 78° através 
de cavidade no fundo côncavo e um rebite 
na cantoneira; 
Na aba sem rebite deverá ter dois orifícios 
de 22x5mm para fixação do assento; 
Anel de união entre mecanismo de giro e 
estrutura confeccionado em polipropileno 
injetado, diâmetro 105mm; 
ENCOSTO: Fixo, confeccionado em 
compensado multilaminado, dimensões 
mínimas 550x440x14mm, raio de 
curvatura anatômica de 450mm, 
compensada a partir de lâminas de 
madeira de alta dureza, unidas com cola a 
base de 
ureia e formol e moldadas a quente; 
Dimensões 550x440x12mm, revestido em 
ambas as faces com lâmina de madeira 
natural de 0,70mm, acabamento em verniz 
poliuretano acetinado natural ou tingido; 
Fixado a estrutura através de chapas de 
aço de 2,50mm de espessura, estampadas 
e pintadas pelo sistema epóxi pó; 
ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento 
com espuma injetada de poliuretano 
antichamas com densidade de 55kg/m3, 
moldada anatomicamente com borda 
frontal arredondada para facilitar a 
circulação sanguínea do usuário; 
Revestimento em tecido 100% poliéster 
com a cor a definir; 
ESTRUTURA: Projetada para possibilitar 
montagem de assentos compartilhados 
com ou sem fixação ao piso;  
Confeccionada em aço 1010/1020, e 
constituída de estrutura lateral e travessa 
de ligação posicionada sob o assento; 
A estrutura lateral possui dois tubos 
50x20mm soldados em forma de "T" 
invertido, proporcionando à estrutura as 
seguintes dimensões: altura 540mm e 
profundidade 480mm. Soldada à coluna 
vertical da estrutura, uma chapa de aço 
estampada com 5mm de espessura, 
recebe o mecanismo de giro do assento; 
Na mesma coluna vertical, três furos com 
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rosca 14" estão preparados para receber o 
suporte de fixação do encosto; 
Travessa de união das estruturas 
confeccionadas em tubo de aço 50x20 
mm, com 490mm de comprimento e em 
cada uma das extremidades, um 
dispositivo de fixação construído em chapa 
de aço estampado com 3mm de 
espessuras dimensões 150x50mm; 
Dois furos em cada um dos dispositivos 
recebem os parafusos para fixação à 
coluna vertical; 
Painel de fechamento das estruturas 
localizadas nos corredores confeccionado 
em MDF dimensões 600x350 com 25mm 
de espessura revestido com lâminas de 
madeira natural de 0,7mm, acabamento 
em verniz poliuretano acetinado natural ou 
tingido; 
APÓIA-BRAÇOS: Localizados apenas nas 
estruturas fixadas nos corredores, 
confeccionados em madeira de lei maciça 
de primeira qualidade, umidade máxima de 
12%, fixados na estrutura com cavilhas de 
madeira e cola especial, dimensões 
350x55x35mm. Acabamento em verniz 
poliuretano acetinado natural ou tingido. 
Todos os componentes metálicos recebem 
tratamento de superfície por fosfatização 
de zinco e pintura à pó eletrostática. 
DIMENSÕES: Entre-eixos: 480mm à 
560mm; 
Altura do chão ao topo do encosto: 830 à 
880mm; 
Profundidade da poltrona aberta: 600mm; 

9 Tela de projeção retrátil elétrica nas 
seguintes especificações mínimas:  
Com 150 polegadas; 
Área de visualização de 3,00 x 2,28 m; 
Formato de vídeo 4:3 (Full Screen); 
Suporte integrado ao estojo metálico para 
fixação em teto e parede; 
Sistema com função de multiparadas; 
Acionamento por controle remoto ; 
Motor tubular silencioso; 
Enrolamento automático; 
Com bordas negras ou escuras para realce 
de contraste; 
Tecido tipo matte white; 
01 controle remoto sem fio; 
Tensão de alimentação 110V. 

