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TERMO DE REFERÊNCIA  

1. TERMO DE REFERÊNCIA  

1.1 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 22 (vinte e duas) sendo 14 (quatorze) Câmeras Speed Dome e 8 

(oito) câmeras IP´s Fixas, que serão gerenciadas de um único ponto chamado Central de 

Monitoramento.  

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA  

2.1 Fornecimento de Equipamentos para implantação de Sistema de CFTV; 

2.2 Serviço de Instalação de Infraestrutura para Implantação de Sistema de Monitoramento 

por Câmeras de Segurança via fibra óptica; 

2.3 Manutenção de sistema de monitoramento por câmeras de segurança via fibra ótica. 

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

coordenadas:  

Planilha - 01 

Pontos Latitude Longitude Câmera Tipo I Câmera Tipo II 

1 0°44'43.73"S 47°51'27.06"O 1  

2 0°44'20.37"S 47°51'27.92"O 1  

3 0°44'15.34"S 47°51'19.31"O 1  

4 0°44'5.04"S 47°51'30.09"O 1  

5 0°44'2.61"S 47°51'10.36"O 1  

6 0°43'55.89"S 47°51'3.65"O 1  

7 0°43'45.44"S 47°51'13.34"O - 4 

8 0°43'48.72"S 47°50'56.91"O 1  

9 0°43'43.71"S 47°50'53.63"O 1  

10 0°43'43.38"S 47°50'59.93"O - 4 
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11 0°43'25.87"S 47°51'18.51"O 1  

12 0°43'50.20"S 47°51'23.94"O 1  

13 0°43'41.66"S 47°51'32.14"O 1  

14 0°42'55.53"S 47°52'20.51"O 1  

15 0°42'11.47"S 47°52'50.89"O 1  

16 0°42'2.91"S 47°52'44.94"O 1  

TOTAL 14 8 

 

A localização da central de monitoramento está na planilha abaixo de acordo com suas 

coordenadas:  

Planilha - 02 

CENTRAL DE MONITORAMENTO 

(DELEGACIA) 

Latitude Longitude 

0°43'47.49"S 47°51'11.27"O 

Planilha – 03 

PREFEITURA 

Latitude Longitude 

0°43'47.31"S 47°50'56.53"O 

 

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). As imagens deverão ser armazenas por um período mínimo de 30 

dias. Todo o Sistema de CFTV deverá ficar ininterrupto no mínimo por 30 minutos de 

autonomia dos nobreck´s. O sistema de segurança deverá ser composto pelos sistemas descritos 
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abaixo variando apenas o quantitativo dos equipamentos em função das áreas a ser monitorada 

e de suas particularidades. 

 

 As mesmas deverão ser instaladas em postes independentes e interligadas através de cabo de 

fibra óptica, deste o ponto de origem até a central de monitoramento, onde os mesmos 

encontram-se demarcados através de pontos GPS na Planilha – 01, Planilha - 02 e Planilha 03. 

Junto às câmeras deverão ser instaladas para acomodação de equipamentos auxiliares, caixas 

herméticas com 02 coller´s para instalação ao tempo, contendo quadro elétrico (01 Disjuntor 

2p 16A, 01 Interruptor DP 2p 16A, 02 DPS 30KA, 01 barramento de aterramento, 01 termostato 

de temperatura programado p/ disparo do coller após atingir 35º, Todas as caixas deverão ser 

aterradas. A gravação, controle e gravação das imagens deverá ser feita na Central de 

Monitoramento. 

 

O Local de instalação da OLT (concentrador) será na Prefeitura Municipal de Curaçá, conforme 

planilha 3. A central de monitoramento será instalada na Delegacia, conforme planilha 2. 

 

Serão utilizadas 03 portas da OLT para distribuição da rede EPON para atendimento da 

infraestrutura para as câmeras de monitoramento.  

 

Na porta 1 deverá ser conectado um splitter de 1x8 para atender aos de 1 a 8. Na porta 2 deverá 

ser conectado um splitter de 1x8 para atender aos pontos de 9 a 12. Na porta 3 deverá ser 

conectado um splitter de 1x8 para atender aos pontos 13 a 16 e Central de Monitoramento (na 

Delegacia). 

 

Em cada poste deverá ser instalada uma caixa hermética (painel outdoor) para acomodar os 

ativos de rede, sendo 01 ONU, 01 Switch Tipo I. Deverá ser fornecida alimentação elétrica, 

pela Prefeitura Municipal de Curuçá, para alimentar os equipamentos e nobreak para autonomia 

de pelo menos 30 minutos. Para as câmeras é previsto fornecimento de energia pelas portas 

PoE dos Switches. Deverá ser fornecido nobreak também para a OLT. 

2.4 Central de Monitoramento 
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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 diretamente com o NVD e uma 

tela de monitoramento com capacidade para a perfeita execução do serviço.  

2.5 Mobiliário 

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.  

2.6 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. 

2.7 Ligações Elétricas e de Sinais 

Deverão ser considerados todos os tipos de cabos para ligação de cada equipamento e sistema 

a partir de fontes 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.  

