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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                             
                                             

1.1. Registro de Preços visando a aquisição de equipamentos e so�wares, que compõem solução tecnológica do sistema de controle de
acesso da UFG. 

1.1.1. A descrição dos itens do grupo único desta solução de TIC que integram o objeto desta licitação, o código do CATMAT/CATSER, e as
respec�vas quan�dades, seguem na Tabela 1:

 
 

Tabela 1-Itens da contratação de solução de TIC

LOTE/ GRUPO - 01

ITENS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E
REQUISITOS MÍNIMOS

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT/CATSER

UNIDADE DE
MEDIDA QUANTIDADE

1

BATERIA, SELADA, TENSÃO 12V, CORRENTE
7A, PROTEGIDA CONTRA VAZAMENTO,

APLICAÇÃO MANTER FUNCIONANDO OS
EQUIPAMENTOS NA FALTA OU CORTE DE

ENERGIA ELÉTRICA.

297526 UNIDADE 511

2

BOTÃO, SAÍDA, COM MOLDURA, APLICAÇÃO
LIBERAÇÃO DE PORTAS EM SISTEMAS DE

CONTROLE DE ACESSO, COMPATÍVEL COM
CAIXAS 4X2.

393926 UNIDADE 482

3

CABO, DADOS, UTP, CATEGORIA 6 AZUL
(LSZH), APLICAÇÃO CABEAMENTO

ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ,
DADOS E IMAGENS, SEGUINDO NORMA

ANSI/TIA-568-C.2

41920 METRO 10000

4 CABO, FIBRA ÓPTICA, COM 8 FIBRAS, BLI
(ITU-T G657-A/B), PRROF-TEST 100KPSI. 31313 METRO 1000

5

CAIXA, EMERGÊNCIA REARMÁVEL
(ACIONADOR DE EMERGÊNCIA REARMÁVEL),

APLICAÇÃO INSTALAÇÃO EM SISTEMAS DE
CONTROLE DE ACESSO.

308556 UNIDADE 482

6

CÂMERA, COLORIDA, TIPO BULLET,
TECNOLOGIA IP, SENSOR DE IMAGEM EM

ESTADO SÓLIDO DO TIPO CMOS
(COMPLEMENTARY METAL–OXIDE–

SEMICONDUCTOR) DE 1/3” COM VARREDURA
PROGRESSIVA, ILUMINAÇÃO

INFRAVERMELHO (IR) INTELIGENTE ALCANCE
MÍNIMO 25M, LENTE FIXA COM DISTÂNCIA
FOCAL MÍNIMA DE 3,6MM E ÂNGULO DE

VISÃO HORIZONTAL MÍNIMO DE 80º E
VERTICAL MÍNIMO DE 42º COM ABERTURA

DE F2.0

150352 UNIDADE 22

7 CÂMERA, COLORIDA, TIPO BULLLET,
TECNOLOGIA IP, SENSOR DE IMAGEM EM

ESTADO SÓLIDO DO TIPO CMOS
(COMPLEMENTARY METAL–OXIDE–

SEMICONDUCTOR) DE 1/3” COM VARREDURA
PROGRESSIVA, ILUMINAÇÃO

INFRAVERMELHO (IR) MÍNIMA 45M, LENTE

150352 UNIDADE 56



VARIFOCAL MOTORIZADA DISTÂNCIA FOCAL
ENTRE 2,7 E 13,5MM.

8

CÂMERA, COLORIDA, TIPO DOME,
TECNOLOGIA IP, SENSOR DE IMAGEM EM

ESTADO SÓLIDO DO TIPO CMOS
(COMPLEMENTARY METAL–OXIDE–

SEMICONDUCTOR) DE 1/3” COM VARREDURA
PROGRESSIVA, ILUMINAÇÃO

INFRAVERMELHO (IR) INTELIGENTE ALCANCE
MÍNIMO 25M, LENTE FIXA COM DISTÂNCIA
FOCAL MÍNIMA DE 3,6MM E ÂNGULO DE

VISÃO HORIZONTAL MÍNIMO DE 80º E
VERTICAL MÍNIMO DE 42º COM ABERTURA

DE F2.0.

150352 UNIDADE 56

9

CANCELA, AUTOMÁTICA (ABRE/FECHA), COM
GABINETE AUTOSSUSTENTÁVEL, FEITO DE
CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE

1,5MM, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO,
E ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DA

CANCELA EXPOSTA AO TEMPO (IP54).

89516 UNIDADE 38

10

CATRACA ELETRÔNICA, APLICAÇÃO
CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS EM

DEFINIÇÃO DO SENTIDO DE LIBERAÇÃO DO
GIRO E CONFIRMAÇÃO DE PASSAGEM,

CAPACIDADE PARA PELO MENOS 200.000
USUÁRIOS (CARTÃO/SENHA).

251944 UNIDADE 90

11

CONTROLADOR, ACESSO, LEITOR RFID,
ARMAZENAMENTO STANDALONE 200.000

CARTÕES, RFID 125KHZ, SENHAS, MODO ON-
LINE ILIMITADO, STANDALONE 200.000

EVENTOS DE ACESSO.

90255 UNIDADE 482

12

CONTROLADORA, ACESSO MULTIFUNCIONAL,
ARMAZENAMENTO STANDALONE PARA

200.000 CARTÕES, EM MODO ON-LINE SER
ILIMITADO; ARMAZENAMENTO STANDALONE

PARA 200.000 EVENTOS DE ACESSO.

90255 UNIDADE 29

13

CONVERSOR, MIDIA, ÓPTICO PARA UTP,
FIBRA TIPO MONOMODO, CONECTOR SCSPC,

PORTA RJ-45, VELOCIDADE FASTETHERNET,
FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA (110VA A

240VA)

374361 UNIDADE 58

14

DISCO, RÍGIDO, ALTA PERFORMANCE PARA
CFTV COM 8TB, APLICAÇÃO UTILIZAÇÃO EM

GRAVADORES DIGITAIS DE VÍDEO PARA
SISTEMA DE CFTV.

150347 UNIDADE 20

15

FECHADURA-ELETROÍMÃ, FORÇA DE TRAÇÃO
150KG, INSTALAÇÃO EM PORTAS DE

MADEIRA, FERRO, VIDRO E DIVISÓRIA COM
DESNÍVEIS DE ATÉ 20MM.

133809 UNIDADE 482

16

FONTE, ALIMENTAÇÃO MÉDIA 2A,
POSSIBILIDADE DE ABRIGAR INTERNAMENTE

BATERIA DE 7A OU PLACA DE
INTERTRAVAMENTO.

293390 UNIDADE 511

17

INTERCOMUNICADOR, VOZ IP SIPV2, TECLA
ÚNICA PARA CHAMADA, VIVA VOZ

INTEGRADO, SERVIDOR WEB INTEGRADO,
CODEC G711A, G711U, G7 29A, DTMF

RFC2833, CANCELAMENTO DE ECO.

43974 UNIDADE 56

18

INTERFONE, ANALÓGICO, COM FIO,
CAPACIDADE DE ABERTURA 02 FECHADURAS:

1 ELÉTRICA/ELETROMAGNÉTICA (12V) E 1
CONTATO SECO COM ACIONAMENTO DE RELÉ

(NA/NF).

139327 UNIDADE 30

19

INTERFONE, ANALÓGICO, SEM FIO,
CAPACIDADE DE ATÉ 7 DISPOSITIVOS (1

TELEFONE BASE + 6 RAMAIS EXTERNOS),
SAÍDAS DE FECHADURAS: 2 SAÍDAS POR

MÓDULO EXTERNO (12 V E CONTATO SECO).

139327 UNIDADE 30

20

LEITOR, RFID, SAÍDA WIEGAND OU
ABATRACK, LEITURA DE CARTÕES 125KHZ
ASK, BUZZER DE 4KHZ E 70DBA, 100MM,

ALIMENTAÇÃO 12V, SINALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL

436374 UNIDADE 56

21
LEITORA, CADASTRADORA, COM RFID,

COMPATÍVEL COM FREQUÊNCIAS 125KHZ E
13,56MHZ.

458339 UNIDADE 04



22 LICENÇA, PERMANENTE DE SOFTWARE, PACK
CÂMERA 8, APLICAÇÃO GERÊNCIA DE

IMAGENS, LICENÇA POR CÂMERA E LICENÇA
ADICIONAL POR CADA CÂMERA ADICIONADA

AO SISTEMA.

27464 UNIDADE 134

23
LICENÇA, PERPÉTUA, SOFTWARE LPR,

SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO
DE PLACAS DE AUTOMÓVEIS (LPR).

27464 UNIDADE 56

24

LICENÇA, SOFTWARE PARA CONTROLE DE
ACESSO; LICENÇA POR CONTROLADORA,

CATRACA OU LEITOR ADICIONAL; LICENÇA
ADICIONAL PARA CADA CONTROLADORA,

CATRACA OU LEITOR ADICIONADO AO
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO; CADA
PACK DEVERÁ HABILITAR 1 DISPOSITIVO DE

ACESSO.

27472 UNIDADE 601

25

PORTINHOLA, ACESSO, PERMITE BLOQUEIO E
LIBERAÇÃO DA PASSAGEM DE FORMA
SIMPLES E SEM CONTROLE DE ACESSO

ELETRÔNICO.

51306 UNIDADE 45

26

PROCESSADOR, ADICIONAL, APLICAÇÃO
SERVIDOR GRAVAÇÃO/LPR, INTEL XEON
SILVER 4108 DE 1,8GHZ, 8 NÚCLEOS/ 16

SEGMENTOS, 2 UPIS DE 9,6 GT/S, CACHE DE
11MB, TURBO, HT (85 W).

238465 UNIDADE 04

27 SENSOR, ANTIESMAGAMENTO, LOOP
INDUTIVO (LAÇO INDUTIVO). 225348 UNIDADE 104

28

SERVIDOR, SISTEMA OPERACIONAL
(CONTROLE DE ACESSO), INTEL XEON E3-1220
V6 DE 3 GHZ, CACHE DE 8 MB, 4 NÚCLEOS/4

SEGMENTOS, TURBO (72 W), 8 GB DE
MEMÓRIA RAM.

454792 UNIDADE 02

29

SERVIDOR, SISTEMA OPERACIONAL
(GRAVAÇÃO E LPR), 1 PROCESSADOR INTEL

XEON SILVER 4108 DE 1,8GHZ, 8 NÚCLEOS/16
SEGMENTOS, 2 UPIS DE 9,6 GT/S, CACHE DE

11MB, TURBO, HT (85W).

454792 UNIDADE 04

30

SOFTWARE, MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO
(SISTEMA DE GERENCIAMENTO), APLICAÇÃO

CIRCUITO FECHADO DE TV BASEADO EM
REDES TCP/IP COM CAPACIDADE DE

CONTROLAR E VISUALIZAR IMAGENS DE
CÂMERAS IP OU ANALÓGICAS CONECTADAS

POR SERVIDORES DE VÍDEO OU
CODIFICADORES, BEM COMO GRAVAR AS
IMAGENS PARA POSTERIOR PESQUISA E

RECUPERAÇÃO SELETIVA.

27464 UNIDADE 04

31

SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E

VEÍCULOS EM EMPRESAS DE TODOS OS
TAMANHOS.

27472 UNIDADE 02

32

SWITCH, 09 PORTAS, TECNOLOGIA
10/100MBPS, CONECTORES RJ-45,

APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS PERMITINDO

INTEGRAÇÃO DE COMPUTADORES,
IMPRESSORAS, DISPOSITIVOS DE CFTV.

