
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Aquisição de câmeras e equipamentos de monitoramento com fornecimento de mão 
de obra, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rio Verde, conforme 
especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

2.1 A Segurança Institucional é condição imprescindível para o cumprimento da missão 
da Câmara Municipal de Rio Verde, garantindo a sua autonomia. 

2.2 A implantação de equipamentos de monitoramento por imagens é necessária para 
que haja uma política de vigilância no imóvel onde funciona o prédio-sede da Câmara 
Municipal de Rio Verde, incluindo as instalações do edifício principal e área externa, a 
fim de trazer maior segurança aos vereadores, servidores, colaboradores e cidadãos. 

2.3 As imagens serão convergidas aos locais de gravação, dos quais será possível 
monitorar todas as áreas abrangidas, gerando segurança no controle de acesso de 
pessoas, veículos e objetos, na fiscalização dos procedimentos de segurança e na 
segurança física existente.  

2.4 Nesse sentido, o emprego do sistema de segurança proporcionará a inibição da 
possível prática de delitos, desencorajando possíveis tentativas de violação da segurança 
do local, permitindo o registro de fatos ocorridos, fornecendo pormenores dos eventuais 
incidentes, bem como registrando as violações da segurança que ocorram nas áreas 
monitoradas, criando condições para a identificação dos agentes envolvidos e trazendo 
significativa melhoria da segurança institucional. 

2.5 Deste modo, se faz necessário proteger o patrimônio público, bem como garantir a 
segurança dos servidores e cidadãos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1 Os itens objeto desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações 
constantes abaixo: 

Item Produto Unid. Qtd. Valor Unit. Valor Total 



 

 

1 

NVR  
 
Especificações: 
Câmeras de rede de terceiros 
suportadas ONVIF; Gravação 
com resolução de até 8 
megapixels; Suporte HDMI 1-
ch, 1-ch VGA, HMDI até 4K 
(3840x2160); Resolução 
Câmeras de rede 16-ch podem 
ser conectadas Largura de 
banda de entrada 80M / 160M 
até 2 interfaces SATA Plug e 
Play com até 16 redes PoE 
independentes interfaces 
Suporte dual-os para garantir 
alta confiabilidade do sistema 
Suporte a vários alarmes de 
detecção de VCA e pesquisa 
de VCA Suporte aos formatos 
de vídeo H.265 / H.264 / 
MPEG4; Entrada de Vídeo / 
Áudio; Entrada de vídeo IP:16 
ch; Entrada de áudio 
bidirecional:1-ch, RCA (2,0 
Vp-p, 1kO); Rede: Largura de 
banda de saída: 160 Mbps; 
Largura de banda de entrada: 
160 Mbps; Saída de Video / 
Audio; Saída HDMI:1-ch, 
resolução: 4K (3840 * 2160) / 
60Hz, 4K (3840 * 2160) / 
30Hz, 1920 * 1080P / 60Hz, 
1600 * 1200/60 Hz, 1280 * 
1024/60 Hz, 1280 * 720/60 
Hz, 1024 * 768 / 60Hz 
Resolução de gravação: 8MP / 
6MP / 5MP / 3MP / 1080p / 
UXGA / 720p / VGA / 4CIF / 
DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 
Saída de áudio: 1-ch, RCA 
(Linear, 1kO); Saída VGA: 1-
ch, resolução: 1920 * 1080P / 
60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 
1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 
768 / 60Hz; Decodificação:  
Visualização ao vivo / 

UN 01 R$3.907,90 R$3.907,90 



 

