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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

Este Projeto tem por finalidade implantar um sistema de monitoramento por câmeras de 

segurança que hoje é a melhor ferramenta para auxiliar na segurança pública, possibilitando a 

multiplicação das forças policiais, uma vez que diversos pontos da cidade estarão sendo 

monitorados simultaneamente.  

O sistema será composto por sessenta câmeras IP, sendo treze câmeras Speed dome e 

quarenta e sete câmeras fixas que serão gerenciadas de um único ponto chamado Central de 

Monitoramento.  

  

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA  

Este projeto contempla a elaboração de projeto executivo, fornecimento, instalação, 

configuração, operação, manutenção e assistência técnica de sistemas de monitoração de 

circuito fechado de CAMERAS IP.  

A localização das câmaras e a quantidade estão na planilha abaixo de acordo com suas 

coordenadas:  

 

ID Latitude Longitude SpeedDome Câmera Fixas 

1   0°44'36.19"S 47°51'27.43"O 1 4 

2   0°44'20.46"S 47°51'27.89"O 1 4 

3   0°44'15.59"S 47°51'18.97"O 1 4 

4   0°44'5.60"S 47°51'28.64"O 1 4 

5   0°44'2.64"S 47°51'10.88"O 1 4 

6   0°43'55.47"S 47°51'3.10"O 1 3 

7   0°43'43.05"S 47°50'53.99"O 1 4 

8   0°43'50.79"S 47°51'23.59"O 1 3 

9   0°43'33.65"S 47°50'57.60"O 1 4 

10   0°43'42.00"S 47°51'31.57"O 1 4 

11   0°43'42.00"S 47°51'31.57"O 1 3 

12     0°42'9.09"S 47°52'49.37"O 1 3 

13   0°42'2.82"S 47°52'44.64"O 1 3 

TOTAL 13 47 
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O sistema de segurança deverá proporcionar de forma automática a integração dos 

diversos dispositivos instalados (CFTV). Além do envio de alarmes sonoros ou visuais à 

Central de Monitoramento e Controle, além de registrar os atos através de imagens ou 

relatórios, de forma a tornar verdadeiramente eficiente a detecção e a solução do evento.  

O sistema deverá funcionar (gravar, transmitir imagens, gerar alarmes, etc.) por detecção de 

movimento sem a necessidade de instalar sensores adicionais nas câmeras, enviando imagens 

com alarme, instantaneamente, para a Central de Monitoramento. Uma análise previa dos locais 

onde serão instalados os sistemas deverá definir as configurações do funcionamento do alarme 

visual (luz de emergência). O sistema de segurança deverá ser composto pelos sistemas 

descritos abaixo variando apenas o quantitativo dos equipamentos em função das dimensões de 

cada prédio ou área a ser monitorada e de suas particularidades:  

 CFTV – Monitoramento da Área Externa – Câmeras moveis tipo Speed Dome, com 

resolução mínima de 1,3 megapixel e alta definição de imagens, com movimentos de PTZ, com 

zoom ótico mínimo de 20x e IR inteligente e CÂMERA FIXA- Resolução Full HD e megapixels 

(1080p), lente varifocal de 2.7 a 12mm, 40 metros de alcance IR, função HLC (compensação de farol), proteção 

contra surtos de tensão e instalação.  As mesmas serão instaladas em postes e interligadas através de 

fibra óptica, localizadas em áreas estratégicas e em quantidade suficiente para permitir abranger 

toda a área da cidade que for mapeada no projeto. Junto às câmeras deverão ser instaladas 

caixas para instalação ao tempo, para acomodação de equipamentos auxiliares, NOBREAK 1.5 

KVA – Entrada bivolt automática 120v – 20v / saída 120v, possui 6 níveis de proteção contra 

sobre carga, curto circuito, sobre aquecimento, sub/sobre tensão da rede elétrica, descarga total 

e sobrecarga das baterias., terminadores de fibra óptica e todos os demais acessórios 

necessários para o perfeito funcionamento. A gravação, controle e gravação das imagens deverá 

ser feita na Central de Monitoramento.  