122971 UNIDADE 29

33

TERMINADOR ÓPTICO, TIPO ROSETA, DUAS
PORTAS SC-UPC EM MATERIAL PLÁSTICO,

CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM-MONOMODO,
CONECTOR SC-UPC, TAMANHO: 1,5 METROS.

415571 UNIDADE 100

34

TOTEM, ESTRUTURA AUTOPORTANTE, EM
MATERIAL RESISTENTE À OXIDAÇÃO E COM

PINTURA ANTICORROSIVA, PERMITE FIXAÇÃO
EM BASE DE CONCRETO/FERRO ATRAVÉS DE

PARAFUSOS NÃO ACESSÍVEL EXTERNAMENTE.

150770 UNIDADE 56

 

 

1.2. A solução de TIC integrada pelo itens descritos na tabela acima será adicionada, conforme prescrições deste termo de referência, ao
sistema de controle de acesso externo e interno já existente na Universidade Federal de Goiás, ou seja, trata-se de um "upgrade".

1.3. A descrição dos requisitos tecnológicos macros e demais requisitos dos itens do grupo único desta solução de TIC que integram o
objeto desta licitação, seguem na Tabela 2:

 

 



Tabela 2 - Itens detalhados da contratação de solução de TIC

LOTE/ GRUPO - 01

ITENS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS

1

Bateria selada 12v - 07 A

É u�lizada para manter funcionando os equipamentos na falta ou corte de energia elétrica. 
Requisitos Mínimos: 
Tensão de 12v ;
Corrente de 07 A;
Ser protegida contra vazamento.

 

2

Botão de saída para liberação de portas em sistemas de controle de acesso

Deverá ser compa�vel com caixas 4 x 2;
Seu acabamento deverá ser em aço inoxidável polido e moldura epóxi prata;
Seu padrão de funcionamento deverá ser NA (Normalmente Aberto);
A capacidade de chaveamento deverá ser de 36 VCC com corrente de no máximo 2 A;
Suas dimensões deverão ser de aproximadamente 110 mm x 70 mm

 

3

Cabo UTP Categoria 6

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.2 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 garan�a de suporte às aplicações futuras.
Descrição:
Possuir cer�ficado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6.;
O cabo u�lizado deverá possuir cer�ficação Anatel;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita iden�ficar a data de fabricação
dos cabos.
Possuir preferencialmente o Selo Verde de Qualidade Ambiental aplicado para cabos de telemá�ca;
O cabo deverá ser fornecido em bobinas do �po RIB (reel in a box).
Deverá ser apresentado através de catálogos ou proposta técnica de produto do fabricante, testes das principais caracterís�cas elétricas em
transmissões de altas velocidades (valores �picos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frequências de 100,
200, 350 e 550Mhz.

4

Cabo de FIBRA ÓPTICA

O fabricante deve apresentar Cer�ficação Anatel do cabo; 
Este cabo deve ser cons�tuído por fibras BLI (ITU-T G657-A/B), proof-test 100 kpsi.
Deve apresentar diâmetro do campo modal:
 8,5 a 9,3 m em 1310 nm;
 9,5 a 10,5 m em 1550 nm;
Deve apresentar atenuação máxima de:
 0,36 dB/km em 1310 nm;
 0,36 dB/km em 1383 nm;
 0,22 dB/km em 1550 nm
Deve ser totalmente dielétrico, garan�ndo a proteção dos equipamentos a�vos de transmissão contra propagação de descargas elétricas
atmosféricas.
Deve conter elemento de tração/an� roedor – fibra de vidro 100% dielétrico.
Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries, e ação solar (proteção UV);
Deve possuir raio mínimo de curvatura de 10x diâmetro do cabo após a instalação e de 15x diâmetro do cabo durante a instalação;
Deve possuir carga máxima durante a instalação de 185 kgf;
Deve apresentar temperatura de operação de 10 a 40 graus, comprovada através de teste ciclo térmico.
Deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de
medida internacional SI);
Adequado para aplicação em Sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568- B.3.
Deve apresentar caracterís�cas de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

 

5

Caixa de emergência rearmável

Acionador de emergência rearmável para instalação em sistemas de controle de acesso;
Sistema de rearme através de chave plás�ca;
Emite um alerta sonoro avisando os usuários;
Compa�vel com centrais de alarme;
Proteção que evita o acionamento acidental do produto.
Tensão máxima: 12 Vdc

 

6 Câmera do �po bullet

Câmera do �po bullet com tecnologia IP e sensor de imagem em estado sólido do �po CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de 1/3”
ou superior e varredura progressiva;
Deve possuir iluminação infravermelho (IR) inteligente que regula a potência do IR de acordo com a distância do objeto, com alcance mínimo de 25
m;



Deve possuir lente fixa com distância focal mínima de 3,6 mm e ângulo de visão horizontal mínimo de 80° e ver�cal 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 automá�ca;
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 permi�r 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 permi�r a função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento, inclusive na ocorrência de evento, como
detecção de movimento;
Permi�r sobreposição de data, hora e texto no vídeo, possuindo no mínimo 5 campos des�nados ao texto, com capacidade de pelo menos 15
caracteres cada um;
Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, ni�dez, BLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho,
balanço de branco, modo colorido, automá�co 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;
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, Mul�cast, 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 garan�r segurança através de filtragem IP;
Deve permi�r 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 compa�bilidade com so�ware de visualização em aplica�vos 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 con�nua, 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 des�nos e
backup dos arquivos de configuração; 
Deve possuir caracteres para verificação da auten�cidade 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. 

7 Câmera do �po bullet

Deverá ser colorida do �po Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas:
Sensor de imagem em estado sólido do �po CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de1/2,7” com varredura progressiva;
Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de no mínimo 45m;
Deverá possuir função de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automá�co ou definir o valor do ganho nos níveis entre 1 a 100;
Deve possuir lente varifocal motorizada com distância focal entre 2,7 e 13,5mm;
Deve possuir zoom óp�co de 5x;
Deverá possui ângulo de visão mínimo de H:101° / V:62°, com abertura máxima F1,5;
Deverá possuir iluminação mínima de 0.0894Lux em modo Colorido;
Deverá possui iluminação mínima de 0 Lux em modo Preto e Branco;
Deve possuir resoluções 5MP(2592×1944)/ 4M(2688×1520) / WQHD (2560×1440)/ 3M(2304×1296) / 1080p(1920×1080)/ SXGA(1280×1024)/
1.3M(1280×960)/ 720p (1280×720) /D1(704×480)/ CIF(352×240)/ VGA(640×480);
Deve possuir resolução de 5MP com 20fps;
Deve possuir resolução de 4MP (2560x1440) com 30fps;
Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automá�ca;
Deverá possuir compreensão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG;
Deve transmi�r pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265;
Suportar redução de ruído 3D;
Suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB);
Suportar compensação BLC sobre a área total da imagem ou escolha da região que deve ser priorizado o BLC;
Possuir interface Web em português, inglês e espanhol;
Possuir função de detecção de movimento com até 3 regiões, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes;
Possibilidade de visualização das imagens e configuração via Web Browser;
Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento;
Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento;
Deverá estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera;
Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 3 zonas independentes);
Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo.
Deverá suportar no texto da sobreposição;
Deverá possuir no mínimo mais 3 campos des�nados texto, com capacidade de no mínimo 22 caracteres cada um.
Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis (no mínimo 3 zonas independentes);
Suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, ni�dez, gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho,
balanço de branco, modo colorido, automá�co ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um
período e um conjunto de configurações específicas durante outro período;
Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T;
Deverá permi�r a�vação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede;
Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas;
Possuir protocolos Internet: HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP (TLS e SSL); FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS;
UPnP;; Bonjour; SIP; Mul�cast;
Deverá possuir controle de acesso ilegal;
Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos;



Possuir proteção através de senhas com, no mínimo, 11 níveis de acesso;
Deve permi�r proteção através de filtragem IP;
Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer;
Deve possuir firmware atualizável via interface web e so�ware do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas
gratuitamente no web site do fabricante;
Deve possuir de forma integrada a compa�bilidade com so�ware de visualização em aplica�vos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da
mesma;
Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af;
Deverá possuir hardware de PoE interno ao case da câmera.
Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67;
Deve possuir um consumo igual ou inferior a 13W;
Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%;
Permi�r configuração de entrada e saída de horário de verão programada;
Permi�r envio de e-mail para no mínimo 2 des�nos;
Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; 
Deve permi�r o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento);
Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo e Reprodução de Som.
Deverá possuir a função de região de interesse;
Possuir serviço de Cloud;
Deve possuir no mínimo 1 entrada (5mA 5Vds) e 1 saída de alarme (300mA e 12Vdc);
Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio;
Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB;
Deve possuir proteção an� vandalismo IK10;
Deve ter detecção de face com transmissão de metadados que podem ser interpretados por gravadores com reconhecimento facial;
Deve possuir inteligência ar�ficial perimetral com capacidade de classificar humanos e veículos, deteção de estacionamento, a�tude suspeita e
aglomeração de pessoas;
Deve possuir mapa de calor com relatórios de até 1 semana;
Deve possuir contagem de pessoas em 2 fluxos (entrada e saída).
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Câmera do �po dome

Câmera do �po dome com tecnologia IP e sensor de imagem em estado sólido do �po CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) de 1/3”
ou superior e varredura progressiva;
Deve possuir iluminação infravermelho (IR) inteligente que regula a potência do IR de acordo com a distância do objeto, com alcance mínimo de 25
m;
Deve possuir lente fixa com distância focal mínima de 2.8 mm e ângulo de visão horizontal mínimo de 100° e ver�cal de no mínimo 55°, 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 automá�ca;
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 permi�r 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 permi�r a função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento, inclusive na ocorrência de evento, como
detecção de movimento;
Permi�r sobreposição de data, hora e texto no vídeo, possuindo no mínimo 5 campos des�nados ao texto, com capacidade de pelo menos 15
caracteres cada um;
Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, ni�dez, BLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho,
balanço de branco, modo colorido, automá�co 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;
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, Mul�cast, 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 garan�r segurança através de filtragem IP;
Deve permi�r 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 compa�bilidade com so�ware de visualização em aplica�vos 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 con�nua, 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 des�nos e
backup dos arquivos de configuração; 
Deve possuir caracteres para verificação da auten�cidade do vídeo (marca d'água) 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. 