TELAHITI 3,00 UN R$547,69 

10 Projetor multimídia com as seguintes 
especificações mínimas: 
Sistema de visualização tecnologia 3 LCD; 
Com método de projeção: 
frontal/traseira/teto; 
Com matriz ativa TFT de poli-silício; 
Com 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 
Com 3500 lumens de brilho em cores e 
3500 lumens de brilho em branco; 
Razão de aspecto: 16:10; 
Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 
Com lâmpada 210 W, com duração modo 
normal 4.000 horas e modo econômico 
10.000 horas; 
Com correção Keystone ; 
Compatível com PC e Mac; 
Reprodução de cor: 1,00 bilhão de cores; 
Lente de projeção tipo foco manual; 
Sistema de cor: NTSC/PAL/SECAM; 

EPSON W39/3500 6,00 UN R$1.055,54 
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Interfaces: 2 USB, Lan, HDMI, 
Computador, vídeo, áudio; 
Trava de segurança e barra de segurança; 
Com conectividade RJ 45 e wireless; 
Com alto falante potência 5W; 
Voltagem 100-240V ou bivolt. 
Deverá acompanhar o produto: 1 lâmpada 
para substituição, modulo LAN sem fio, 
controle remoto com bateria, cabo de 
energia, cabo do computador (VGA), 
bateria, CD de software, maleta de 
transporte tamanho compatível com o 
aparelho e manual de instruções em 
português. 

11 Suporte de teto para projetor multimídia 
Nas seguintes especificações 
mínimas:Suporte universal;Confeccionado 
em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática na cor brancaResistente a 
riscos e corrosão;Sistema de 
posicionamento do projetor feito através de 
parafusos com molas;Permite ajuste fino 
da imagem projetada; Tubo central com 
abertura para passagem de cabos de 
1000mm; Suportar projetores de até 10 Kg; 
Permitir a rotação do projetor em 360 
graus e inclinação de 20 graus; Canopla 
superior em chapa de alumínio perfurada 
para melhorar a exaustão do projetor; 
Mecanismo de travamento da haste central 
por cadeado; Permite o uso de extensores 
de altura de 250, 500 e 1000mm; 
Acompanhar cadeado compatível ao 
suporte. Deve incluir instalação do suporte 
no teto e ajustes necessários para 
adaptação do mesmo no local. 

CSR/SUPORTE 
MM 4 

4,00 UN R$222,39 

12 Aparelho de telefone sem fio com 2 
monofones nas seguintes especificações 
mínimas: 
Discagem em cadeia;  
Frequencia 1,9GHz;  
Com identificador de chamada em espera;  
Com intercomunicação entre os 
monofones;  
Agenda telefônica compartilhada para 50 
contatos;  
Memória para rediscagem de até 10 
números; 
Com iluminação no visor; 
Com ajuste de volume; 
Tempo de duração operação contínua de 
10 horas; 
Alimentação bivolt; 
Teclas com funções relógio, alarme, 
localizador de monofone e flash; 
Acompanha:2 monofones; 1 base; 1 
carregador; 2 adaptadores AC;  
4 pilhas recarregáveis ; 1 fio telefônico. 

INTELBRAS 6,00 UN R$90,12 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 53.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 53.000,00 
  

 
Serviços de Monitoramento 
 

 
EMPRESA: NET TELECOM INFORMATICA LTDA 
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Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Elaboração de projeto Executivo de 
Monitoramento Público, contemplando os 
dimensionamentos de materiais 

 1,00 SER R$6.140,00 

2 Elaboração de projeto Executivo para 
Solução de Segurança por Câmera OCR, 
contemplando os dimensionamentos de 
materiais 