2.8 Topologias e Diagramas 
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2.8.1 Topologia do CFTV – Interligação Postes com a Central de Monitoramento 
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2.8.2. Diagrama Lógico da Interligação de Equipamentos na Rede 

 

  

 

 

 

 

2.8.2 Diagrama em bloco da solução de fibra ótica 
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2.8.3  Topologia da Prefeitura 

 

 

2.8.4 Topologia da Delegacia 

 

Atende postes 13 a 16 
Central de monitoramento 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA  

3.8 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; 

3.9 As imagens deverão ser armazenas no mínimo 30 dias; 

3.10 O cabeamento óptico que inicia na OLT, localizada no prédio da prefeitura, passando 

por todos os postos do GPS das planilhas 01, 02 e 03 deverão ser independente de qual quer 

outra fibra óptica já existe. Tornando assim o cabeamento por fibra óptica, única e exclusiva, 

do Sistema de Monitoramento por câmeras da Prefeitura e deverá ser lançado de forma aérea, 

terminando nas caixas herméticas com conversor ONU, ligando assim os equipamentos de rede 

contidos nas caixas, recebendo os sinais de controle de Pan, Tilt e Zoom (PTZ) e os 

disponibilizarão para as câmeras via porta RJ45.  

3.11 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; 

3.12 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 ponto de câmeras especificado), 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 deverá 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 as speed dome, seja acessado via um protocolo de segurança com 
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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.  

3.13 Deverá apresentar ainda, no dia da sessão do pregão, lista de equipamentos necessários 

para a implementação total da solução. Ressalta-se que todos os equipamentos a serem 

fornecidos devem, obrigatoriamente, serem compatíveis e integráveis as soluções. Todos os 

componentes instalados ao tempo possuem deverão possuir classificação IP 66, proteção 

antivandalismo e travas de seguranças.  

3.14 A empresa vencedora deverá apresentar no final da instalação do sistema de 

monitoramento de câmeras, o projeto executivo contendo o posicionamento de todos os 

componentes (câmeras, ativos, passivos, fontes etc.) em planta em arquivo outocad, de forma 

digital e impressa, assim como memorial descritivo. 

 

 

4 REDE ELÉTRICA  

4.1  É de responsabilidade da CONTRATANTE, providenciar a fiação com energia 

elétrica 220V para energização das caixas herméticas no novos postes instalados pela 

CONTRATADA; 

4.2. É de competência da CONTRATADA, providenciar todo e qualquer 

procedimento em relação à instalação do referido projeto:  

4.2.1  Aterramento da rede elétrica utilizando malha ou topologia estrela; 

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

4.2.3 Circuitos Elétricos independentes e exclusivos para equipamentos de 

informática, com aterramento e proteção por disjuntores, interruptores DR e 

DPS;  

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

microcomputadores 110 a 220 v);  

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

mínima de 2,5 mm2).  

4.2.6    Distinção de cores entre os cabos de fase, neutro e terra; Amarração dos cabos   

devem ser utilizados em velcro;  
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4.2.7 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.  

5.2 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:  

5.1.1  NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão;  

5.1.3 NBR 14136 – Novo Padrão Brasileiro de Tomadas;  

5.1.3  NBR 5474 – Eletrotécnica e Eletrônicos – conectores elétricos;  

5.1.4 NBR 5471 – Condutores Elétricos;  

5.1.5 ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas;  

5.1.6 ANSI – American Eletrotechnical Comission;  

5.1.7 IEC – International Eletrotechnical Comission;  

5.1.7 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:  

6.2 Alta disponibilidade;  

6.3 Fácil expansibilidade; 

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

7 DA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES:  
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7.1 As empresas interessadas em participar dos certames deverão conter no seu registro de 

atividades item específico em serviços de telecomunicação e/ou comunicação, monitoramento 

e infraestrutura; 

7.2 A empresa vencedora deve providenciar no CREA a ART – Anotações de 

Responsabilidade Técnica, referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes nos 

termos da Lei n.º 6496/77;  

7.3 A empresa deverá apresentar no ato de abertura do pregão registro do profissional 

habilitado com responsabilidade técnica no conselho de engenharia (CREA); 

7.4 A empresa deverá apresentar certificados NR10 e NR35 de seus colaboradores, que 

comprovam habilitação de trabalhos em altura e manuseio com eletricidade. 

7.5 A empresa deverá apresentar de capacidade técnica compatível em características 

fornecida por pessoas jurídica de direito publico ou privado, em nome da empresa licitada, que 

comprove estar exercendo ou tenha exercido o serviço objeto deste termo de referencia com 

copia do contrato de prestação de serviço. Comprovação emitida pra empresa privada deverá 

ser apresentada em formulário timbrado da empresa, assinada e carimbada; 

7.6 A empresa deverá apresentar declaração expressa que utilizara equipamentos  e 

componentes com certificados de qualidade e aprovada pelos órgãos competentes, sendo-lhe 

imputada total responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de uso de produtos e 

bens fora das normatizações oficiais existentes.   

7.7 Declaração de expressa que as informações transmitidas serão tratadas com total sigilo, 

não havendo disponibilização a outrem, sobe qualquer aspecto ou forma sob pena de 

responsabilidade criminal, civil e administrativa.    

7.8 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;  

7.9 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 

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

 

 

Elen Rodrigo Costa Amaral 

Chefe do Departamento de Informática e Sistemas 

Port. Nº 017/2017 
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(Anexo I – DO TERMO DE REFERENCIA) 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 

1 Câmera Tipo I - Speed Dome  

Câmera do tipo Speed Dome com tecnologia IP que deverá apresentar as seguintes 

especificações técnicas mínimas: 

• Deve possuir sensor de imagem CMOS 1/2.8” ou superior com varredura progressiva; 

• Deve suportar uma resolução de pelo menos 2MP (1920 x 1080) a no mínimo 60 fps 

usando as compressões H.264 e H.265; 

• Seu obturador deve ter uma velocidade mínima entre 1/1s a 1/30.000s de forma 

automática e manual; 

• Deverá capturar imagens coloridas com iluminação de até 0,005 lux, em modo preto e 

branco com iluminação de até 0 lux com o infravermelho ativado; 