 

reprodução: 8MP / 6MP / 
5MP / 3MP / 1080p / UXGA / 
720p / VGA / 4CIF / DCIF / 
2CIF / CIF / QCIF 
Capacidade: 4-ch @ 1080p; 
Disco rígido: SATA: 2 
interfaces SATA para 2 
HDDs; Capacidade: 6 TB 
para cada HDD; Interface 
externa: Interface de rede: 
Interface Ethernet auto-
adaptável 1RJ-45 
10/100/1000Mbps Interface 
USB: 2, USB2.0 Entrada de 
alarme: 4-ch Saída de alarme: 
1-ch POE; Interface: 16 
interfaces Ethernet PoE 
independentes de 10/100 
Mbps Geral; Fonte de 
Alimentação: 100 a 200 VAC 
Consumo (sem disco rígido e 
POE): 15 W Temperatura de 
trabalho: -10 ºC ~ 55 ºC ( 14 
ºF ~ 131 ºF); Umidade de 
trabalho: 10% ~ 90% Chassis: 
385 mm; Dimensões: 385 × 
315 × 52 mm (15,2 12,4 2,0 ) 
Peso (sem HDD): 3 kg (6,6 
lb). 

2 

CÂMERA SPEED DOME 
Características: Sensor de 
imagem: CMOS de varredura 
progressiva de 1 / 2,8 “ Min. 
Iluminação: Cor: 0,005 Lux 
@ (F1.6, AGC ON) P/B: 
0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) 
0 Lux com IR Balanço de 
branco Auto / Manual / ATW 
(Balanço de branco com 
rastreamento automático) / 
Interno / Externo / 
Fluorescente / Lâmpada / 
lâmpada de sódio Ganho: 
Automático / Manual Tempo 
do obturador 50Hz: 1/1 sa 
1/30.000 s, 60Hz: 1/1 s a 
1/30.000 s; Dia e noite: Filtro 

UN 02 R$6.483,98 R$12.967,96 



 

 

de corte infravermelho; Zoom 
digital: 16×; Máscara privada: 
24 máscaras de privacidade 
programáveis; Modo de Foco: 
Automático / Semiautomático 
/ Manual; WDR: 120 dB 
WDR; Especificações Gerais: 
Idioma (Navegador da Web 
Acesso) 32 idiomas: Inglês, 
russo, estoniano, búlgaro, 
húngaro, grego, alemão, 
italiano, tcheco, 
eslovaco,Francês, polonês, 
holandês, português, 
espanhol, romeno, 
dinamarquês, sueco, 
norueguês, Finlandês, croata, 
esloveno, sérvio, turco, 
coreano, chinês tradicional, 
tailandês, Vietnamita, 
japonês, letão, lituano, 
português (Brasil) 
Potência: 24 VCA e Hi-PoE 
Máx .: 30 W, incluindo máx. 
10W para IR 
Temperatura de trabalho: -30 
° C a 65 ° C (-22 ° F a 149 ° 
F) Umidade de trabalho: ≤ 
90% Nível de proteção: 
Padrão IP66, proteção contra 
raios de 4000V, proteção 
contra surtos e transiente de 
tensão Proteção Material: 
ADC 12, PC, PC + 10% GF 
Dimensões da câmera: 20.8 × 
34.5 cm Peso Aprox.: 3300 g. 

3 

CÂMERA BULLET 
Especificações: Câmera 
Sensor de imagem CMOS 
progressivo: de 1 / 2,8 " s 
Min. Cor da iluminação: 0,01 
Lux @ (F1.2, AGC ON), 
0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) 
Velocidade do obturador: 1/3 
sa 1/100, 000 s Obturador 
lento: Sim; Íris automática: 
Não; Filtro de corte 

UN 11 R$617,58 R$6.793,42 



 

 