 1,00 SER R$6.000,00 

3 Instalação e Configuração do Servidor de 
Gerenciamento de Imagens 

 1,00 SER R$3.000,00 

4 Instalação e Configuração de Software de 
Gestão de Segurança Pública e Analise da 
Malha Viária 

 1,00 SER R$5.000,00 

5 Instalação e Configuração de Modulo de 
Georreferenciamento 

 1,00 SER R$3.000,00 

6 Instalação de Laço Indutivo para o Vídeo 
Monitoramento 

 20,00 SER R$3.800,00 

7 Instalação de Dispositivo de 
Processamento de Imagens para 02 e 04 
Faixas de rolagem 

 8,00 SER R$1.500,00 

8 Instalação e Configuração de Câmera para 
reconhecimento Óptico de Caracteres, 
Iluminador IR e Caixas de Proteção 

 40,00 SER R$300,00 

9 Instalação e Configuração de Câmera do 
Tipo I e Tipo III 

 30,00 SER R$1.100,00 

10 Instalação e Configuração de Câmera do 
Tipo II 

 10,00 SER R$1.100,00 

11 Instalação e Configuração de Câmera do 
Tipo IV e Tipo V 

 18,00 SER R$900,00 

12 Instalação e Fixação do Shelter  40,00 SER R$105,00 
13 Instalação e Configuração de Módulo de 

Visualização de Imagens 
 2,00 SER R$450,00 

14 Instalação e Configuração de Servidor de 
OCR 

 60,00 HORA R$60,00 

15 Instalação e Configuração de Sistema de 
Armazenamento de Dados 

 60,00 HORA R$60,00 

16 Instalação de sistema de controle de 
acesso 

 4,00 SER R$90,00 

17 Instalação e Configuração de Estação de 
Visualização de Imagens 

 20,00 SER R$40,00 

18 Técnico Temporário para serviços de 
implantação e manutenção no Video-
Monitoramento do Centro Integrado de 
Segurança 

 320,00 HORA R$35,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 208.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 208.000,00 
  

 
Serviços de Conectividade 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Elaboração de projeto Executivo de 
Segmentação da Rede de Dados 

HEAD NET 1,00 SER R$6.846,65 

2 Instalação e Configuração de Switch de 
Distribuição e Acesso 

HEAD NET 200,00 HORA R$122,52 

3 Instalação e Configuração de Interface de 
Fibra Óptica 1000Base LX e Interface de 
Fibra Óptica 10.000Base LR 

HEAD NET 200,00 HORA R$34,59 

4 Instalação e Fixação de Rack, sem 
fornecimento de materiais 

HEAD NET 9,00 SER R$64,86 
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5 Configuração de VLAN, Roteamento e 
Acessos 

HEAD NET 200,00 HORA R$122,52 

6 Projeto para Manutenção de rede lógica 
com dimensionamento de materiais 

HEAD NET 4,00 SER R$430,26 

7 Implantação de ponto de rede CAT. 6A. Os 
serviços incluem, instalação com o 
lançamento do cabo UTP, conectorização 
em ambas as extremidades com tomadas 
RJ45 fêmea (obedecendo os padrões do 
local), abraçadeiras plásticas, velcro e 
parafusos, incluindo certificação com 
emissão de relatórios e identificação com 
etiquetas (5 por ponto). Sem fornecimento 
de materiais 

HEAD NET 60,00 HORA R$68,47 

8 Implantação de ponto de rede CAT. 6. Os 
serviços incluem, instalação com o 
lançamento do cabo UTP, conectorização 
em ambas as extremidades com tomadas 
RJ45 fêmea (obedecendo os padrões do 
local), abraçadeiras plásticas, velcro e 
parafusos, incluindo certificação com 
emissão de relatórios e identificação com 
etiquetas (5 por ponto). Sem fornecimento 
de materiais 

HEAD NET 160,00 HORA R$68,47 

9 Implantação de ponto de telefonia. Os 
serviços incluem, instalação com o 
lançamento do cabo CI, conectorização 
em ambas as extremidades com tomadas 
(obedecendo os padrões do local), 
abraçadeiras plásticas, velcro e parafusos, 
incluindo teste e identificação com 
etiquetas (5 por ponto). Sem fornecimento 
de materiais 