9
 Cancela

Deve ser de gabinete autossustentável, feito de chapa de aço de espessura mínima de 1,5mm, com tratamento an�corrosivo, e adequado para
funcionamento da cancela exposta ao tempo (IP54); 
Deve possuir pintura eletrostá�ca poliéster; 



Deve possuir mecanismo de movimento formado por combinação de redutor, bielas, engrenagens, alavancas e molas de contrabalanço. O
mecanismo de movimento não deve possuir correias, correntes, nem fixação do motor em balanço, ou seja, ajuste de tensionamento diretamente
pelo ajuste da posição do motor;
Deve ser projetada para alto fluxo e possuir um desempenho mínimo de 500 ciclos/hora;
Deve possuir mecanismo ou disposi�vo para abertura manual em caso de falta de energia elétrica;
Deve possuir interface para integração com controladores externos;
Deve possuir Relé auxiliar para carga até 300wa�s/220Volts;
Deve possuir Saída 12Vcc 400mA.
Deve possuir Fusível para proteção do motor (10A).
Deve possuir Seletor 220/380Vac.
Deve possuir Borne para aterramento;
Deve possuir Fotocélula essencial para maior proteção;
Deve possuir Receptora regenera�va 433,92MHz com;
Deve possuir decodificador �po Holling Code;
Deve possuir Tempo de abertura e fechamento.
Deve possuir Tempo de fechamento automá�co (PAUSA).
Deve possuir Indicador de portão aberto.
Deve possuir Conta Fila (pedágio, condomínio).
Deve possuir o braço de 6 metros ar�culado.
O fornecedor deverá instalar o sistema/equipamentos ofertado.
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Catraca eletrônica para controle de acesso

Corpo em aço-carbono, com pintura em epóxi preto, tratamento an�corrosivo, mecanismo com 03 (três) braços em tubo de aço inox. 
Para controle de pessoas em definição do sen�do de liberação do giro e confirmação de passagem;
An� Dupla-Entrada Bloqueio de passagens múl�plas em um mesmo sen�do;
Urna Coletora Possibilidade de validação e coleta de crachás de visitantes;
Quan�dade de Usuários Capacidade para mais de 200.000 usuários (cartão/senha);
Quan�dade de Digitais Capacidade para mais de 2.000 digitais off-line, e mais de 100.000 para modo online
Iluminação frontal. Sistema de amortecimento do giro dos braços. 
Cofre coletor de cartões embu�do. 
Liberação feita através de leitor de proximidade Tecnologia 125kHz integrado na catraca.
Possibilita o gerenciamento do acesso de pessoas para locais de grande fluxo. 
Gerenciamento de acesso mínimo de 10.000 cadastros. 
Permi�r configuração da catraca inver�da, para inversão do sen�do de passagem pela catraca, sen�do unidirecional e bidirecional. 
Possuir recurso de cadastro dos usuários localmente no equipamento. 
Tensão de alimentação 110v/220v;
Dimensões aproximadas com os braços: 700x1000x700 mm (L x A x P);
O fornecedor deverá instalar o sistema/equipamentos ofertado;
Deverá ser compa�vel com o Sistema de Controle de Acesso Item 31 deste Termo de Referência.
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Controlador de acesso com leitor RFID

Armazenamento standalone para 200.000 cartões RFID 125kHz e senhas, em modo on-line ser ilimitado;
Armazenamento standalone para 200.000 eventos de acesso;
Possuir no mínimo 1 relé de acionamento;
Possuir entrada para botoeira;
Comunicação Weigand 26 / 34 bits e Ethernet;
Possuir sensor para porta aberta;
Comunicação TCP/IP;
Display colorido de 2,4" com resolução mínima 320x240 com tela resis�va sensível ao toque;
Exibição no display colorido do equipamento da foto do usuário que está se iden�ficando;
Ter grau de proteção IP65;
Possuir módulo de acionamento externo com relé;
Compa�vel com o Sistema de Controle de Acesso Integrado descrito no item 31 deste Termo de Referência;
Caso seja necessária alguma licença de upgrade para que a mesma se torne compa�vel com Sistema de Controle de Acesso, a mesma deverá ser
fornecida e instalada na Controladora de Acesso.
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CONTROLADORA DE ACESSO MULTIFUNCIONAL

Armazenamento standalone para 200.000 cartões, em modo on-line ser ilimitado.
Armazenamento standalone para 200.000 eventos de acesso.
Controlar 4 portas com regras de acesso dis�ntas para cada porta, isso quer dizer, no mesmo equipamento uma iden�ficação poderá ser válida para
a porta 1 e inválida para porta 2, assim como ser válida para as quatro portas, porém acionando apenas uma por vez.
Saída de 4 relés;
4 entradas Wiegand 26 bits, 34bits e/ou 66 bits
Comunicação ethernet;
Operar de modo Standalone assim como também operar totalmente on-line com so�ware de gerenciamento;
Intertravamento lógico entre as 4 entradas wiegand, u�lizando sensores de portas.
Deverá ser compa�vel com Sistema de Controle de Acesso da Control ID já instalado na UFG. 
Deverá ser compa�vel com o Sistema de Controle de Acesso Item 31 deste Termo de Referência.
Deverá ser instalado em local a ser indicado nas dependências da UFG, conforme item 5.4 deste termo de referência.
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 Conversor de mídia

Conversor óp�co para UTP;
Fibra �po Monomodo
Conector SC-SPC



Porta RJ-45
Velocidade Fast Ethernet
Fonte de alimentação incluída (110Va a 240Va)
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Disco rígido de alta performance

Possuir as seguintes especificações mínimas: 
Próprio para u�lização em Gravadores Digitais de Vídeo para sistema de CFTV; 
Operação 24 horas por dia 7 dias por semana; 
Estabilidade na gravação de dados; 
Velocidade de disco controlada; 
Dissipação de calor o�mizada;
Armazenamento: 8TB; 
Fator de forma: 3,5 polegadas; 
Interface: SATA de 6Gb/s; 
Drive de hospedagem: 100MB/s; Cache: 128MB; Velocidade de rotação (RPM): 5400;
Carregar/descarregar ciclos: 300.000; Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos: <1 em 10; Choque (Gs) em funcionamento (2 ms,
leitura/escrita): 30; Choque (Gs) em funcionamento (2 ms, leitura): 65; 
Garan�a mínima de 3 anos.
Deve ser compa�vel com servidores de Gravação e LPR, caso seja necessários baia e cases para funcionamento nesses servidores os mesmos deverão
ser fornecidos juntamente com o HD.
Deverá ter o case próprio para encaixe e compa�vel com os existentes nos servidores descritos nesse edital itens 28 e 29.

15

Fechadura eletroimã 12V com sensor

Fechadura-eletroímã 150 Kgf;
Possibilita a instalação em portas de madeira, ferro, vidro e divisória com desníveis de até 20mm (kit universal);
Abertura e fechamento silenciosos;
Possibilidade de trabalho com qualquer �po de controle de acesso, (controle remoto, interfone, botão, senhas, proximidade, biometria, etc.);
Resistente a ações do tempo;
Tensão: 12VCC
Temperatura de operação: -15 a 50°C
Força de tração: 150kg
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Fonte de alimentação média 2A

Fontes trabalha em conjunto com bateria para garan�r a alimentação da carga;
Pode abrigar internamente uma bateria de 7A ou PLACA DE INTERTRAVAMENTO;
Na falta de energia da rede local, a fonte con�nua alimentando a carga;
Sinaliza o carregamento (flutuação) da bateria;
Sinaliza a falta de energia da rede;
Sinaliza o rompimento do fusível;
Tensão de entrada: 127/220 Vac;
Corrente de entrada (máxima): 200 mA;
Tensão de saída: 14,4 Vdc;
Corrente de saída (máxima): 2000 mA;
Temperatura de operação: 0° C ~ 50° C.
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Intercomunicador IP 

Intercomunicador IP SIPv2;
Tecla única para chamada;
Viva Voz integrado;
Servidor Web Integrado.
Codec G711A, G711U; G729A
DTMF RFC2833
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Interfone analógico com fio

Deverá abrir 02 fechaduras: 1 elétrica/eletromagné�ca (12V) e 1 contato seco com acionamento de relé (NA / NF);
A fonte interna full range 100 a 240Vac / 50-60Hz (automá�co) no módulo externo;
Deverá ser instalado apenas com 2 fios entre módulo externo e módulo interno;
Compa�vel com até 3 módulos internos (extensões);
Deverá ter acionamento de fechadura por botoeira;
Deverá ter entrada para sensor magné�co com fio para alerta sonoro de portão aberto;
Deverá ser compa�vel com integração com central de alarme no qual o módulo externo pode ser instalado em uma zona com fio da sua central;
Deverá ter tamper caso o módulo externo seja violado.
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Interfone analógico sem fio

Disposi�vos sem fio com capacidade de até 7 disposi�vos (1 telefone base + 6 ramais externos).
Saídas de fechaduras: 2 saídas por módulo externo (12 V e contato seco).
Alimentação no ramal externo com a opção de alimentação dc 12 V de por 500 mA ou ac 110/220 V.
No telefone base a alimentação deverá ser através de fonte externa e deverá acompanhar o produto.
Deverá ter a conexão no telefone base o P1 para headset.



Deverá ter as conexões do ramal externo: Botoeira, fechadura, central de alarme, sensor magné�co.
Com função não perturbe. 
Gravação de agenda de contatos no telefone. 
Deverá armazenar senhas no telefone para a abertura de fechaduras. 
Tamper.
Deverá ter display luminoso.
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Leitor RFID

Saída Wiegand ou ABATRACK;
Leitura de cartões 125kHz ASK;
Buzzer de 4kHz e 70dbA @ 100mm;
Alimentação 12V;
Sinalização audiovisual. 
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Cadastradora RFID

Leitora Cadastradora com RFID e leitura de biometria, compa�vel com frequências de 125 kHz E 13,56 MHz;
Resolução: 500 dpi;
Tensão De Alimentação: 5v (via USB);
Corrente de operação: 100 mA;
Interface Compa�vel: 1.0/1.1/2.0;
Frequência de operação: 125 kHz e 13,56 MHz;
Tipo Antena: Interna.
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PACK Câmera 

Licença de So�ware para Gerência de Imagens - licença por câmera.
Licença adicional para cada câmera adicionada ao sistema de gerenciamento de imagens;
Deverá ser do mesmo fornecedor do sistema de gerenciamento de imagens descrito no item 30 deste Termo.
Deverá ser compa�vel com Sistema de Gerenciamento de Imagens e LPR da AXXON já instalado na Universidade Federal de Goiás.
Deverá ser entregue e instalado nos servidores indicados pela Universidade Federal de Goiás, conforme item 5.4 deste termo de referência.
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 Licença LPR

Sistema de análise inteligente de vídeo habilitado a determinados conjuntos de captura, possibilitando o reconhecimento de placas e análise
compara�va das placas com registros armazenados em base de dados;
Módulo de reconhecimento com caracteres e números de placas de automóveis, em vídeo, trabalhando de forma confiável, em condições de
ambiente não controlado, ou seja, área externa;
Operar integrado ao sistema de controle de acesso de veículos;
Possuir no mínimo as funcionalidades:

Capacidade avançada de fornecer ao operador no�ficação automá�ca baseado no reconhecimento de placas e/ou comparação com informações de
banco de dados;
Capacidade de selecionar de forma automá�ca e ágil o melhor frame de captura com o veículo em movimento, levando em consideração o tamanho
do caractere e clareza da placa do veículo;
Possibilitar integração com os equipamentos e disposi�vos de terceiros, como sensores, portões automá�cos e cancelas através de gerenciadores de
I/O;
Capacidade de proibição/permissão de passagem, no�ficação automá�ca sobre passagem de um veículo com placa sinalizada;
Permi�r atualizações para trabalhar com novos padrões de placas, incluindo placas do Mercosul;
Manter alta qualidade de captura e reconhecimento de placas em diferentes condições de luminosidade (dia/noite), com taxa não inferior a 90%
(noventa por cento);
Reconhecer placas normais e refle�vas;
Permi�r operação com câmera IP e câmeras analógicas conectadas a vídeo servidores.
Deverá ser do mesmo fabricante do Sistema de Gerenciamento de Imagens conforme descrito no item 30 deste Termo de Referência.
Deverá ser compa�vel com Sistema de Gerenciamento de Imagens e LPR da AXXON já instalado na Universidade Federal de Goiás.
Deverá ser entregue e instalado nos servidores indicados pela Universidade Federal de Goiás, conforme item 5.4 deste termo de referência.
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 Licença Adicional Disposi�vo Controle de Acesso

Licença necessária para adicionar disposi�vo ao Sistema Integrado de Controle de Acesso, conforme descrito no item 31 deste Termo de Referência;
Licença deverá ser do mesmo fabricante do item 31 deste Termo de Referência;
Licença de So�ware para Controle de Acesso - licença por Controladora, Catraca ou Leitor adicional.
Licença adicional para cada controladora, catraca ou leitor adicionado ao sistema de controle de acesso.
Cada Pack deverá habilitar 1 disposi�vo de acesso.
Deverá ser entregue e instalado nos servidores indicados pela Universidade Federal de Goiás.
Deverá ser compa�vel com Sistema Integrado de Controle de Acesso da Control ID já instalado na Universidade Federal de Goiás.
Deverá ser entregue e instalado nos servidores indicados pela Universidade Federal de Goiás, conforme item 5.4 deste termo de referência;
Deverá ser do mesmo fabricante do Sistema de Controle de Acesso conforme descrito no item 31 deste Termo de Referência.
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Por�nhola de acesso (90cm)

Por�nhola com tratamento an�corrosivo;
Permi�r o bloqueio e liberação de passagem de forma simples e sem controle de acesso eletrônico;
Dimensões: Largura 90 CM;
Corpo do braço em policarbonato, alumínio ou metal;
Largura da Base: 90 cm
Profundidade: 4 cm.