• Deverá possuir funções como ICR, compensação de luz de fundo (BLC, HLC e WDR), 

sendo WDR real com controle de níveis de pelo menos 1 a 100 e o BLC sobre a área 

total da imagem ou escolha da região que deverá ser priorizado, balanço de branco 

(ambientes interno, externo, automático e ATW) e redução de ruído (2D e 3D); 

• Deve ainda ser compatível com a função de estabilização de imagens; 

• Deverá permitir o uso de máscara de privacidade com no mínimo 24 áreas; 

• Seu zoom óptico deve ser de no mínimo 30x e seu zoom digital de pelo menos 4x; 

• Sua lente deve possibilitar controle de foco automático ou manual, tendo ainda a 

compatibilidade com a função Anti-flicker; 

• Deve possuir funções de PTZ com alcance do Pan de pelo menos 0° a 360°, de forma 

contínua, e Tilt de no mínimo -20° a 90° com a função autoflip; 

• Ainda deve possuir controle manual de velocidade Pan de no mínimo 0,1° a 300°/s; 

• Deve possuir a função Preset que suporte no mínimo 300 posições, podendo incluir no 

modo PTZ pelo menos 5 patrulhas e 8 tours; 

• Deve suportar ao menos as compressões de vídeo H.264, H.264H, H.264B, H.265 e 

MJPEG; 
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• Deve ainda suportar no mínimo 3 streamings diferentes na compressão H.265; 

• Deve possuir no mínimo uma interface de entrada e saída de áudio; 

• Deve possuir ao menos uma interface de rede Ethernet RJ45 (10/100BASE-T); 

• Deve suportar pelo menos os protocolos de rede IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, 

TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, 

PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour e SIP. 

• Deve possuir no mínimo 7 entradas de alarme e pelo menos 2 saídas de alarme; 

• Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d’agua) e 

ferramenta do fabricante para sua verificação; 

• Deve permitir pelo menos 5 campos de texto com pelo menos 10 caracteres cada 

sobreposto a imagem; 

• Deve possuir qualidade de serviço (QoS) diferentes para stream de vídeo via web e 

comandos internos via web; 

• Deverá possuir sistema de análise inteligente de vídeo integrada com no mínimo as 

seguintes funções: Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos, mudança 

de cena, Auto-tracking, detecção de face e mapa de calor;  

• Deve possibilitar estabelecer chamadas via SIP com suporte a vídeo por detecção de 

movimento ou entrada de alarme para ramal pré-configurado na câmera; 

• Permite a gravação de imagens e vídeos em FTP com possibilidade de agendamento, 

bem como detecção de movimento por agendamento; 

• Seu firmware deve ser atualizável através da interface web e as versões do firmware 

devem ser disponibilizadas gratuitamente na web pelo fabricante; 

• Sua arquitetura (API) deve ser aberta para integração com outros sistemas; 

• Sua alimentação deve ser através de fonte 24 Vac com corrente de no mínimo 3 A e 

PoE+ de acordo com o padrão IEEE 802.3at, sendo este integrado a câmera. Não será 

aceito solução injetora. 

• Deve possuir índices de proteção igual ou superior ao IP67 e IK10. 

2 Câmera Tipo II - Fixa 

• Câmera do tipo bullet com tecnologia IP e sensor de imagem em estado sólido do tipo 

CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de 1/3” ou superior e varredura 

progressiva; 
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• Deve possuir iluminação infravermelho (IR) inteligente que regula a potência do IR de 

acordo com a distância do objeto, com alcance mínimo de 30 m; 

• Deve possuir lente fixa com distância focal mínima de 3,6 mm e ângulo de visão 

horizontal mínimo de 80° e vertical de no mínimo 42°, com abertura de F2.0; 

• Deve suportar resolução de pelo menos 4MP (2560 x 1440); 

• Seu obturador deve possuir uma velocidade mínima de 1/3 a 1/100.000s de forma 

manual ou automática; 

• A câmera deve suportar no mínimo as compreensões de vídeo H.264 e H.265; 

• Deve possuir suporte a algumas funções como compensação de luz (BLC) que deve 

possibilitar aplicar sobre a área total da imagem ou escolher a região que deve ser 

priorizado o BLC, WDR; 

• Deve possuir uma sensibilidade mínima igual ou de capacidade superior a 0,08 lux em 

modo colorido, 0,3 lux em modo preto e branco e 0 lux com IR ligado; 

• Deve suportar taxas de bit variável de pelo menos 7 Kbps a 6200 Kbps na compressão 

de vídeo H.264; 

• A câmera deve ainda possuir interface Web totalmente em português, bem como 

permitir visualização das imagens e configuração via web browser; 

• Deve possuir função de detecção de movimento com no mínimo 3 regiões, possuindo 

para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; 

• Deve permitir a função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade 

de agendamento, inclusive na ocorrência de evento, como detecção de movimento; 

• Permitir sobreposição de data, hora e texto no vídeo, possuindo no mínimo 5 campos 

destinados ao texto, com capacidade de pelo menos 15 caracteres cada um; 

• Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, 

nitidez, BLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo 

colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de 

configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações 

específicas durante outro período; 

• Deve possuir pelo menos uma saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 

10/100BASE-T; 

• Sua arquitetura (API) deve ser aberta para integração com outros sistemas; 
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• Deve suportar ao menos os protocolos de rede TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ICMP, 

DNS, RTSP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, 

Multicast, FTP, NTP, RTP, IEEE802.1X e QoS; 

• Deve suportar pelo menos as funções de controle de taxa de bit CBR e VBR; 

• Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo via web e comandos 

internos via web; 

• Deve possibilitar uma proteção através de senhas, bem como garantir segurança através 

de filtragem IP; 

• Deve permitir acessibilidade com uso de ao menos com o navegador Internet Explorer; 

• Seu firmware deve ser atualizável e as versões do firmware deverão ser disponibilizadas 

gratuitamente no web site do fabricante; 

• Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em 

aplicativos móveis com iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; 

• Sua alimentação deve ser através de fonte com tensão de 12 V e com corrente contínua, 

seu consumo deverá ser de no máximo de 5 W com IR ligado ou Power over Ethernet 

(PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af, este deve ser integrado ao equipamento, não 

sendo aceito soluções injetoras; 

• A câmera deve possuir índice de proteção igual ou superior ao IP 67, possibilitando 

instalação interna ou externa. 