HEAD NET 100,00 HORA R$61,26 

10 Remanejamento e Reparo de ponto de 
rede CAT.6A e CAT. 6, ou ponto 
Telefônico. 

HEAD NET 160,00 HORA R$68,47 

11 Instalação e Fixação de Patch Panel no 
Rack sem conectorização. 

HEAD NET 6,00 SER R$54,34 

12 Projeto para Manutenção de rede óptica, 
com dimensionamento de materiais 

HEAD NET 8,00 SER R$450,44 

13 Passagem de cabo óptico por metro HEAD NET 1.000,00 SER R$6,13 
14 Fusão e Identificação de fibra óptica HEAD NET 36,00 SER R$25,30 
15 Certificação de fibra óptica com OTDR 

com fornecimento de relatório 
HEAD NET 36,00 SER R$32,43 

16 Instalação e Configuração de Caixa de 
Emenda Óptica 

HEAD NET 8,00 SER R$79,28 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 109.994,11 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 109.994,11 
  

 
Serviços de Infraestrutura 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Projeto para Manutenção de infraestrutura, 
com dimensionamento de materiais 

HEAD NET 4,00 SER R$3.344,76 

2 Instalação de infraestrutura de 
eletrocalhas incluindo a instalação de 
todos os acessórios necessários (curvas, 
emendas, parafusos e etc) 

HEAD NET 140,00 MTS R$34,07 

3 Instalação de infraestrutura de eletrodutos 
incluindo a instalação de todos os 
acessórios necessários (curvas, emendas, 
parafusos e etc) 

HEAD NET 120,00 MTS R$27,87 
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4 Instalação de infraestrutura de canaletas 
incluindo a instalação de todos os 
acessórios necessários (curvas, emendas, 
parafusos e etc) 

HEAD NET 40,00 MTS R$18,46 

5 Instalação de Hiperflex incluindo a 
instalação de todos os acessórios 
necessários (curvas, emendas, parafusos 
e etc) 

HEAD NET 20,00 MTS R$3,10 

6 Instalação e Fixação de Poste Metálico 
Padrão Radar 

HEAD NET 20,00 UN R$526,49 

7 Instalação e Fixação de Poste Metálico de 
Vídeomonitoramento 

HEAD NET 48,00 UN R$526,49 

8 Instalação de Piso elevado modular 
600x600mm com altura acabada de 20cm 

HEAD NET 100,00 M² R$24,71 

9 Instalação de Forro modular com 25mm de 
espessura, modulação 1250mmx625mm, 
perfis na cor branca, estrutura de fixação 

HEAD NET 100,00 M² R$12,33 

10 Instalação de Porta de Vidro automática 
deslizante 1,0m 

HEAD NET 20,00 M² R$154,85 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 64.895,96 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 64.895,96 
  

 
Serviços de Elétrica 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Projeto para rede elétrica, com 
dimensionamento de materiais 

HEAD NET 1,00 SER R$4.751,53 

2 Implantação de ponto de rede elétrico com 
duas tomadas. Os serviços incluem, 
instalação com o lançamento do circuito, 
conectorização em ambas as 
extremidades com tomada padrão 
brasileiro (obedecendo os padrões do 
local), abraçadeiras plásticas, velcro e 
parafusos, incluindo testes e identificação 
com etiquetas (4 por ponto). Sem 
fornecimento de materiais 

HEAD NET 120,00 HORA R$44,12 

3 Remanejamento e Reparo de ponto de 
rede elétrica com identificação e teste 

HEAD NET 60,00 HORA R$44,12 

4 Instalação de Disjuntor para adicionar 
circuito a Quadro Elétrico existente, sem 
fornecimento de materiais 

HEAD NET 60,00 HORA R$13,51 

5 Instalação de haste de aterramento 
incluindo cabo de cobre nu, conectores e 
caixa de inspeção e teste, sem 
fornecimento de materiais 