26 Processador Adicional

1 x Processador Intel® Xeon® Silver 4108 de 1,8 GHz, 8 núcleos/16 segmentos, 2 UPIs de 9,6 GT/s, cache de 11 MB, Turbo, HT (85 W); 
Deverá ser entregue e instalado na Universidade Federal de Goiás.
Garan�a Suporte do Fabricante de no mínimo 1 ano com atendimento no local (Goiânia-GO) com resolução de problema próximo dia ú�l.
Caso seja necessário alguma licença adicional para o perfeito funcionamento nos servidores de Gerenciamento de Imagens e LPR e controle de
acesso a mesma deverá ser fornecida e instalada juntamente com o processador adicional.
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Sensor An�-esmagamento (LAÇO INDUTIVO) 

Deve ser do �po loop indu�vo (laço indu�vo). 
O loop deve ser de material apropriado para ser fixado no piso. 
O loop deve ser selado dentro de tubo isolante de alta resistência mecânica. 
O loop deve ser pré-fabricado de forma a facilitar sua instalação no piso. 
O loop não deve possuir emendas. 
O loop deve possuir dimensões de forma a cobrir com segurança a área a ser protegida pelo movimento da haste da cancela. 
Deve possuir toda eletrônica necessária para o funcionamento do sensor e para o controle da cancela, Central.
O sensor deve possuir, na sua eletrônica, ajustes de sensibilidade de 3 níveis, no mínimo. 
O sensor deve possuir, na sua eletrônica, ajustes de frequência. 
A saída deste sensor deve ser através de contato seco e deve ser do �po “presença”, ou seja, deve manter a a�vação do contato enquanto durar a
presença do veículo sobre o loop. 
Deve possuir sensores independentes, com saída �po "contato seco", NA (normalmente aberto), para indicar a posição da haste da cancela, da
seguinte forma: 
Sensor Cancela Fechada (haste totalmente na posição horizontal) -> respec�vo contato fechado. 
Sensor Cancela Aberta (haste totalmente na posição ver�cal) -> respec�vo contato fechado. 
Indefinido (haste em qualquer outra posição) -> ambos os contatos abertos. 
Deve possuir módulo (circuito eletrônico) de controle interno de forma a atender as funcionalidades aqui descritas.
O fornecedor deverá instalar o sistema/equipamentos ofertado.
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Servidor com sistema operacional (CONTROLE DE ACESSO)

Intel Xeon E3-1220 v6 de 3 GHz, cache de 8 MB, 4 núcleos/4 segmentos, turbo (72 W);
8 GB de memória RAM;
Sistema Windows Server® 2019 Essen�als 64 bits;
RAID 0,1,5,10 controlador incorporado para SAS/SATA, Cabled Chassis;
Deverá ser fornecido com 2 Discos de 480 GB SSD SATA;
Padrão rack 19” com no máximo 2us de altura.
O servidor ofertado deverá oferecer suporte aos recursos de Advanced ECC ou similar e online spare ou memory mirroring (mesmo que isso reduza a
capacidade máxima de expansão de memória RAM à metade);
O BIOS deverá ser do �po Flash Memory, u�lizando memória não volá�l 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;
Deverá possuir recurso de controle de permissão através de senha para acesso e alterações das configurações do BIOS;
O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0;
Controladora de vídeo com memória de no mínimo 8MB, com dois conectores de vídeo (frontal e traseiro);
A controladora ofertada deve ser parte na�va do servidor. Desta forma, não é necessário que a mesma ocupe um slot do servidor;
Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta Serial;
Deve possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, podendo ser diretamente no chassi do equipamento ou acessada através de adaptador (no caso da
necessidade de adaptador, deverá ser fornecido junto com o equipamento);
02 (duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000, conector RJ-45;
As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);
Deve possuir o recurso Wake on Lan, IPMI ou compa�vel;
Deve possuir o recurso PXE;
Deverá possuir suporte ao boot via iSCSI;
No mínimo 01 (uma) controladora para controle dos discos rígidos;
Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos previstos no item Discos Rígidos;
Deverá suportar discos SAS e SATA (ou NL-SAS);
Deverá ser fornecido com fonte redundante do �po AC 100~240V
Garan�a Suporte do Fabricante de no mínimo 1 ano com atendimento no local (Goiânia-GO) com resolução de problema próximo dia ú�l.
Deverá ser entregue e instalado na Universidade Federal de Goiás, conforme item 5.4 deste termo de referência.

 

29 Servidor com sistema operacional (GRAVAÇÃO e LPR)

1 x Processador Intel® Xeon® Silver 4108 de 1,8 GHz, 8 núcleos/16 segmentos, 2 UPIs de 9,6 GT/s, cache de 11 MB, Turbo, HT (85 W); 
Slot para adição de 2º processador.
16 GB de memória RAM;
Sistema Windows Server® 2019 Essen�als 64 bits;
RAID 0,1,5,10 controlador incorporado para SAS/SATA, Cabled Chassis;
Deverá ser fornecido com 4 Discos de 8 TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive;
Deverá ser fornecido com 2 Discos de 480 GB SSD SATA;
Padrão rack 19” com no máximo 2us de altura.
O servidor ofertado deverá oferecer suporte aos recursos de Advanced ECC ou similar e online spare ou memory mirroring (mesmo que isso reduza a
capacidade máxima de expansão de memória RAM à metade);
O BIOS deverá ser do �po Flash Memory, u�lizando memória não volá�l 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;
Deverá possuir recurso de controle de permissão através de senha para acesso e alterações das configurações do BIOS;
O servidor ofertado deverá possuir pelo menos 02 (dois) slots PCI-Express 3.0;
Controladora de vídeo com memória de no mínimo 8MB, com dois conectores de vídeo (frontal e traseiro);



A controladora ofertada deve ser parte na�va do servidor. Desta forma, não é necessário que a mesma ocupe um slot do servidor;
Resolução gráfica mínima de 1920 x 1200;
Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta Serial;
Deve possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB, podendo ser diretamente no chassi do equipamento ou acessada através de adaptador (no caso da
necessidade de adaptador, deverá ser fornecido junto com o equipamento);
02 (duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000, conector RJ-45;
As placas de rede ofertadas devem suportar o recurso de Teaming (NIC teaming);
Deve possuir o recurso Wake on Lan, IPMI ou compa�vel;
Deve possuir o recurso PXE;
Deverá possuir suporte ao boot via iSCSI;

30 Sistema de gerenciamento

O So�ware deverá uma solução de so�ware a nível profissional altamente escalável;
O So�ware deverá oferecer uma completa solução de vigilância de vídeo, escalável de uma até milhares de câmeras e que poderão ser adicionadas
individualmente;
O VMS deverá possuir uma arquitetura cliente-servidor, e gerenciar ilimitadas câmeras, servidores e clientes remotos. Este limite de capacidade deve
ser dado pelo hardware e não pelo so�ware;
O So�ware deverá incluir os seguintes aplica�vos / funções:

Núcleo do sistema;
Arquivo;
Vídeo Gateway;
Watchdog;
Ferramentas de configuração;
Visualização ao vivo;
Player de vídeos gravados;
Visualização ao vivo em plataforma móvel;
Visualização ao vivo pela Web;
Player de vídeo (gravações) pela web;
Editor de macros;
Visualizador de relatórios;
Funcionalidades de análise de vídeo;
Pesquisa avançada (forense) em imagens gravadas;
Aplicações de so�ware cliente:

Visualização ao vivo;
Player de vídeos gravados;
Visualização ao vivo em plataforma móvel;

Kit de desenvolvimento (SDK);
Todos os streams de vídeos fornecidos por câmeras analógicas ou câmeras IP serão codificados em formatos de compressão MJPEG, MPEG-4,
JPEG2000, H.265 e/ou H.264, e gravados simultaneamente em tempo real. O VMS deverá servir de interface para servidores compostos por
disposi�vos IP e/ou codificadores de vídeo analógicos e digitais; daqui em diante referido como servidores de vídeo digital (Digital Video Server -
DVS);
A taxa de bits, taxa de quadros e resolução de cada câmera deverá poder ser alterada sem afetar a configuração de gravação e visualização das outras
câmeras do sistema;
O sistema deverá ser baseado em uma arquitetura aberta que deverá permi�r o uso de Storages não proprietários, provendo um sistema de
armazenamento sem limite de capacidade e deverá permi�r upgrade gradual da capacidade;
O sistema deverá suportar gravação direta em storages de rede mapeados no Windows;
 O sistema deverá ser capaz de usar múl�plas mesas controladoras de CFTV para manusear a operação das câmeras, incluindo câmeras de diversos
fabricantes / marcas, e suas funcionalidades PTZ, independente do fabricante / marca da mesa controladora;
O sistema deverá suportar ao menos os seguintes fabricantes de câmeras IP: ACTi, Arecont Vision, Avigilon, Axis, Basler, Bosch, Brickcom, Canon,
Cisco, Dahua, Dynacolor, Flir, Hanwha Techwin, Hikvision, Messoa, Merit Lilin, Mobo�x, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony, UDP Technology e Vivotek;
O VMS deverá suportar as mais recentes revisões dos padrões ONVIF/PSIA;
O sistema deverá suportar integrações com outras plataformas, permi�ndo o recebimento de eventos e interação entre as soluções como por
exemplo:

Sistemas de controle de acesso;
Sistemas de alarme de intrusão;
Sistemas de incêndio;
Sistemas de pontos de venda (POS);
Sistemas de aquecimento, ven�lação e ar condicionado;
Permi�r integrações via OPC e Bacnet;
O sistema deverá suportar ao menos os seguintes protocolos de câmeras PTZ: Pelco, Panasonic, Samsung, Sony, Sensorma�c, Dynacolor,
Kalatel, American Dynamics, Lilin, Everfocus, Sanyo, Videotec;