  

 CFTV Interno em prédios: Deverá ser um sistema local composto por gravador digital 

de vídeo (DVR) e câmeras fixas ou moveis internas e/ou externas, dispostas em locais 

estrategicamente definidos de forma a abranger as principais áreas da edificação. A gravação 

das imagens deverá ser feita no local bem como a visualização de todas as câmeras em um 

monitor local, mas o sistema deverá ser interligado à rede de segurança através do cabo de fibra 

óptica de forma a permitir o acesso remoto para visualização e gravação pela Central de 

Monitoramento.  
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 Central de Monitoramento: A Sala de Monitoramento ficará localizada em melhor 

local que atender a logística física de acordo com anuência da CONTRATADA, deverá ter no 

mínimo 10.11 M², climatizado, deverá ser localizada em área dotada de segurança física e 

preparada para abrigar os operadores do sistema de vigilância. A sala de Monitoramento deverá 

operar com duas estações de trabalho e duas telas de monitoramento com capacidade para a 

perfeita execução do serviço. Deverá ter um servidor com capacidade de operar com todas as 

câmeras do projeto e ainda No Break com autonomia mínima de 4 horas. 

 

 O mobiliário necessário à acomodação de pessoas e equipamentos será de 

responsabilidade da CONTRATANTE. A instalação do equipamento de ar condicionado da 

Sala de Monitoramento será de responsabilidade da CONTRATANTE, que deverá adquirir um 

equipamento com a potência compatível para perfeito funcionamento dos equipamentos 

instalados na referida sala.  A essa central será convergido todos os sinais do sistema de CFTV 

de todos os prédios e áreas definidas no projeto sendo estes sinais identificados, armazenados e 

monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana por operadores adequadamente preparados 

para analisar as ocorrências e tomar as decisões baseados em procedimentos padrões a serem 

criados pela Prefeitura. Caberá à CONTRATANTE, às suas expensas, instalar na Sala de 

Monitoramento um quadro de energia elétrica apto a suprir, com segurança e em cumprimento 

das normas técnicas aplicáveis, em especial à NBR 5410 e à NR 10, todas as necessidades 

daquelas instalações, e ainda, provisionar no mesmo, capacidade para eventuais expansões 

futuras.  

 Infraestrutura: Deverá ser considerada toda a infraestrutura necessária para fixação 

dos equipamentos e acomodação dos condutores elétricos e de sinal para todos os sistemas seja 

subterrânea, aérea ou aparente. Deverão ser atendidas as recomendações com relação à 

separação de tipo de condutores, seção mínima, ocupação máxima e acessórios de fixação e 

mudança de direção.  

Ligações Elétricas e de Sinais; deverão ser considerados todos os tipos de cabos para 

ligação de cada equipamento e sistema a partir de fones existentes. Deverão ser atendidas as 

recomendações dos fabricantes e normas vigentes com relação ao tipo de cabo, seção, forma de 

conexão e demais variáveis de cada sistema.  

  

3. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA  
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3.1 O sistema deverá ser capaz de atuar de forma autônoma mesmo em regime de falha de 

parte do sistema de segurança e realizar as funções pré-determinadas o próprio prédio de forma 

remota e local. A integração entre todos os sistemas deverá ser total e escalável em função do 

crescimento do sistema ou das instalações. A rede de segurança será constituída por uma rede 

de fibra óptica cujos pontos de acesso serão caixas de passagem ou caixas de emenda junto a 

câmeras ou pontos de concentração de sinais. Todos os pontos deverão ser interligados a esta 

rede através de infraestrutura especifica e cabo de fibra óptica. Todos os cabos serão 

terminados em estruturas apropriadas e deverão ser utilizados cordões para continuidade da 

comunicação até a Central de Monitoramento.  

  

3.2 O cabeamento elétrico e óptico deverá ser lançado em tubulação subterrânea ou de 

forma aérea, a partir do ponto de acesso de rede de comunicação em fibra óptica até a caixa 

deverão ser conectadas através de fibra óptica ao ponto de acesso mais próximo a rede óptica. 

O cabo de fibra óptica deverá ser interligado a um conversor de FO. Esses equipamentos 

também receberão os sinais de controle de Pan, Tilt e Zoom (PTZ) e os disponibilizarão para as 

câmeras via porta RJ45. A central será responsável pelo monitoramento, gravação, reprodução, 

supervisão e do controle das diversas câmeras de vídeos, com utilização de equipamentos 

capazes de permitir visualização da imagem em tempo real, qualidade de TV, controle de Pan, 

Tilt e Zoom e interferência no sistema, se preciso for.  