infravermelho: dia e noite; 
Redução de ruído digital: 3D 
DNR; WDR: DWDR; Pan de 
ajuste de ângulo (suporte): 0 
u00b0 a 360 u00b0, 
inclinação: 0 u00b0 a 180 
u00b0, rotação: 0 u00b0 a 360 
u00b0; Lente: Distância focal: 
2,8mm, 4mm; Abertura: F2.0 
Foco: fixo; FOV: 2,8mm, 
FOV horizontal 114,8 u00b0, 
FOV vertical 62 u00b0, FOV 
diagonal 135,5 u00b0; 4 mm, 
FOV horizontal 86 u00b0, 
FOV vertical 46,5 u00b0, 
FOV diagonal 102,5 u00b0, 
Montagem de lente: M12 IR; 
Alcance até: 30m; 
Comprimento de onda: 
850nm; Padrão de compressão 
Compressão de vídeo Fluxo 
principal: H.265 / H.264 
Subfluxo: H.265 / H.264 / 
MJPEG H.264 Tipo Perfil 
principal / Perfil alto / Perfil 
da linha de base H.265 Tipo 
Perfil principal Taxa de bits 
de vídeo de 32 Kbps a 8 
Mbps; Conjunto de recursos 
inteligentes Região de 
interesse 1 região fixa para o 
fluxo principal; Imagem: 
Máx. Resolução: 1920 u00d7 
1080 Convencional Máx. 
Taxa de quadros 50Hz: 25fps 
(1920 u00d7 1080, 1280 
u00d7 960, 1280 u00d7 720) 
60Hz: 30fps (1920 u00d7 
1080, 1280 u00d7 960, 1280 
u00d7 720) Sub-stream Máx. 
Taxa de quadros 50Hz: 25fps 
(640 u00d7 480, 640 u00d7 
360, 320 u00d7 240) 
60Hz: 30fps (640 u00d7 480, 
640 u00d7 360, 320 u00d7 
240); Aperfeiçoamento da 
imagem BLC, 3D DNR 



 

 

Configurações de imagem 
Saturação, brilho, contraste, 
nitidez, AGC, balanço de 
branco ajustável pelo software 
do cliente ou navegador da 
web Comutador Dia / Noite: 
Automático, programado, dia, 
noite; Rede Disparo de 
alarme: Detecção de 
movimento, alarme de 
violação de vídeo, login ilegal 
Protocolos: TCP / IP, ICMP, 
DHCP, DNS, RTP, RTSP, 
RTCP, NTP, IGMP, QoS, 
UDP, Função geral: Anti-
flicker, batimento cardíaco, 
espelho, proteção por senha, 
marca d'água, Versão de 
firmware: V5.5.70 API: 
ONVIF (PERFIL S), ISAPI 
Visualização ao vivo 
simultânea: Até 6 canais 
Usuário / Host Até 32 
usuários, 3 níveis: 
Administrador, Operador e 
Usuário Cliente iVMS-4200, 
Hik-Connect, iVMS-5200, 
iVMS-4500, Navegador da 
Web IE8 +, Chrome 31.0-44, 
Firefox 30.0-51, Safari 8.0 ou 
superior, Interface:  Interface 
de comunicação 1 porta 
Ethernet auto-adaptável RJ45 
10M / 100M; Geral: 
Condições operacionais -30 
u00b0C a 60 u00b0C (-22 
u00b0F a 140 u00b0F), 
umidade: 95% ou menos (sem 
condensação) Fonte de 
alimentação 12 VDC u00b1 
Plugue de alimentação coaxial 
de 25% e 5,5mm, PoE 
(802.3af, classe 3), Consumo 
de energia e corrente 12 VDC, 
0,3 A, Máx: 3,5 W, PoE: 
(802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A 
a 0,1 A, Máx: 4,5 W, Nível de 



 

 

proteção IP67, Material Capa: 
metal, capa e suporte: plástico 
Dimensões Câmera: u00d8 70 
mm u00d7 172,7mm (2,8 " 
u00d7 6,8"), Com 
embalagem: 216mm u00d7 
121mm u00d7 118mm (8,5 " 
u00d7 4,8" u00d7 4,6 " ), 
Peso Câmera: Aprox. 270g 
(0,6 lb.), Com embalagem: 
Aprox. 510g (1,1 lb.) 

4 
FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO 24v 
UN 02 R$198,15 R$396,30 

5 

DISCO RÍGIDO (HD) 
características técnicas: disco 
rígido removível - disco 
rígido especial para segurança 
eletrônica, capacidade de 
armazenamento de 2 tb, 3,5 
polegadas, taxa buffer de 
hospedagem 6gb/s, cache 64 
mb, velocidade de rotação 
5400 rpm, formatação 
avançada, em conformidade 
com rohs. aplicação em 
sistema de cftv garantia: 
minima de 12 meses, a partir  
da data do recebimento 
definitivo referência: wd 
purple wd20purz, similar ou 
superior. 