O sistema deverá permi�r aos usuários a�var todos os controles da visualização ao vivo usando um teclado padrão de PC;
O sistema deverá ser cons�tuído de módulos - Server So�ware Modules (SSM) - e so�ware cliente - Client So�ware Applica�on (CSA);
Ambos SSM e CSA deverão rodar em sistemas operacionais Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows Server 2003 SP, Windows Server 2008
SP2 Windows 7, versões de 32-bits e 64-bits deverão ser suportadas.
SSM e CSA deverão ser capazes de trabalhar em redes separadas;
Para prevenir a exclusão, modificação ou a adição de quadros, uma assinatura digital deverá ser implementada para proteger a integridade das fotos
exportadas. Caso um único pixel seja alterado, o sistema deverá no�ficar o usuário que aquele arquivo foi violado;
O sistema deverá suportar mecanismo de failover para se proteger de uma acidental perda de dados. O sistema de failover deverá agir como um hot
standby, pronto para assumir as funções do(s) servidor(es) de vídeo primário. A função de failover deverá acontecer em menos de 1 minuto, sem a
necessidade de nenhuma intervenção do usuário;
O servidor de failover deverá suportar arquitetura de um para N. Câmeras de múl�plos servidores deverão poder ser designadas ao servidor de
failover;
O sistema deverá permi�r múl�plas camadas de servidores failover, onde se um servidor de vídeo falhar, outro deverá assumir automa�camente,
comandos e controles de câmeras, iniciar a gravação e todos os controles associados a par�r desse ponto;
A configuração de armazenamento de áudio e vídeo para o SSM deverá suportar:

Configuração RAID controlador IDE interno ou externo;
SCSI/Fibre Channel;
Network A�ached Servers (NAS) em LAN ou WAN, bem como Storage Area Networks (SAN);

O sistema deverá suportar atualização de versão sem ser necessária à desinstalação da versão anterior;



O SSM deverá ser cons�tuído de Núcleo do sistema, Arquivo, Gateway de vídeo, Watchdog, Ferramenta de Configuração, Visualização ao vivo,
Reprodutor de Arquivo, Cliente Mobile, Cliente Web, Editor de Macro, Visualizador de Relatórios;
 O SSM deverá ter a capacidade de ser instalado em vários PCs em arquitetura distribuída em um ambiente LAN ou WAN. O SSM não deverá limitar o
número de PCs que podem estar interligados para formar o sistema.
Núcleo do sistema:

O núcleo deverá manter um catálogo de configurações para todos os CSA, SSM e DVS no sistema;
O núcleo deverá possibilitar o CSA a criar conexões entre diferentes DVS dinamicamente em toda a rede;
O núcleo deverá prover a capacidade de visualizar todos os DVS em uma rede, mesmo se o DVS es�ver associado a diferentes servidores de
arquivo;
Caso a câmera perca o sinal de vídeo, o núcleo deverá detectar esta perda e alertar o administrador do sistema;
O núcleo deverá receber todos os eventos de entrada (detecção de movimento, alarme, relé, etc.) no sistema e tomar a ação apropriada
baseada em uma relação evento / ação definida pelo usuário;
O núcleo deverá receber todos os eventos do controle de acesso ofertado neste certame, de tal forma que o so�ware seja capaz de receber e
tratar eventos dentro de sua própria interface, sem que haja necessidade de monitorá-los no controle de acesso. O VMS deverá receber no
mínimo os seguintes eventos:

Entrada e saída válidas;
Entrada e saída inválidas;
Evento de porta aberta;
Evento de botoeira;
A�vação de sensor dentro da placa de alarme;

O núcleo deverá criar um alerta sonoro para eventos e a�vidades de usuários;
O núcleo deverá efetuar gerenciamento de banda dinâmico;
O núcleo deverá auten�car usuários e dar-lhes acesso ao sistema baseado nos direitos de acesso pré-definidos;
O núcleo deverá receber e armazenar em log os seguintes eventos:

Alarmes e eventos:
A�vo;
Encaminhado;
Standby;

Aplicações e eventos:
Perda de aplicação;

Eventos de arquivo:
Arquivo parado;
Backup iniciado;
Backup realizado;
Backup falhou;

Eventos de câmeras:
Gravação auto-iniciada;
Gravação auto-encerrada;

Movimento iniciado;
Movimento parado;
Perda de sinal;
Sinal recuperado;
Usuário iniciou a gravação;
Usuário parou a gravação;
Evento de entrada digital;
Saída digital abrindo;
Saída digital fechando;

Eventos de macro:
Erro de macro;
Macro iniciada;
Macro parada;

Eventos de controle de acesso:
Entrada e saída válidas;
Entrada e saída inválidas;
Evento de porta aberta;
Evento de botoeira;
A�vação de sensor dentro da placa de alarme;

Eventos de PTZ:
PTZ travado;

Eventos DVS:
Perda de sinal;
Sinal recuperado;
Unidade encontrada;
Unidade perdida;

Eventos de usuário:
Logon de usuário;
Logoff de usuário;
Eventos definidos por usuários

Eventos de análise de vídeo:
Objetos abandonados;
Linha sendo cruzada;
Movimentação na área de interesse;
Parado na área de interesse;
Vadiagem na área de interesse;
Entrada na área de interesse;
Saída da área de interesse;
Análise de vídeo embarcada em câmeras IP;

O núcleo deverá ter a capacidade de executar qualquer uma das seguintes ações em resposta a qualquer um dos eventos listados acima:
Ações de arquivo:

Iniciar gravação;
Parar gravação;



Alterar qualidade de gravação;
Ações de monitoramento:

Visualizar a câmera em um monitor;
Visualizar a câmera em uma janela independente no Visualizador ao vivo;
Visualizar um mapa no Visualizador ao vivo;

Ações PTZ:
Ir para o preset;
Executar um Tour;

Ações de no�ficações de usuários:
Enviar uma mensagem;
Enviar um som de alerta;
Enviar um e-mail;
Acionar um alarme;

Ações de saída de relé:
Definir a saída de relé para o inverso do estado padrão;
Definir a saída de relé para o estado padrão;
Definir a saída de relé como ligada;
Definir a saída de relé como desligada;

Ações de macro:
Executar uma macro;

O núcleo deverá sincronizar o banco de dados de configuração com outros núcleos;
O sistema deverá suportar a conexão de múl�plos núcleos;
Cada parte do sistema que con�ver um núcleo deverá poder operar independentemente;
O sistema deverá permi�r que usuários se conectem a múl�plos núcleos. Os direitos de acesso deverão ser determinados em uma base por
núcleo;
O núcleo deverá prover funcionalidade de armazenar vídeo e áudio baseado em eventos como:

Detecção de movimento digital;
Entrada digital a�vada;
Macros;
Eventos de análises de vídeo;

O núcleo deverá permi�r múl�plas agendas de gravação relacionadas a uma única câmera, cada agenda deverá poder ser criada com os
seguintes parâmetros:

Configurações de qualidade de vídeo:
Modo de gravação (con�nua, alarme/manual, desabilitada);
Configurações de data e hora (diário, semanal, con�nua);

O núcleo deverá ter a habilidade de alterar dinamicamente a configuração de qualidade de vídeo nos eventos citados acima;
O núcleo deverá suportar gerenciamento de alarmes avançados:

Associar alarmes e procedimentos para usuários ou grupos específicos;
Permi�r que usuários coloquem alarmes em fila, e visualize o histórico de alarmes;
Exibir em uma estação de trabalho alarmes compostos por streams de vídeo ou então imagens está�cas;
Configurar múl�plas câmeras para exibir em um alarme;

Arquivo
O sistema de arquivo deverá ter a capacidade de agendar backups de vídeo gravados, com a base de dados de eventos associada, para cada
drive de fita ou unidade de rede mapeada;
O Sistema de Arquivo deverá ser capaz de manter uma cópia redundante dos dados associados ao vídeo, como eventos e alarmes;
O Sistema de Arquivo deverá suportar uma arquitetura “1 para N”. A base para o sistema de redundância deve ser feito câmera a câmera.
Câmeras de múl�plos Sistemas de Arquivo poderão ser associados ao Arquivo Principal;
O Sistema de Arquivo deverá usar um stream de vídeo mul�cast do DVS e não devem requerer uma conexão adicional com nenhum outro
DVS;
O Sistema de Arquivo deverá ser capaz de arquivar dados da câmera através de uma rede pública (Internet, WAN, MAN);
O Sistema de Arquivo deverá u�lizar o stream ao vivo de vídeo do DVS para gravação;
O Sistema de Arquivo deverá u�lizar as capacidades de redirecionamento do stream de rede DVS e balanceamento de carga;

Gateway de vídeo
Para topologias de rede que impeçam o DVS de enviar streams UDP mul�cast, o SSM deverá atuar como um gateway e redirecionar os
streams de áudio/vídeo;

Watchdog
O watchdog deverá monitorar a operação de todos os serviços do SSM e reiniciá-los em caso de mau funcionamento. Como úl�mo recurso,
caso o watchdog não consiga reinicializar os serviços, deverá reiniciar o Computador.
Ferramenta de Configuração
A ferramenta de configuração permite que o administrador ou usuários com permissões de acesso apropriadas alterem as configurações do
sistema. Deverá ter as capacidades mínimas abaixo:
Deverá fornecer administração descentralizada do sistema completo, de qualquer lugar da rede;
O Layout das Câmeras deverá estar disponível para todos os usuários salvos no Servidor Principal e disponíveis para todos os Aplica�vos de
visualização ao Vivo/Player de Sistema de Arquivos conectados a este Servidor Principal;
Deverá permi�r a alteração da qualidade de vídeo, largura de banda e taxa de frames na câmera (stream) para ambos os vídeos ao vivo e
gravados;
Deverá fornecer a capacidade de definir acessos e privilégios por grupo de usuário, bem como usuário individual por meio de um menu no
CSA;
Deverá fornecer ajuste da configuração de brilho, contraste e cor para cada câmera num mesmo DVS;
Deverá fornecer a a�vação de gravação de áudio nas unidades de DVS que suportam áudio; 
Deverá fornecer a alteração dos parâmetros de áudio, porta serial e configuração de I/O para unidades individuais de câmeras ou servidores
de vídeo;
Deverá fornecer a capacidade de renomear todas as unidades de DVS baseada na topologia do sistema; 
Deverá fornecer a capacidade de reagrupar câmeras específicas e restringir ou a�var permissões de acesso à determinadas câmeras por
usuário; 
Deverá permi�r o ajuste de modos de gravação para cada câmera de forma individual baseado na detecção de movimento, entrada de alarme,
agendamento ou con�nua; 
Deverá fornecer um tutorial para criação de macros complexas para a�vação de um evento. O tutorial deverá permi�r que o usuário selecione
de uma variedade de comandos comuns e complexos:

Ouvir o áudio na câmera visualizada;
Abrir porta serial;



Sobrescrever com qualidade de gravação manual;
Sobrescrever com qualidade de gravação por detecção de movimento;
Gravar a câmera visualizada;
Qualidade de gravação como configuração padrão;
Executar uma macro;
Executar um padrão de visualização;
Executar um script com conteúdo;
Enviar uma mensagem;
Enviar um alerta de som;
Enviar um e-mail;
Enviar uma ação customizada;
Enviar um evento customizado;
Ajustar a saída de relé para seu estado padrão;
Ajustar a patrulha padrão;
Iniciar o backup;
Iniciar a gravação;
Parar a gravação;
Visualizar um mapa;

Deverá suportar a criação de agendamentos, onde os seguintes parâmetros poderão ser associados:
Gravação;
Brilho, Contraste e Cor;
Entradas de relés;
Logon de usuário;
Macros;
Alarmes.