• Deve ainda possuir funções como configuração de entrada e saída de horário de verão 

programada, envio de e-mail para no mínimo 3 destinos e backup dos arquivos de 

configuração;  

• Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d’agua) que 

permitam no mínimo 126 caracteres e ferramenta do fabricante para a verificação da 

mesma. 

• Deve possibilitar visualização de log de alarme on-line com pelo menos as opções para 

a função de Detecção de Movimento e Máscara de Vídeo. 
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3 Mesa Controladora para Câmera Tipo I 

• Mesa controladora de tecnologia híbrida, compatível com sistemas de CFTV analógicos 

e IP, que permita sua ligação com gravadores NVR e DVR, câmeras speed dome e um 

monitor para visualizar as imagens; 

• Deverá possuir ao menos conexões para comunicação através de portas RJ45, RS232 e 

RS485; 

• Deve ainda possuir pelo menos uma porta USB; 

• Deverá suportar ao menos protocolos Pelco-P, Pelco-D e ao menos um proprietário; 

• Deve permitir configuração de acesso por perfil de usuário; 

• Deve possibilitar o controle de pelo menos 30 speed dome através da porta RS485; 

• Deve possuir ainda a função bloqueio de mesa; 

• Deve possuir um display LCD que seja com dimensões aproximadas de 75 mm x 30 

mm; 

• Possuir Joystick com 3 eixos e velocidade variável com zoom que permita realizar 

função de PTZ; 

• Sua interface deverá possuir menus totalmente em português; 

• Deverá operar através das teclas de função do painel frontal de um gravador; 

• Sua alimentação deve ser de 12 VDC com corrente máxima de 1 A, devendo seu 

consumo ser menor ou igual a 5 W; 

• Deverá vir acompanhado de fonte de alimentação 110/240 VAC (automática), conector 

para entrada RS485, cabo ethernet e cabo de comunicação RS232; 

• O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante, 

juntamente com manual de usuário em português; 

• Para garantir total compatibilidade e integração com o sistema de CFTV, a mesa 

controladora deverá ser de mesmo fabricante que o Gravador de Vídeo em Rede e a 

Câmera Tipo I - Speed Dome. 

4 Gravador de Vídeo em Rede 

Servidor para gerenciamento e gravação de imagens em rede, com as seguintes 

características: 

• Deverá suportar gerenciar e gravar ao menos 30 câmeras na tecnologia IP; 
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• Deverá suportar resolução de pelo menos 08MP, bem como possuir resolução de saída de 

vídeo de pelo menos 2MP; 

• Possibilitar armazenamento interno com pelo menos 8 HDs SATA III, com capacidade de 

no máximo de 10TB ; 

• Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de áudio RCA; 

• Deve possuir ao menos 2 interfaces RJ45 de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 MB), 

com throughput de rede de pelo menos 300Mbps; 

• Deve suportar funções de rede como HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, RTSP, UDP, 

SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, UPnP (somente função discovery), 

Servidor de Alarme, Busca IP (Intelbras-1) e Intelbras Cloud. 

• Deve possuir no mínimo 16 entradas de alarme e ao menos 4 saídas de alarme; 

• Deve possuir detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo. Todos configuráveis 

por agenda.  

• Deverá possuir ao menos 1 saída de vídeo HDMI e 1 saída VGA; 

• Suportar compressão de vídeo ao menos em H.265 e H.264; 

• Permitir busca de gravação por detecção de movimento, alarme ou evento de inteligência 

de vídeo; 

• Possibilitar backup de vídeo e foto ao menos por dispositivo USB (com sistema de 

arquivos em FAT32), FTP e interface da WEB; 

• Deverá possuir proteção através de filtragem de IP; 

• Deverá possuir portas USB (USB 3 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal 

USB 2.0). Pode-se utilizar simultaneamente)  e Serial (1 porta RS232 para comunicação 

com PC ); 

• Deverá possuir proteção contra surto de tensão; 

• Possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; 

• Deverá possuir fonte de alimentação redundante interna bivolt automático 100-240VAC, 

50/60Hz; bem como seu consumo deverá ser de no máximo 12W (sem HD). 
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5 HD para Armazenamento de Imagens 

• Disco rígido SATA 3,5’’ desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos de 

segurança eletrônica, com capacidade de operação de 24 horas por dia, 7 dias por 

semana; 

• Deve possuir características como estabilidade na gravação de dados, velocidade de 

disco controlada, dissipação de calor otimizada, baixo consumo de energia e nível de 

ruído; 

• Deve possuir um buffer de hospedagem de no mínimo 6 Gb/s e drive de hospedagem 

de no mínimo 100 MB/s; 

• Sua capacidade de armazenamento deve ser de no mínimo 4 TB; 

• Deve possuir um cache de no mínimo 256 Mb e velocidade de rotação (RPM) de 5.400; 

• Sua capacidade de erros de leitura não recuperáveis por bits lidos deve ser menor que 1 

em 1014; 

• Não deve ter um consumo elétrico maior que 10 W nos modos de leitura e/ou escrita. 