UN 01 R$872,58 R$872,58 

6 

CABO DE REDE 
Especificações: Categoria de 
aplicação Transferência de 
dados; Comprimento 305 
Metros; Material de 
revestimento externo PVC; 
Camada de proteção Capa de 
PVC; Tipo de conectores / 
interface RJ45, Ponta A RJ45, 
Ponta B RJ45; Acabamento 
dos conectores Conectores 
com travas; Taxa de 
transferência de dados 
Gigabit; Temperatura de 
operação; Temperatura de 

MT 800 R$3,77 R$3.013,33 



 

 

armazenamento; Cor 
predominante Azul. 

7 
Mão de obra de instalação da 
rede e do equipamento 

SRV 01 R$4.633,33 R$4.633,33 

TOTAL: R$ 32.585,15 

 

3.2 O Valor Total Estimado para aquisição do objeto relacionado será: R$ 32.585,15 
(trinta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). 

4. DA METODOLOGIA:  

4.1 A forma e critério de julgamento a ser utilizados no presente certame será o menor 
preço por lote. O critério de julgamento será por lote, tendo em vista que o 
desmembramento da licitação em itens poderia gerar divergência entre os equipamentos 
e materiais entregues que serão utilizados no monitoramento causando dificuldades na 
fiscalização e na logística da execução dos serviços.  

5. FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 O prazo para entrega, instalação e configuração dos equipamentos deverá ocorrer no 
prazo de até 15 (quinze) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento ou da 
Nota de Empenho.  

5.1.1 Os equipamentos serão instalados no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis 
após a data da entrega da ordem de serviço. 

5.1.2 A instalação deverá ser executada pela CONTRATADA, de acordo com as 
normas técnicas vigentes, observado que a responsabilidade pela execução de 
todos os serviços e pelo fornecimento do material necessário será da 
CONTRATADA. 

5.1.3 Os materiais necessários para a execução do serviço deverão estar de acordo 
com as especificações do fabricante dos equipamentos. 

5.1.4 Os serviços de instalação deverão ser realizados por funcionários 
capacitados, de acordo com as normas técnicas vigentes. 

5.2 O objeto (equipamentos) poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às 
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 



 

 

5.3 A garantia das peças e equipamentos instalados deverá ser de no mínimo 12 (doze) 
meses e a garantia dos serviços de no mínimo 03 (três) meses.  

5.4 Após a instalação a Contratada deverá capacitar no mínimo dois operadores por 
local de instalação designados pelo Contratante para operacionalizar o sistema e 
equipamentos.  

5.4.1 O serviço de assistência técnica corretiva, durante todo o período de garantia 
ofertado, deverá ser prestado de modo a remover os defeitos apresentados, 
compreendendo, nesse caso, a substituição de peças, ajustes, reparos e correções 
necessárias, de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter o 
equipamento em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional. 

5.4.2 A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais, salvo 
nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela ADQUIRENTE; 

5.4.3 O prazo para sanar defeito apresentado no equipamento, durante todo o 
período de garantia ofertada, não poderá ser superior a 3 (três) dias úteis, a partir 
do atendimento à chamada técnica, que será efetuada por escrito, via documento 
físico e/ou e-mail.  

5.4.4  Caso haja a necessidade de promover a substituição de peças, a 
CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da chamada 
técnica, para execução e entrega do serviço, sendo permitida somente a utilização 
de peças sem uso e originais do fabricante do aparelho.  

5.4.5 Caso não seja possível a recuperação dentro dos prazos e condições 
previstas nos subitens anteriores deste Termo, a CONTRATADA fica obrigada a 
apresentar justificativa técnica e, caso o motivo seja aceito pela 
CONTRATANTE, sendo definido um novo prazo para o cumprimento da 
obrigação. 

 5.4.6 A manutenção corretiva será realizada em dias úteis no local da instalação.  

5.5 Homologado o resultado do certame, o adjudicatário será convocado a comparecer, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para celebrar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, devendo manter as condições de habilitação exibidas na 
licitação. Após a assinatura, o CONTRATADO deverá entregar os itens constante do 
objeto mediante ordem de fornecimento segundo o interesse da CONTRATANTE. 