Deverá permi�r a criação de ilimitados agendamentos de gravação e associar qualquer câmera a qualquer agendamento;
Deverá fornecer ferramentas para definir ações automá�cas a serem tomadas em resposta a eventos internos/externos;
Quando um novo preset for adicionado ao sistema, deverá ser designado um nome de preset;
Os usuários deverão ter a capacidade configurar o retorno à posição inicial depois de um tempo predeterminado de ina�vidade nas câmeras
PTZ;
Os usuários deverão ter a capacidade de configurar diferentes �pos de vídeo análise na interface da câmera, com a possibilidade de calibrar
cada recurso de vídeo análise de acordo com o tamanho do objeto, velocidade de movimento e contraste com o segundo plano;

Visualização ao vivo
Deverá permi�r o monitoramento ao vivo de 1 a 64 streams de vídeo simultaneamente num único monitor, e trabalhar com mul�-monitores;
Deverá permi�r que os operadores escolham padrões de visualização pré-definidos;
Deverá exibir todas as câmeras associadas ao sistema;
Deverá exibir todas as sequências de câmeras criadas no sistema;

Reprodutor de Arquivo
O Reprodutor de arquivo deverá permi�r a reprodução de arquivo de vídeo e áudio. Deverá seguir as seguintes especificações mínimas:
Deverá suportar a reprodução de áudio e vídeo de qualquer intervalo de tempo;
Deverá suportar a exibição de 64 vídeos gravados simultaneamente;
Deverá permi�r que os operadores escolham um número de câmeras possíveis para exibição no mosaico dentre 1 a 64 mosaicos padrões;
Deverá permi�r que o operador selecione a reprodução síncrona de todos os streams de vídeo selecionados, permi�ndo que os operadores
visualizem os eventos de múl�plos ângulos ou através de vários campos da câmera;
Deverá permi�r que o operador visualize a mesma câmera simultaneamente em múl�plos mosaicos, em diferentes intervalos de tempo;
Deverá permi�r que o operador controle a reprodução com:

Pause;
Travar a velocidade;
Avançar o Playback em: 1x, 2x, 4x, 8x;
Recuar o Playback em: -1x, -2x, -4x, -8x;
Reduzir o avanço do Playback em: Quadro a quadro;
Reduzir o recuo do Playback em: -Quadro a –quadro;

Deverá exibir uma única linha do tempo, ou opcionalmente uma linha do tempo para cada stream de vídeo selecionado, com o qual o
operador poderá navegar através da sequência de vídeo simplesmente apontando e clicando em qualquer ponto da linha do tempo;
Caso existam gravações em mais de uma unidade de disco, o Operador deverá poder selecionar diferentes unidades de gravação na própria
interface de pesquisa de gravações;
Deverá fornecer ferramenta para pesquisa de vídeo e áudio associado em eventos definidos pelo usuário ou parâmetros de movimento;
Deverá permi�r que os operadores carreguem arquivos previamente exportados de seus computadores ou rede, para que seja possível validar
se estas exportações digitalmente assinadas foram ou não adulteradas;
Deverá suportar zoom digital em streams de vídeo reproduzidos;
Deverá fornecer exportação de imagem está�ca em formato JPEG e BMP com data e hora estampada na imagem;
Deverá fornecer ferramentas para exportar sequências de vídeo e um player de vídeo proprietário, de forma que os arquivos possam ser
reproduzidos em computadores que não tenham o CSA previamente instalado;
Deverá fornecer ferramentas para exportar sequências de vídeo em formatos padrões de vídeo, como AVI e ASF;

Sistema de análise de vídeo
As ferramentas de detecção deverão prover análise de vídeo e reconhecer vários eventos que ocorram no campo de visão da câmera. O
So�ware deve classificar automa�camente os objetos iden�ficados em cena entre pessoa, grupo de pessoas ou veículos.
O so�ware deverá possuir, através da adição de licenças ou de maneira integrada com outros so�wares, ao menos as seguintes opções de
detecção:

Detecção de movimento
Perda de foco
Perda de sinal de vídeo
Alteração de cena
Cobertura da lente da câmera
Objetos abandonados/removidos
Detecção de tampering
Movimentação suspeita (loitering)
Perda de qualidade na imagem
Detecção de fogo e fumaça
Captura de face



A detecção de movimento deverá reconhecer objetos em movimento nas áreas monitoradas. Objetos detectados devem ser “contornados”
para que possa ser facilmente iden�ficado pelos operadores;
A detecção de perda de foco deverá no�ficar o operador sobre câmeras que �veram perda de foco ou degradação da sensibilidade de
captação da câmera; 
O so�ware deverá reagir a qualquer alteração de posição da câmera, para alertar ao operador caso a câmera seja redirecionada;
A detecção de cobertura da lente da câmera deverá detectar tenta�vas de cobrir a câmera, impedindo a captura da imagem;
A análise de objetos abandonados / removidos deverá ser capaz de reconhecer objetos que foram perdidos (removidos) ou abandonados da
área monitorada após um tempo. Este tempo deverá ser personalizado para cada área de interesse;
A detecção de tampering deve ser capaz de detectar incidentes como redirecionamento, desfocagem, ou mesmo �nta spray na câmera;
A detecção de movimentação suspeita (loitering) deve permi�r a iden�ficação de permanência de pessoas na cena;
Com a detecção de perda de qualidade na imagem, o so�ware deve ser capaz de reconhecer de forma automá�ca que houve queda de
qualidade na imagem transmi�da pela câmera;
A captura facial deverá iden�ficar a presença de elementos da face humana na área sobre vigilância. Quando uma face for detectada o sistema
deverá:

Contornar a face;
Capturar um Snapshot da face;

Além dos itens acima, o so�ware deverá ser capaz de detectar:
Quando um objeto cruza uma linha em direção selecionada;
Quando há movimento em uma zona;
Quando um objeto entra em uma zona;
Quando um objeto sai de uma zona;
Quando um objeto aparece em uma zona;
Quando um objeto desaparece a par�r de uma zona;
Quando um objeto para em uma zona;
Quando um objeto para em uma zona por um tempo determinado.

Pesquisa forense
A funcionalidade de pesquisa forense permite que o operador faça uma pesquisa diretamente no arquivo por eventos/requisições específicas
sem a necessidade de pré-configurar recursos de vídeo análise para a(s) câmera(s). A pesquisa forense deverá ser feita em qualquer câmera
dentro do sistema. A lista de eventos/requisições abaixo deverá estar disponível na pesquisa forense:

Objetos abandonados;
Cruzamento de linha (cerca virtual);
Movimento em uma área de interesse (AOI);
Parada em uma área de interesse (AOI);
Vadiagem em área de interesse (AOI);
Entrada em uma área de interesse (AOI);
Saída de uma área de interesse (AOI).

A pesquisa forense deverá fornecer a possibilidade de pesquisar por objetos se movimentando em alta ou baixa velocidade, alterando a flecha
de direção de movimento na interface de pesquisa;
A pesquisa forense deverá fornecer a possibilidade de pesquisar por objetos de uma cor específica dentro de uma paleta de cores, ou
pesquisar por uma cor escolhida pelo operador dentro de uma imagem da câmera;
O sistema deve possuir ferramenta para detectar pessoas armadas e/ou rendidas na cena, alertando de forma proa�va potenciais situações de
risco. Caso o so�ware não possua o recurso de forma na�va, serão aceitas integrações com outros sistemas para alcançar o recurso desde que
seja comprovada a integração pelo fabricante;
O sistema deve possuir ferramenta para detectar aglomeração de pessoas, garan�ndo o distanciamento social mínimo entre pessoas. Caso o
so�ware não possua o recurso de forma na�va, serão aceitas integrações com outros sistemas para alcançar o recurso desde que seja
comprovada a integração pelo fabricante;
Cliente Mobile

O aplica�vo para disposi�vos móveis deverá permi�r:
Visualização das imagens ao vivo e gravadas;
Reprodução de áudio;
Controle de câmeras PTZ e fish eyes;
Zoom digital.

Cliente Web
O Cliente Web deverá permi�r a visualização de vídeo ao vivo e comunicação de áudio em tempo real;
O Cliente Web deverá permi�r a reprodução de arquivos de vídeo e áudio;
Deverá suportar Internet Explorer 8.0 ou superior;
Deverá permi�r o monitoramento em tempo real de 1 a 9 streamings de vídeo simultaneamente;
Deverá exibir todas as câmeras conectadas ao sistema;

Deverá suportar a comunicação de áudio com unidades de DVS. O operador tem a opção de usar o modo full duplex (para atuar como um sistema de
interfone IP) ou para áudio unidirecional. O áudio será arquivado no mesmo banco de dados relacionado, como o vídeo das câmeras;

O operador deverá poder controlar pan-�lt-zoom, íris, foco, relês, padrões, predefinições e o menu de configurações das câmeras;
O operador deverá poder iniciar/parar a gravação em qualquer câmera do sistema, que está configurado para permi�r gravação manual,
clicando em um único botão;

Editor de Macro
O Editor de Macro deverá ter a capacidade para criar e executar macros VBScript (ou outras linguagens de script) em eventos ou
programações. As macros deverão dar ao sistema a capacidade de executar o seguinte:

Automa�zar operações;
Interface com qualquer objeto conectado ao núcleo; 
Interface com reconhecimento de placas;
Interface com so�ware de reconhecimento de objetos;
Interface com so�ware de reconhecimento facial;
Interface com funcionalidade de análise de vídeo;
Interface com detecção incorporada de vídeos analí�cos de câmeras IPs e codificadores IP;

Visualizador de relatórios
A Aplicação de No�ficação de Eventos deverá fornecer relatórios sobre as a�vidades do sistema;
Esquemas de banco de dados devem ser disponibilizados para geração de relatório personalizado;
Os eventos do sistema deverão possibilitar a conexão a um servidor Microso� SQL;

CSA (Client So�ware Applica�on)deverá ser composto por uma aplicação Visualização ao vivo, Reprodutor de vídeos gravados, Cliente Web e uma
aplicação Visualizador Mobile;
O CSA deverá executar os seguintes aplica�vos simultaneamente sem interferir com qualquer das operações SSM (gravação, alarmes, etc.):

Exibição em tempo real das câmeras em uma estação de trabalho;



Controle de PTZ das câmeras;
Reprodução de vídeos arquivos em uma estação de trabalho;
Recuperação de vídeo arquivado;
Uso de mapas;
Execução de macro do sistema;
Visualização e gerenciamento de alarmes em uma estação de trabalho;
Criar e imprimir snapshots de transmissões de vídeo em tempo real;
Criar e imprimir snapshots de arquivos de transmissões de vídeo;
Realizar busca forense para qualquer câmera disponível;

Todas as aplicações deverão suportar qualquer forma de conec�vidade de rede IP, incluindo: LAN, WAN, VPN, Internet e tecnologias sem fio (Wi-Fi e
celular);
Todas as aplicações deverão suportar Mul�cast (UDP) e Unicast (TCP ou UDP) de streaming de vídeo;
Todas as aplicações deverão providenciar um mecanismo de auten�cação que verifica a validade do usuário. Onde, o administrador pode definir
permissões de acesso específico para cada usuário do sistema e inclui:

Administrador ou usuário básico:
Administrador deverá possuir todas as permissões de acesso;
Cada usuário deverá poder ter diferentes regras de acesso;
Ter ou não acesso a determinados locais;
Deverá poder ter ou não acesso a �pos de aplicações;
Listas de privilégios;

Aplicações:
Visualização em tempo real;
Leitor de arquivos;
Visualizações em tempo real via WEB;
Leitor de arquivos via WEB;
Usuários avançados:

Configuração de Locais;
Configuração de câmeras;
Configuração de Gravação;
Configuração de Visualização;
Configuração de máscara de movimento;
Eliminação:

Criação, eliminação e configuração de monitores;
Criação, eliminação e configuração de áudio;
Criação, eliminação e configuração de portas serial;
Criação, eliminação e configuração de PTZ;
Criação, eliminação e configuração de eventos e ações definidas pelo usuário;
Criação, configuração e eliminação de Alarmes;
Criação, configuração e eliminação de Macros;
Criação, configuração e eliminação de sequências câmeras;
Criação, configuração e eliminação de grupo de visualização em tempo real;
Criação, configuração e eliminação de grupos de câmeras;
Configuração e eliminação de visualizador de layouts;

Privilégios de Leitura de arquivos:
Exportar arquivo de vídeos;

Privilégios de visualização em tempo real:
Mudar os objetos exibidos;
Editar/salvar o layout de configuração;
Áudio (escuta/conversa);
Acesso ao Zoom Digital;
Controle de sequência de câmeras;
Executar Macros;

Controle PTZ:
Operações básicas;
Alterar configuração de foco e íris;
Uso de predefinições;
Editar predefinições;
Bloquear PTZ;
Subs�tuição de bloqueio de PTZ;

Outros privilégios:
Gravação Manual;
Envio de mensagens;
Envio de sons;
Envio de e-mails;
Execução de ações customizadas;
Salvar e imprimir Snapshots;
Prioridade de PTZ (para controle de câmera);
Bloqueio de câmera;
Gravação local;

Os grupos de usuários deverão ser autorizados a designar sub-administradores que terão a autoridade sobre um subconjunto de usuários;
Cada estação de trabalho com o CSA deverá ser capaz de usar um teclado de CCTV ou PC que deverá poder controlar todo o conjunto de
câmeras em todo o sistema, mesmo que o sistema seja cons�tuído por câmeras motorizadas produzidas por diferentes fabricantes;
Toda aplicação CSA deverá permi�r que múl�plas instâncias sejam executadas simultaneamente, por um ou vários usuários. O número de
instâncias das aplicações de visualização em tempo real, leitor de arquivos, visualização em tempo real via WEB e Visualização em tempo real
via Mobile só deverá ser limitado pelo número de licenças de aplica�vos disponíveis.

 

KIT DE DESENVOLVIMENTO (SDK / API)
O SDK/API deverá fornecer a capacidade de incorporar o monitor e aplicações leitor de arquivos em aplica�vos de terceiros. Ele terá as seguintes
capacidades mínimas:



Deverá suportar Windows NT/2000/XP/Vista/Server/7/8/8.1/10;
Deverá suportar execução no internet Explorer ou superior solução de web;
Deverá suportar a visualização de mais de uma câmera em tempo real no mesmo aplica�vo;
Deverá suportar a reprodução de uma gravação de câmera em um determinado intervalo de tempo;
Deverá permi�r a exportação de uma sequência de vídeo de um determinado intervalo de tempo;
Deverá suportar linguagem de alto-nível como JScript, VBScript, Visual Basic, Java, C e C++;
Deverá suportar diferentes topologias de rede IP tais como: LAN, WAN, VPN, Internet, Wireless e Celular;
Deverá suportar streaming mul�cast na LAN e WAN;
Permi�r integração com API de Serviços da UFG disponibilizada através de WebService (REST) com resposta em JSON, u�lizando-se de
auten�cação, para a obtenção de dados da ins�tuição;
Deverá suportar funcionalidade que permite passar áudio e streaming de vídeo via NAT e firewall.

Deverá ser entregue e instalado e integrado nos servidores indicados pela Universidade Federal de Goiás, conforme item 5.4 deste termo de
referência.
Deverá ser compa�vel com Sistema de Gerenciamento de Imagens e LPR da AXXON já instalado na Universidade Federal de Goiás.
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Sistema integrado de controle de acesso

O sistema deve permi�r o controle acesso de pessoas e veículos em empresas de todos os tamanhos;
Permi�r gestão por navegador web sendo compa�vel com os principais sistemas operacionais e disposi�vos (celulares, tablets e PCs);
Permi�r a configuração de regras de acesso customizadas e a geração de relatórios detalhados;
Permi�r regras de acesso customizáveis;
Modo de con�ngência offline;
Possuir Integração com câmeras (CFTV);
Permi�r configuração de regras complexas baseadas em empresas, grupos, horários, �pos (visitante, terceiro, morador etc.) aliadas ao controle de
dupla-entrada;
Possuir alerta de pânico e lista negra;
Liberação em modo de con�ngência (off-line), 2000 biometrias e 200.000 cartões;
Deverá vir licenciado com no mínimo 50.000 cartões
Permi�r regras de acesso que relaciona departamentos, usuários, horários e áreas;
Permi�r a realização de cadastro da regra de acesso, em cinco etapas: Definir o Nome, Quem poderá acessar, Quando poderá acessar, Onde poderá
acessar e Confirmação de dados;
Permi�r Tela Monitoramento
Permi�r Alerta Dedo de Pânico
Permi�r Exibição de foto de cadastro e de câmera IP vinculada
Permi�r Alerta Lista Negra, Alerta Tempo Máximo de Permanência Expirado e Alerta Autorização Manual
Permi�r Envio de mensagens ao equipamento
Permi�r Alerta Revista Aleatória
Permi�r Tela Pessoas
Permi�r Importar pessoas
Permi�r Con�ngência, Lista Negra e Dedo de Pânico;
Permi�r Tela Grupo de Pessoas, Tela Visitantes;
Permi�r Lista Negra
Permi�r Recurso Empresa Visitada
Permi�r Tela Grupo de Visitantes
Permi�r Recurso Tempo Máximo de Permanência
Permi�r Tela Departamentos
Permi�r Flag para desabilitar An� dupla entrada
Permi�r Tela Empresas, Tela Disposi�vos e Tela Areas;
Permi�r Recurso ADE (An� dupla entrada) e Recurso Área externa
Permi�r Tela Horários
Permi�r Tela Regras de Acesso, Controle de Crédito, Acesso Manual;
Permi�r Controle de revista aleatória
Permi�r No�ficações por E-mail
Permi�r Configuração por �po de acesso
Permi�r Acesso com controle de crédito
Permi�r Gerenciamento de créditos, Tipos de créditos
Permi�r Tela Registros
Permi�r Exportar CSV, Exportar PDF
Permi�r Relatório de Acessos
Permi�r Acessos Gerais, Acessos por Departamento, Grupo e Empresa, Acessos por Horário, Acessos por Pessoa
Acessos por Visitante, Acessos por Área, Acessos por Disposi�vo;
Permi�r Mensagens enviadas para os equipamentos, Log de envio de E-mails
Permi�r Acessos por Câmera
Permissões, Permissões de Acesso por Pessoa, Permissões de Acesso por Departamento, Permissões de Acesso por Grupo de Pessoas, Permissões de
Acesso por Empresa e Permissões de Acesso por Grupo de Visitantes
Permi�r Registros por Pessoas por Departamento, Registros por Pessoas por Grupo de Pessoas, Registros por Pessoas por Empresas, Registros por
Visitantes por Grupo de Visitantes, Registros por Áreas por pessoa e Registros por Equipamentos por pessoa;
Permi�r Localização de Pessoas, Localização dos Visitantes, Visitantes Expirados e Pessoas e Visitantes presentes por empresa;
Permi�r Tela Registros de Auditoria, Ferramenta Enviar Dados
Permi�r Tela Câmeras Ips, Tela Configurações, Tempo de retenção de imagens de câmeras Ips, Tela Licença
Tela Operadores, Tela Perfis de Operadores, Tela Meu Perfil e Tela Ajuda.
Permi�r integração com API de Serviços da UFG disponibilizada através de WebService (REST) com resposta em JSON, u�lizando-se de auten�cação,
para a obtenção de dados da ins�tuição.
Permi�r integração com o sistema de LPR descrito neste edital.
Servidor deverá vir licenciado com no mínimo 10 disposi�vos de acesso iniciais.
Deverá ser compa�vel com Sistema Integrado de Controle de Acesso da Control ID já instalado na Universidade Federal de Goiás.
Deverá ser entregue e instalado nos servidores indicados pela Universidade Federal de Goiás, conforme item 5.4 deste termo de referência.

.

32 SWITCH 9 PORTAS 



Switch não gerenciável para a construção de redes de comunicação de dados permi�ndo a integração de computadores, impressoras, disposi�vos de
CFTV, entre outros. Deverá apresentar as seguintes caracterís�cas mínimas:
Deverá proporcionar o compar�lhamento de Internet para os demais disposi�vos conectados a ele;
Deve possuir no mínimo 9 portas Fast Ethernet (10/100 Mbps) com conectores RJ-45 e negociação de velocidade automá�ca;
Das portas disponíveis no disposi�vo, ao menos 8 deverão suportar PoE/PoE+ e ao menos 1 porta dedicada para uplink;
O equipamento deverá ser compa�vel ao menos com os padrões de rede IEEE802.3 – 10BASET, 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 1,3Mpps e a capacidade de Backplane de pelo menos 1,65Gbps;
Sua tabela de endereços MAC deverá possuir uma capacidade de no mínimo 3.000 endereços;
Deverá suportar ao menos os �pos de cabeamento categoria 5, 5e e 6;
Deverá possuir a função de auto MDI/MDI-X com detecção automá�ca do padrão do cabo (Normal/Crossover) e negociação de velocidade
automá�ca;
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 a�vidade por porta;
Deverá possibilitar a função PoE Extender, ou similar, que possibilite levar dados e energia elétrica para um disposi�vo com até 250 metros de
cabeamento;
Seu método de transferência deverá ser do �po 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, permi�ndo alcançar pelo menos 95 W com a u�lização da função em todas as portas;
Sua alimentação deverá ser através de fonte de alimentação com entrada 100 a 240 VAC / 60 Hz e corrente de no máximo 500 mA;
A tensão de saída da fonte deverá ser de 51 VDC com corrente de no máximo 2A;
Seu consumo de energia deverá ser igual ou inferior a 102 W (com carga);
Deverá ainda possuir proteção contra surtos de no mínimo 15 kV;
Deve ser cer�ficado ao menos nos padrões da Anatel;
Deverá ser compa�vel com a função Plug & Play, permi�ndo uma instalação simples e rápida;
Deve permi�r que seja instalado em bandeja, mesa ou parede.
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Roseta óp�ca e cordão óp�co

Terminador óp�co do �po Roseta c/ 2 portas SC-UPC em material plás�co 
Cordão Óp�co Duplex SM - Monomodo
Conector SC-UPC
Tamanho: 1,5 metros
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 TOTEM

Totem com estrutura autoportante, em material resistente à oxidação e com pintura an�corrosiva;
Permi�r fixação em base de concreto/ferro através de parafusos não acessível externamente;
Fechamento por chave �po “tetra” na parte traseira sem acesso externo, com reves�mento interno em madeira para fixação dos equipamento
eletrônicos complementares, deverá vir com conexão para rede elétrica de 5 tomadas 10A padrão ABNT e proteções contra surtos elétricos formada
por disjuntores e dps.
Medidas do totem devem ser de 120cm de altura, 35cm de largura e 45cm de profundidade, contando a base.
Parte frontal deverá conter 03 (três) aberturas para equipamentos: 01 p ara interfone IP, 01 para leitor RFID e 01 para câmera.
Contendo um acrílico com as informações necessárias de instruções de uso com a logo da UFG.
Deverá ser instalado nas dependências da UFG, conforme item 5.4 deste termo de referência.