6 Monitor 50 Polegadas 

• Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, Bluetooth Low Energy, WiFi Direct, 

Som da TV para smartphone, Acessibilidade - Guia de Voz (Inglês - EUA, Português - 

Brasil), Ampliar, Aumento de Contraste, Controle Remoto da TV (Inglês - EUA, Áudio 

de múltiplas saídas, Cores negativas, Preto e Branco, Menu (Inglês - EUA, Zoom de 

vídeo, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento Automático, 

Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), EPG, Game Mode Sim 

(Modo Game automático), Idioma (Local - Brasil - Português), Compatível com HID 

USB, IPv6 Support, MBR Support, Sensor Ecológico, Selo Procel ("A"), Digital 

Broadcasting (ISDB-T), Sintonizador Analógico (Trinorma), Data Broadcasting 

(GINGA). 02 entradas traseiras USB. Wi-fi integrado. Taxa de atualização 60Hz. 

Monitor Ultra HD 4K. Potência do Áudio (RMS) 20W. 
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7 Switch Tipo I 

• Switch não gerenciável para a construção de redes de comunicação de dados permitindo 

a integração de computadores, impressoras, dispositivos de CFTV, entre outros; 

• Deverá proporcionar o compartilhamento de Internet para os demais dispositivos 

conectados a ele; 

• Deve possuir no mínimo 4 portas Fast Ethernet (10/100 Mbps) com conectores RJ-45 e 

negociação de velocidade automática; 

• Das portas disponíveis no dispositivo, ao menos 3 deverão suportar PoE/PoE+ e ao 

menos 1 porta dedicada para uplink; 

• O equipamento deverá ser compatível ao menos com os padrões de rede IEEE802.3 – 

10BASE-T, IEEE802.3u – 100BASE-TX, IEEE802.3x – Flow Control, IEEE802.3af – 

PoE (Power over Ethernet), IEEE802.3at – PoE (Power over Ethernet) e IEEE802.1p – 

QoS (Quality of Service); 

• Deverá possuir uma taxa de encaminhamento de no mínimo 145 kpps e a capacidade de 

Backplane de pelo menos 1 Gbps; 

• Sua tabela de endereços MAC deverá possuir uma capacidade de no mínimo 950 

endereços; 

• Deverá suportar ao menos os tipos de cabeamento categoria 5, 5e e 6; 

• Deverá possuir a função de auto MDI/MDI-X com detecção automática do padrão do 

cabo (Normal/Crossover) e negociação de velocidade automática; 

• Deve possuir LED’s indicadores que possam demonstrar ao menos o status de 

alimentação do switch, o status de alimentação de cada porta e o status do link e 

atividade por porta; 

• Deverá possibilitar a função PoE Extender, ou similar, que possibilite levar dados e 

energia elétrica para um dispositivo com até 250 metros de cabeamento; 

• Seu método de transferência deverá ser do tipo armazena e envia (store and forward); 

• Deverá implementar QoS através do protocolo IEEE 802.1p (Quality of Service) para 

priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; 

• O PoE deverá fornecer até 30 W em uma única porta, permitindo alcançar pelo menos 

55 W com a utilização da função em todas as portas; 

• Sua alimentação deverá ser através de fonte de alimentação externa automática com 

entrada 100 a 240 VAC / 60 Hz; 
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• A tensão de saída da fonte deverá ser de 51 VDC com corrente de no máximo2 A; 

• Seu consumo de energia deverá ser igual ou inferior a 65 W (com carga); 

• Deverá ainda possuir proteção contra surtos de no mínimo 15 kV; 

• Deve ser certificado ao menos nos padrões da Anatel; 

• Deverá ser compatível com a função Plug & Play, permitindo uma instalação simples e 

rápida; 

• Deve permitir que seja instalado em bandeja, mesa ou parede. 

 

8 Switch Tipo II 

• Switch gerenciável para a construção de redes de comunicação de dados permitindo a 

integração de computadores, impressoras, dispositivos VoIP, telefone IP, dispositivos 

de CFTV, entre outros;  

• Deverá proporcionar o compartilhamento de Internet para os demais dispositivos 

conectados a ele;  

• Deve possuir ao menos 22 portas Giga Ethernet (10/100/1000 Mbps) com conectores 

RJ-45 e negociação de velocidade automática e 4 portas SFP;  

• Deverá suportar jumbo frame de no mínimo 10.240 bytes;  

• Das portas disponíveis no equipamento, ao menos 22 deverão suportar PoE, definido 

pelos padrões IEEE802.3af/at; 

• O PoeE deverá fornecer até 30W em uma única porta, permitindo alcançar pelo menos 

180W com a utilização da função em todas as portas; 

• O equipamento deverá ser compatível ao menos com os padrões de rede IEEE802.3, 

802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p – QoS (Quality of Service), 802.1q, 802.1d, 

802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3af, 802.3at;  

• Deverá ser compatível com protocolo CSMA/CD, que permitirá organizar a forma 

como os dispositivos de rede compartilham o canal utilizando a tecnologia Ethernet;  

• Deve ainda possuir um buffer de memória de pelo menos 4 Mbit;  

• Deve possuir capacidade (backplane), de no mínimo 40Gbps;  

• Sua tabela de endereços MAC deverá possuir uma capacidade de no mínimo 5.000 

endereços;  
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• Deverá suportar ao menos os tipos de cabeamento categoria 5, 5e e 6, que de acordo 

com o padrão de rede podem alcançar 100 metros de distância;  