5.6 Os produtos entregues deverão ser das mesmas marcas apresentadas na proposta. 

5.7 A empresa que não assinar o contrato ou descumprir qualquer cláusula prevista na 
modalidade da licitação sofrerá as sanções previstas em lei. 

5.8 Os produtos adjudicados serão particionados e fornecidos de acordo com a 
necessidades internas. 



 

 

5.9 A ordem de fornecimento será emitida pelo Departamento de Compras da Câmara 
Municipal de Rio Verde. 

6. LOCAL DE ENTREGA 

6.1 A entrega dos bens deverá ser efetuada em dias úteis, no horário de expediente 
compreendido entre 07h30min às 11h e 13h às 17h30min, na Sede da Câmara 
Municipal de Rio Verde, situado à Avenida José Walter Quadra 24, Residencial 
Interlagos, telefone (64) 3611-5900, e será acompanhada e fiscalizada por representante 
da CONTRATANTE, com vistas à verificação da conformidade dos bens com as 
especificações constantes neste instrumento. 

7.  RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 A garantia das peças e equipamentos instalados deverá ser de no mínimo 12 (doze) 
meses e a garantia dos serviços de no mínimo 03 (três) meses, sem qualquer ônus 
adicional para a CONTRATANTE, inclusive em relação às eventuais despesas de 
transporte de material e pessoal. 

7.2 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
termo contratual.  

7.3 O recebimento e a aceitação dos objetos estarão condicionados à observância de 
suas descrições, cabendo à verificação e avaliação, sendo atestados, mediante avaliação 
técnica favorável pelo responsável fiscal. 
 
7.4 O objeto desta licitação será recebido por servidor designado ou comissão, na forma 
do art. 15, §8º, da Lei Federal nº 8.666/93, nos prazos e nos termos estabelecidos no 
referido Termo de Referência – Anexo I, sendo atestados, mediante termo 
circunstanciado, e serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da 
conformidade do produto, com as especificações contidas nos Anexos I, 
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 
 

b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e 
após a verificação de sua compatibilidade com as especificações do 
objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento 
Definitivo assinado pelas partes. 

 
7.5 O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da 
ADJUDICATÁRIA. 
 
7.6 Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer objeto que 
não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de 
boa qualidade, bem como determinar prazo para substituição do  objeto eventualmente 



 

 

fora de especificação. 
 
7.7 A empresa deverá comunicar à contratante, com 72h de antecedência, a data e o 
horário previsto para a apresentação/entrega dos itens, nos telefones constantes no item 
5 deste termo de referência. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1 As obrigações da Contratante e Contratada são as estabelecidas no Edital. 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1 O Critério de julgamento será os definidos no procedimento da Modalidade de 
Licitação definida para esta contratação. 

10. DA DESCRIÇÃO E DO ORÇAMENTO 

10.1 O valor estimado para contratação é de R$ 32.585,15 (trinta e dois mil 
quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), conforme cotação e/ou 
justificativa apresenta à Comissão de Licitação. 

10.2 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta modalidade de licitação 
correrão a conta dos recursos destinados no Orçamento deste Poder Legislativo para 
este exercício financeiro sob a rubrica: 

o 01.01.01.031.6042.2191.4.4.90.52 – Apoio Administrativo – Equipamentos e 
Materiais Permanentes – ficha 19. 

o 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.39 – Apoio Administrativo – Material de 
Consumo – ficha 13. 

o 01.01.01.031.6042.2191.3.3.90.30 – Apoio Administrativo – Material de 
Consumo – ficha 11. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 A aplicação das sanções administrativas será disciplinada em ato próprio na 
modalidade de licitação, contrato, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, etc. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1 O pagamento será o definido no procedimento da Modalidade de Licitação 
definida para esta contratação. 

13. DAS OMISSÕES 

13.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os interesses das partes, 
obedecidas as regras do Direito Público e Privado vigentes. 



 

 

Rio Verde - Goiás, 31 de agosto de 2022. 

 

FÁTIMA GOMES DE FARIA 
Pregoeira 