HEAD NET 60,00 HORA R$24,10 

6 Instalação de Luminária 4x16W de embutir HEAD NET 80,00 HORA R$11,87 
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 15.899,33 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 15.899,33 
  

 
Serviços de Comunicação 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Projeto para Sistema de Comunicação, 
com dimensionamento de materiais 

HEAD NET 1,00 SER R$15.697,50 
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2 Implantação de ponto para Estação 
Repetidora 

HEAD NET 4,00 SER R$4.036,50 

3 Implantação de ponto para Estação Fixa 
Digital 

HEAD NET 5,00 SER R$2.466,75 

4 Implantação de ponto para Estação Móvel 
Digital 

HEAD NET 25,00 SER R$2.242,50 

5 Implantação de ponto para Estação 
Portátil Digital 

HEAD NET 70,00 SER R$618,93 

6 Implantação para Sistema de 
Gerenciamento e Despacho Digital 

HEAD NET 2,00 SER R$6.570,53 

7 Instalação, configuração, parametrização 
e manutenção dos equipamentos de rádio 

comunicação 

HEAD NET 160,00 HORA R$358,80 

8 Instalação, configuração, parametrização 
e manutenção da Central Telefônica 

HEAD NET 160,00 HORA R$224,25 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 249.993,91 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 249.993,91 
  

 
Serviços de Climatização 
 

 
EMPRESA: HEAD NET ENGENHARIA LTDA EPP 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Projeto para Sistema de Climatização, com 
dimensionamento de materiais 

HEAD NET 1,00 SER R$1.327,50 

2 Implantação de ponto de climatização do 
equipamento de Ar condicionado do Tipo I. 
Os serviços incluem, instalação da 
maquina, com instalação da condensadora 
drenos e tubulação frigorifica (obedecendo 
os padrões do local,. Sem fornecimento de 
materiais 

HEAD NET 4,00 SER R$1.327,50 

3 Implantação de ponto de climatização do 
equipamento de Ar condicionado do Tipo 
II. Os serviços incluem, instalação da 
maquina, com instalação da condensadora 
drenos e tubulação frigorifica (obedecendo 
os padrões do local,. Sem fornecimento de 
materiais 

HEAD NET 8,00 SER R$1.265,55 

4 Implantação de ponto de climatização do 
equipamento de Ar condicionado do Tipo 
III. Os serviços incluem, instalação da 
maquina, com instalação da condensadora 
drenos e tubulação frigorifica (obedecendo 
os padrões do local,. Sem fornecimento de 
materiais 

HEAD NET 8,00 SER R$404,45 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 19.997,50 
 

 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 19.997,50 
  

 

 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior. 
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DANIELLE VIEIRA KUNA 

Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 001/2019 

Veículos, Sucatas de Ferro, Ferroso, Alumínio e Plástico e Equipamentos de 
Informática Inservíveis da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PR, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Divisão de Licitação e 
através dos Leiloeiros Weliton Franco e Marciano Moleta, designados pela 
Portaria nº 4285 de 12/11/2019, de acordo com a Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93, 
leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, dia 28 de janeiro de 
2020 a partir das 13h30min, Licitação na modalidade de LEILÃO PÚBLICO, tipo 
MAIOR LANCE POR LOTE. O Leilão será realizado no Auditório Carmem 
Iolanda Dalécio, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à 
Alameda Washington Luiz, nº 50, Centro Telêmaco Borba - PR. O Edital 
encontra-se à disposição na Divisão de Licitação, Rua Tiradentes nº. 500, Centro 
ou do endereço eletrônico www.pmtb.pr.gov.br/compraspublicas/index.php, a 
partir da publicação. Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones: 
(42)3904-1653, (42) 3904-1811, (42)99972-4579 ou pelo e-mail: 
leilao2019@telemacoborba.pr.gov.br. 

Telêmaco Borba, em 19 de dezembro de 2019. 
WELITON FRANCO 

Leiloeiro 
IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI 

Secretário de Administração 
 

 
 
 

 
 

 
 