• Deverá possuir a função de auto MDI/MDI-X com detecção automática do padrão do 

cabo (Normal/Crossover) e negociação de velocidade automática;  

• Deve possuir LED’s indicadores que possam demonstrar ao menos o status de 

alimentação e status do link e atividade por porta (Fast ou Gigabit Ethernet);  

• Seu método de transferência deverá ser do tipo armazena e envia (store and forward);  

• Deve ainda possuir a função de aprendizado de endereços MAC e atualização 

automática;  

• Deverá possuir Spanning Tree, com os protocolos: 802.1d Spanning Tree Protocol 

(STP); 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); 802.1s Multiple Spanning Tree 

Protocol (MSTP); Loop Guard; Root Guard; TC-BPDU Guard; BPDU Guard; BPDU 

Filter;  

• Sua alimentação deverá ser através de fonte de alimentação interna automática com 

entrada 100-240 VAC, 60 Hz e corrente de no máximo 500 mA;  

• Seu consumo de energia, sem link, deverá ser igual ou inferior a 27,17 W;  

• Sua estrutura deverá ser compatível com o padrão EIA de 19”;  

• Deve ser certificado ao menos nos padrões Anatel, FCC, CE e RoHS;  

• Deverá ser compatível com a função Plug & Play, permitindo uma instalação simples e 

rápida;  

• O equipamento deverá possuir interface totalmente em português;  

• Deverá ser acompanhado de kit de suporte, específico para montagem em rack de 19" e 

de altura igual a 1U.  

9 No-break Tipo I 

• Nobreak que deve oferecer proteção para equipamentos eletrônicos (equipamentos de 

informática, áudio e vídeo) das oscilações da rede elétrica; 

• Deve possuir pelo menos 1 bateria interna do tipo chumbo-ácido, selada, de 12 VDC / 

7 Ah para prolongar a utilização dos equipamentos em caso de queda no fornecimento 

de energia elétrica; 

• Deve ainda possuir uma função que possibilite ligar o nobreak sem a presença da energia 

da rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga; 
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• Permitir carregamento automático da bateria mesmo que o nobreak esteja desligado, 

bastando estar conectado à rede elétrica; 

• Deve possuir no mínimo 6 níveis de proteção, como contra sobrecarga nas tomadas de 

saída, contra curto-circuito nas tomadas de saída, contra sobrecarga na entrada de rede, 

contra sobreaquecimento no inversor, contra sub e sobre tensão da rede elétrica, bem 

como contra descarga total e sobrecarga da bateria; 

• Deverá possuir capacidade de potência nominal de saída de no mínimo 720 VA; 

• Sua tensão nominal na entrada deverá ser de 120/220V (automático) com fator de 

potência na saída de 0,5; 

• Possuir uma variação na tensão de entrada pelo menos entre 100 a 140VAC e entre 190 

a 260 VAC e uma frequência de 60 Hz; 

• Seu cabo de força deverá ser de acordo com a norma NBR 14136; 

• Possuir tensão nominal em modo bateria de 120 VAC (± 10%) e uma frequência no 

modo bateria de 60 Hz (± 1Hz); 

• Possuir um tempo de transferência menor que 10 ms; 

• A forma de onda, no modo bateria, deverá ser não senoidal (retangular PWM - controle 

de largura de pulso); 

• Deverá possuir no mínimo 6 tomadas com saída de acordo com norma NBR 14136; 

• Deve possuir proteção contra sobre tensão e sub tensão na entrada AC, onde poderá 

mudar para operação em modo bateria; 

• Deve possuir proteção contra descarga e sobrecarga de bateria de no mínimo 5 V; 

• Deverá possuir fusível de proteção da rede de 6 A, bem como proteção contra 

sobrecarga na saída incorporada; 

• Deve possuir sinalização luminosa que indique status como curto-circuito ou sobrecarga 

na saída, modo bateria, carga de bateria e modo de rede; 

• Possuir ainda sinalização sonora indicando ao menos que entrou no modo de bateria, 

indicação de carga baixa, indicação de sobrecarga e curto-circuito. 

10 No-break Tipo II 

• Nobreak que deve oferecer proteção para equipamentos eletrônicos (equipamentos de 

informática, áudio e vídeo) das oscilações da rede elétrica; 
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• Deve possuir pelo menos 2 baterias internas do tipo chumbo-ácido, selada, de 12 VDC 

/ 7 Ah para prolongar a utilização dos equipamentos em caso de queda no fornecimento 

de energia elétrica; 

• Deve ainda possuir uma função que possibilite ligar o nobreak sem a presença da energia 

da rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga; 

• Permitir carregamento automático da bateria mesmo que o nobreak esteja desligado, 

bastando estar conectado à rede elétrica; 

• Deve possuir no mínimo 6 níveis de proteção, como contra sobrecarga nas tomadas de 

saída, contra curto-circuito nas tomadas de saída, contra sobrecarga na entrada de rede, 

contra sobreaquecimento no inversor, contra sub e sobre tensão da rede elétrica, bem 

como contra descarga total e sobrecarga da bateria; 

• Deverá possuir capacidade de potência nominal de saída de no mínimo 1440 VA; 

• Sua tensão nominal na entrada deverá ser de 120/220V (automático) com fator de 

potência de 0,5; 

• Possuir uma variação na tensão de entrada, pelo menos entre 100 a 140 VAC e entre 

190 a 260 VAC e uma frequência de 60 Hz; 

• Seu cabo de força deverá ser de acordo com a norma NBR 14136; 