  

3.3 A definição do local de instalação da câmera, a altura em relação ao solo (que deverá 

ser a 6mts do solo) e o fornecimento e instalação do poste de concreto (que deverá ser de 9mts 

de altura, sendo (01)um poste para cada SPEEDOME), não podendo ser utilizado os postes da 

Concessionária, fazem parte do escopo da instalação. A câmera móvel deverá captar imagens 

de ambientes com iluminação variável sendo capaz de regular sua variação focal assim a 

automatização da íris, garantindo eficiência durante o dia sob sol intenso e também a noite sob 

baixos níveis de luminosidades. A câmera móvel devera possuir um método de endereçamento 

rápido para permitir que seja remotamente programado a partir do teclado de controle. O 

sistema da câmera deve assegurar que qualquer comando avançado necessário para programar a 

dome, seja acessado via um protocolo de segurança com três níveis, variando de baixo ate alto. 

O sistema deve possuir a capacidade de automaticamente girar a câmera para facilitar o 

acompanhamento de uma pessoa passando diretamente sob ela.  
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3.4 A empresa CONTRATA deverá apresentar, no dia da sessão do pregão, o projeto 

executivo contendo o posicionamento de todos os componentes (câmeras, rádios, ativos, 

passivos, fontes etc.) em planta no autocad, memorial descritivo do projeto de instalação, 

projeto aprovado pela concessionária dos postes que serão utilizados. Deverá apresentar 

ainda, lista de equipamentos necessários para a implementação total da solução. Ressalta-se que 

todos os equipamentos a serem fornecidos devem, obrigatoriamente, ser compatíveis e 

integráveis as soluções descritas nesse projeto. Todos os componentes instalados ao tempo 

possuem e deverá possuir classificação IP 66, proteção antivandalismo e travas de seguranças.  

  

4. REDE ELÉTRICA  

4.1 É de competência da Contratada, providenciar toda e quaisquer procedimento em 

relação a instalação do referido projeto.  

4.2 Aterramento da rede elétrica utilizando malha ou topologia estrela;  

4.3 Fios terras dos equipamentos com comprimento inferior a 6 metros;  

4.4 Circuito Elétricos independentes e exclusivos para equipamentos de informática, com 

aterramento e proteção por disjuntores;  

4.5 Tomadas obedecendo á norma NBR 14136 (tomadas Tipo 2p+T, de 10ª, para 

microcomputadores 110 a 220 v);  

4.6 Fio terra maior ou, no mínimo, de mesma bitola que os fios de energia (Bitola mínima 

de 2,5 mm2).  

4.7 Distinção de cores entre os cabos de fase, neutro e terra; Amarração dos cabos deve ser 

utilizada velcro; O quadro de distribuição deverá suportar todos os disjuntores necessários com 

capacidade de expansão de 30% no mínimo, e deverá ser alimentado por circuito elétrico 

individual diretamente do quadro de entrada da rede de distribuição.  

  

5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS.  

  

5.1 A empresa contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamento, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 

do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.  

Normas citadas e/ou colocadas em destaque:  

1. NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 2. NBR 

14136 – Novo Padrão Brasileiro de Tomadas;  
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3. NBR 5474 – Eletrotécnica e Eletrônicos – conectores elétricos;  

4. NBR 5471 – Condutores Elétricos;  

5. ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

6. ANSI – American Eletrotechnical Comission;  

7. IEC – International Eletrotechnical Comission;  

8. IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers;  

  

6. DEVERES  

6.1. Caberá a Empresa vencedora da licitação repassar toda documentação com as 

características exigidas para os diversos equipamentos necessários para o funcionamento do 

Sistema, de acordo com a compatibilidade atualizada. O projeto final deve ser composto por 

plataformas tecnológicas que garantam os seguintes princípios de funcionamento:  

1. Alta disponibilidade;  

2. Fácil expansibilidade  

3. Flexibilidade, garantida pelo uso de tecnologias e protocolos abertos.  

  

7. RECOMENDAÇÕES:  

  

1. A empresa vencedora deve providenciar no CREA as – ART’s – Anotações de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes nos 

termos da Lei n.º 6496/77;  

2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 

serviços e obras objeto do contrato;  

3. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e  

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável;  

  

4. Apresentar manuais técnicos em português que comprovem as características requeridas 

dos sistemas envolvidas. 

Elen Rodrigo Costa Amaral 

Chefe do Departamento de Informática e Sistemas 

Port. Nº 017/2017  
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