• Possuir tensão nominal em modo bateria de 120 VAC (± 5%) e uma frequência no modo 

bateria de 60 Hz (± 1Hz); 

• Possuir um tempo de transferência menor que 10 ms; 

• A forma de onda, no modo bateria, deverá ser não senoidal (retangular PWM - controle 

de largura de pulso); 

• Deverá possuir no mínimo 6 tomadas com saída de acordo com norma NBR 14136; 

• Deve possuir proteção contra sobre tensão e sub tensão na entrada AC, onde poderá 

mudar para operação em modo bateria; 

• Deve possuir proteção contra descarga e sobrecarga de bateria de no mínimo 15 V; 

• Deverá possuir fusível de proteção da rede de 10 A, bem como proteção contra 

sobrecarga na saída incorporada; 

• Deve possuir sinalização luminosa que indique status como curto-circuito ou sobrecarga 

na saída, modo bateria, carga de bateria e modo de rede; 

• Possuir ainda sinalização sonora indicando ao menos que entrou no modo de bateria, 

indicação de carga baixa, indicação de sobrecarga e curto-circuito. 
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11 No-break Tipo III   

• Nobreak que deve oferecer proteção para equipamentos eletrônicos (equipamentos de 

informática, áudio e vídeo) das oscilações da rede elétrica; 

• Deverá fornecer emergia ininterrupta, estabilizada e filtrada; 

• Deverá ter recurso senoidal por aproximação; 

• Deve possuir pelo menos 1 bateria interna do tipo chumbo-ácido, selada, de 12 VDC / 

7 Ah e 1 bateria automotiva para prolongar a utilização dos equipamentos em caso de 

queda no fornecimento de energia elétrica; 

• Deverá conter proteção eletrônica contra sobrecarga e curto circuito e proteção contra 

surtos de tensão varistor 65J (8x20us) 

• Proteção contra sub e sobretensão, assegurados os limites de tensão na saída; 

• Proteções de filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica; 

• Proteção com estabilizador com 4 estagios de regulação on line; 

• Possuir Disjuntor de proteção para as baterias; 

• Deve possuir 08 tomadas protegidas contra falta de energia; 

• Deve possuir potência nominal mínima de 1700VA; 

• Sua forma de onda do inversor deve ser de senoidal pura; 

• A faixa de operação de entrada deve ser de 75V - 145V/175A - 255V; 

• Deverá conter portas USB e RS 232-C; 

• O Nobreack deve possuir conector para expansão de baterias; 

 

 

12 Módulo SFP EPON 

• Módulo SFP EPON projetado para operar em redes EPON (Ethernet Passive Optical 

Networks), suportando taxas de transferências de até 1,25 Gbps no sentido downstream 

e upstream; 

• Deverá ser compatível ao menos com o padrão IEEE 802.3ah EPON; 

mailto:dpinfo@curuca.pa.gov.br


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS 

E-mail: dpinfo@curuca.pa.gov.br 

 

 

Prefeitura Municipal de Curuçá 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 -Curuçá - PA, CEP: 68.750 - 000. 

CNPJ: 05.171.939/0001-32 

 

• Deverá suportar cabeamento com fibra monomodo 9/125 μm com alcance de pelo 

menos 20 km e comprimentos de onda RX de 1.310nm para upstream e TX de 1.490nm 

para downstream; 

• Deve ainda ser um módulo Plug & Play e hot pluggable, não necessitando desligar o 

sistema nem configurações complexas para sua instalação e manutenção; 

• Deverá ter suporte a RSSI e DDMI; 

• Além disso o sinal óptico deverá possuir um potencial de sinal de no mínimo entre 1 

dBm a 8 dBm com sensibilidade de recepção de no mínimo entre -28 dBm a -8 dBm; 

• Sua alimentação deverá ser através do dispositivo em que irá conectado e que deverá 

fornecer entre 3,1 V a 3,5 V e seu consumo deverá ser igual ou inferior a 1,3 W; 

• Deverá suportar temperaturas de operação entre -45° C a 90° C e umidade de no máximo 

85%; 

• O equipamento deverá ser fornecido com garantia de no mínimo 1 ano pelo fabricante, 

juntamente com guia de instalação em português. 

13 OLT 

• A solução deverá utilizar a tecnologia EPON para levar os serviços do provedor até o 

consumidor através de fibra óptica (FTTx); 

• A tecnologia EPON deverá permitir o gerenciamento de todas as ONT’s através de uma 

OLT, garantindo um controle centralizado da rede sem a necessidade de deslocamentos 

desnecessários para a configuração de usuários; 

• Deverá atender aos requisitos do padrão IEEE 802.3ah EPON sendo um equipamento 

central utilizado em redes FTTx, atuando como um concentrador de assinantes, 

distribuindo o acesso a clientes e serviços; 

• Deve possuir no mínimo 4 slots SFP EPON; 

• Deverá possuir largura de banda de pelo menos 1.244 Gbps para upstream e 

downstream; 

• Cada uma das portas PON deverá ser capaz de atender pelo menos 64 ONT’s 

compatíveis com serviços triple-play (dados, voz e vídeo) a uma distância de pelo menos 

20 km; 

• Seu sistema de gerenciamento deve permitir aos proprietários o controle de todas as 

ONT’s que compõem a solução; 
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• Deve possuir no mínimo 8 portas RJ45 (100/1000 Mbps Ethernet), 4 slots SFP/SFP+ e 

1 porta console para gerenciamento. 

• Deve possuir acesso a interface de gerenciamento via web, bem como deverá permitir 

atualizações em massa, detecção e configuração da ONT/ONU que sejam homologadas 

com a OLT desta especificação; 

• Deve suportar ao menos os padrões de rede IEEE 802.3ah EPON, IEEE 802.3 Ethernet, 

IEEE 802.1q/p VLANs, IEEE 802.3u Fast Ethernet e IEEE 802.3ab 1000BASE-T, bem 

como protocolos como EAPS (RFC 3619), Bridging 802.1D, IEEE, VLAN 802.1p/q, 

QinQ, RSTP 802.1w, Agregação de Link, LACP 802.3ad, Multicast, IGMP snooping e 

IGMP proxy, controle de banda e autenticação RADIUS; 

• Deverá permitir o gerenciamento por linha de comando (CLI), ou interface gráfica 

(GUI); 

• Deverá ainda possuir certificação ANATEL; 

• Deve suportar temperaturas de operação de pelo menos entre -5° C a 50° C com umidade 

de no máximo 95% (sem condensação); 

• Sua alimentação deverá possuir uma fonte de alimentação interna com entrada bivolt 

(100 a 240 Vca. 50/60 hz) e potência máxima menor ou igual a 40 W; 

• Deve possibilitar instalação em rack de 19" ocupando no máximo uma unidade de rack 

(1U); 

• O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante, 

juntamente com kit de fixação para rack, pés de borracha, 1 conector para conexão serial 

e 1 guia de instalação. 

14 ONU 

• Equipamento que deverá ser a interface entre cliente e provedor e que deverá receber o 

sinal GPON e converte-lo em sinal Ethernet, permitindo o fornecimento de todos os 

serviços necessários para provedores de internet; 

• Deverá ser gerenciada via OLT, localizada na central do provedor, garantindo um 

controle centralizado da rede sem necessidade de deslocamentos para configuração de 

seus usuários; 

• Deverá ser compatível com o modo de operação Bridge e fornecimento Triple-play 

QoS; 
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• A ONU deverá possuir interfaces GPON com pelo menos um conector SC/APC em 

conformidade com ITU-T G.984, sistema óptico classe B+; 

• A transmissão GPON (TX) deverá possuir no mínimo uma largura de banda de 1.244 

Gbps para upstream com comprimento de onda de 1.310 nm e sua potência do sinal 

deverá ser de no mínimo entre 0,5 a 5,0 dBm; 

• A recepção GPON (RX) deverá possuir uma largura de banda de no mínimo 2.488 Gbps 

para downstream com comprimento de onda de 1.490 nm; 

• A ONU deverá possuir sensibilidade de recepção de no mínimo entre -27 dBm a -8 

dBm; 

• A unidade deverá possuir ainda ao menos uma interface Ethernet RJ45 Gigabit Ethernet 

(10/100/1000BASE-T Ethernet) em conformidade com as especificações IEEE 802.3 e 

Auto MDI/MDIX com auto negociação; 

• O dispositivo deverá suportar ao menos os padrões de rede ITU-T G.984, IEEE 802.3 

Ethernet, IEEE 802.1q/p VLAN’s, IEEE 802.3u Fast Ethernet e IEEE 802.3ab 

1000BASE-T; 

• Deverá ainda ter suporte para no mínimo os protocolos e funções GPON ITU-T G.984 

(GPON), no mínimo 8 T-CONTS por dispositivo, suporte a  GEM ports por dispositivo, 

mapeamento flexível entre GEM ports e T-CONTS com programação baseada em fila 

de prioridade, ativação com descobrimento automático de SN e senha em conformidade 

com ITU-T G.984.3, decodificação AES-128 com geração de chave e comutação, FEC 

(Forward Error Correction), Multicast GEM Port Ethernet/IP, Bridging and switching 

(802.1D / 802.1Q), pelo menos 4 classes de tráfego com 802.1p, 802.3x Flow control, 

VLAN tagging/untagging, VLAN stacking (Q-in-Q) e possuir tamanho do frame de no 

mínimo 2.000 Bytes; 

• Deverá suportar IPTV através de IGMP snooping; 

• Deve suportar temperaturas de operação de no mínimo entre -5° C a 60° C com umidade 

de no máximo 95%; 

• Sua alimentação deverá ser através de fonte com entrada bivolt (100–240 V, 50/60 Hz), 

podendo ser externa; 

• A alimentação de saída da fonte deverá ser de 12 VDC e corrente de no máximo 0,5 A, 

seu consumo deverá ser igual ou inferior a 6 W; 
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• Deverá suportar pelo menos gerenciamento através de OMCI conforme a norma 

G.984.4; 

• Deverá ser fornecido com no mínimo 1 ano de garantia pelo fabricante, juntamente com 

fonte bivolt especificada e guia de instalação em português. 

15 Splitter Óptico Tipo I 

• Splitter óptico PLC, para divisão do sinal óptico; 

• Deverá ser instalado preferencialmente em ambientes internos e possuir baixa perda de 

inserção; 

• Poderá ser com ou sem conector, se possui conector, deverá ser do tipo SC, bem como 

seu polimento deverá ser APC; 

• Deverá ser de pelo menos 1x8 fibras; 

• Sua perda de inserção de menor ou igual a 11dB, sem considerar a perda dos conectores; 

• Deverá atender ao comprimento de onda 1260 a 1650 nm; 

• Sua fibra óptica deverá ser monomodo.  

16 Rack Piso 24ux570mm 19” 

• Porta frontal – Acrílico / Perfurada / Fechada; 

• Tampa traseira – Fechada / Perfurada / Ventilação Aletada; 

• Teto perfurado para 02 Coolers / 04 Coolers; 

• Laterais - Fechada / Perfurada / Aletada. 
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