 

 

1.4. À forma de cálculo do quan�ta�vo dos itens/grupo desta licitação encontra-se detalhada no tópico 7 do Estudo Técnico Preliminar desta
contratação - Apêndice I deste Termo de Referência.

1.4.1. Não há órgãos par�cipantes desta licitação.

1.4.2. Caso ocorra alguma divergência entre as especificações técnicas constantes na tabela com aquelas lançadas no sistema eletrônico
(Comprasnet), prevalecerá o constante neste instrumento.

1.4.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze), conforme constar da minuta do contrato administra�vo, anexo do Edital desta
licitação.

2.   JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA  AQUISIÇÃO  DOS ITENS/GRUPO DA SOLUÇÃO DE TIC

2.1. Conforme consta no Estudo Técnico Preliminar:
" A presente contratação visa atender o obje�vo estratégico de buscar da melhoria con�nua da infraestrutura de TI e, consequentemente, manter o
parque tecnológico da UFG modernizado, melhorando a segurança da en�dade.

A Universidade Federal de Goiás, sediada em Goiânia, implantou modernos Sistemas de Controle de Acesso com monitoramento de LPR e CFTV IP
(Circuito Fechado de Televisão IP), como medida administra�va para a segurança patrimonial da Universidade, prevendo, dentre outras ações, a
instalação de câmeras de vigilância em áreas da UFG tais como estacionamentos e mecanismos �sicos de controle (cancelas).

O Sistema é cons�tuído por 12 câmeras IP’s sendo 6 para LPR (leitura de placas) instaladas em local estratégico para captação das imagens que são
processadas por um servidor dedicado que é operacionalizado pelo serviço AXXON de Leitura de Placas. E outras 6 câmeras reservadas para os Totens que
fazem a mediação entre o sistema e o usuário através do leitor de tag RFID, o intercomunicador IP e a própria câmera, sendo esta integrada a outro
servidor operacionalizado pelo serviço AXXON de Gerenciamento de Imagens.

Os equipamentos acima citados, fazem parte de um projeto-piloto, cuja implantação teve início em novembro/2018. Com o obje�vo de controlar e
monitorar todos os acessos da quadra 62 localizada em Goiânia no setor Universitário e que cons�tui parte do Campus 1 da UFG.

Devido ao alto índice de sa�sfação desta solução, e por possuir profissionais habituados com as ro�nas deste sistema, bem como suas facilidades de
u�lização como: câmeras com análise de vídeo integradas ao so�ware (LPR) que possibilitam o controle das entradas e saídas dos estacionamentos
através das placas de veículos cadastradas na base de dados da UFG, e a priori não necessitando da intervenção do usuário para liberação do próprio
acesso, pretende-se, com este novo projeto, dar con�nuidade e expandir a solução atual ampliando a toda Universidade.

Nesse contexto, a UFG, embasada pela Lei 8.666/93 em seu art. 15, 1, segundo o Princípio da Padronização solicita, que seja exigido, o fornecimento de
so�ware com análise de vídeo do mesmo fabricante já instalado (AXXON), modelo INTELLECT ENTERPRISE, e So�ware de Controle de Acesso Control ID
Enterprise que atualmente atende com perfeição às necessidades desta Universidade.



A padronização dos So�wares e das câmeras visa preservar os inves�mentos financeiros e técnicos aplicados na solução além de garan�r a centralização
das operações entre os novos prédios a serem instalados e a central de monitoramento já existente, para tanto faz-se necessário que o novo so�ware seja
o mesmo já implantado na UFG. O objeto pretendido possui embasamento técnico e jurídico (princípio da padronização) e está de acordo com as
recomendações do Egrégio Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 747 /2008 Plenário que diz:

“A indicação de marca na especificação de produtos de informá�ca pode ser aceita frente ao princípio da padronização
previsto no art. 15, inciso 1, da Lei nº 8.666/1993, desde que decisão administra�va que venha a iden�ficar o produto pela
sua marca seja circunstanciadamente mo�vada e demonstre ser esta a opção, em termos técnicos e econômicos, mais
vantajosa para a administração.”

Por fim o projeto tem por obje�vo atender à demanda de modernização dos sistemas de segurança da UFG através de medidas de controle e
monitoramento de acesso com a u�lização de equipamentos e so�wares integrados.

Com a contratação desta solução, espera-se:

- Possibilitar o monitoramento dos diversos edi�cios pertencentes ao Campus, estacionamentos, anexos, áreas perimetrais e demais áreas
externas em um único ponto, centralizado, facilitando a tomada de decisões, auxiliando a administração predial e demais controles, efe�vando a
segurança geral;

- Possibilidade de informações em tempo real, o que garante maior segurança, fiscalização e eficácia na tomada de decisões;

- Preservar e controlar o patrimônio público e as pessoas que frequentam os ambientes do órgão;

- Adquirir um sistema eficiente, com u�lização de equipamentos modernos, que permitam uma atuação mais precisa e rápida do corpo de
segurança da ins�tuição, com ações mais pontuais, u�lizando cada vez menos a vigilância ostensiva;

- Inibir entrada de pessoas não autorizadas nos estacionamentos, assaltos, furtos e registrar fatos ocorridos. Também será u�lizado para controlar
e visualizar o perímetro de toda a edificação e áreas adjacentes, realizando um monitoramento on-line da circulação de pessoas nas dependências
internas e externas dos - prédios;

- Implantar um controle eficiente e seguro da entrada, saída e movimentação de pessoal dentro das instalações, elevando os níveis de segurança
já existentes;

- Registrar a movimentação de pessoal e a�vos dentro das instalações, preservando a segurança e o patrimônio públicos;

- Prover segurança e facilidade de acesso às imagens geradas pelo sistema, com condições de buscas precisas e obje�vas, economizando
inves�mento em operadores e equipes de monitoramento;

- Garan�r cobertura de monitoramento de áreas perimetrais, impedindo invasões, principalmente em datas e horários de menor fluxo de pessoas;

- Realizar a iden�ficação e documentação dos acessos;

Desta forma, essa solução no campo da segurança irá oferecer consistência, dinamismo e o�mização das ações de controle de acesso e monitoramento
integrados em uma única central, amadurecendo os processos de segurança dos órgãos, que passarão a agir pró-a�vamente, evitando eventos que
somente poderiam ser descobertos quando ocorridos.

Material necessário para suprir as necessidades de manutenção do sistema de Controle de Acesso da UFG pelo período de 12 meses.

O momento se faz oportuno para a implantação desta solução gerando menor dependência de pessoas para realizar a a�vidade de controle de acesso,
devido a corte do pessoal terceirizado."

 

2.2. Contribui-se assim, para garan�r qualidade de ensino e pesquisa nessa Ins�tuição, que sempre se pautou por maior agilidade,
qualidade e inovação técnica, didá�ca e assistência à toda população no seu co�diano, visando resultados com a melhoria da formação acadêmica dos
profissionais que dela se u�lizam.

2.3. O registro de preços visa atender à dificuldade de prever, com exa�dão, as quan�dades que serão consumidas ao longo de 12 (doze)
meses. Ainda corrobora para a realização das aquisições através dos preços registrados a permissão legal constante dos incisos I e IV, do art. 3°, do
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, quais sejam:

Art. 3º - O Sistema de Registro de Preços – SRP poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas caracterís�cas do bem ou Material, houver necessidade de contratações frequentes; 
(...) 
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quan�ta�vo a ser demandado pela Administração. grifos nossos.

2.4. A presente licitação está alinhada com os instrumentos de planejamento elencados no art. 6º da Instrução Norma�va SGD/ME nº 1, de
4 de abril de 2019 a saber:

2.5. A  solução de TIC , objeto da presente licitação está alinhada com PAC 2020 - Plano Anual de Contratações da Universidade Federal de
Goiás e suas alterações.

2.6. A aquisição da solução de TIC está em consonância com PDTI 2018-2021 desta ins�tuição, conforme obje�vos e necessidades abaixo
descritas:

ID OBJETIVO ESTRATÉGICO Id NECESSIDADES ELENCADAS NO PDTI

1 NE005- Meta 1 – Atender a comunidade acadêmica com eficiência e
eficácia 1 Atender prontamente a comunidade acadêmica e propor soluções

com eficiência e eficácia

2 NE008- Meta 1 – Estabelecer um plano de
contingência para reposição de equipamentos.

1 Manter estoque mínimo necessário para suprir as paradas.

2 Planejar e executar ações de acompanhamento das causas das paradas

 

2.7. A relação entre a necessidade da contratação da solução de TIC e os respec�vos volumes e caracterís�cas do objeto constam do Estudo
Técnico Preliminar, Apêndice deste Termo de Referência e Anexo ao Edital da Licitação.

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

3.1.  Requisitos de Negócio: 

3.1.1. Os requisitos de negócio estão materializados na própria descrição de cada item deste certame, constantes da Tabela 1 e Tabela 2, no
item 1.1.1 e 1.3 deste termo de referência.



3.2. Requisitos Legais:

3.2.1. Os requisitos legais para a contratação constam nos itens 2.3 a 2.7 deste termo de referência. Não haverá aplicação do Decreto
7.174/2010, pois para grupos o sistema de compras do governo federal não permite a aplicação do referido norma�vo. Também são requisitos legais o
arcabouço legal rela�vo a legislação de licitações e contratos que constar do preâmbulo do Edital.

3.3. Requisitos Temporais:

3.3.1. A (s) contratação (ções) dos itens que compõem o objeto desta licitação serão feitas durante o prazo de vigência da contratação (ções).

3.4. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

3.4.1. No edital desta licitação será exigido dos fornecedores a apresentação de Cer�ficação de sustentabilidade ambiental emi�da por
ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada comprovando que a Proponente pra�ca ações sustentáveis que colaborem para a preservação
do Meio Ambiente, consoante ar�gos 5º e 6º da IN Nº 1 – SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010 ou esgotada a possibilidade de atendimento de tal
exigência, a cer�ficação poderá ser feita mediante Declaração de Sustentabilidade Ambiental emi�da pela própria empresa licitante declarando que
ela (proponente) atende às exigências constantes da IN Nº 1/2010 – SLTI/MPOG.

3.5. Requisitos de Garan�a e Manutenção:

3.5.1. A garan�a e manutenção do sistema de Controle de Acesso da UFG, será pelo período de 12 meses.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto a ser adquirido foi definido como bem/serviço comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

5. MODELO DE EXECUÇÃO  E GESTÃO DA CONTRATAÇÃO, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de fornecimento/ dos bens e execução dos serviços acessórios relacionado aos itens/grupo da solução de TIC objeto desta
contratação é de 60 (sessenta) dias, contados da data de início da vigência do Contrato Administra�vo.

5.1.1. 5.1.1. Os bens e equipamentos que integram a solução de TIC objeto desta licitação serão entregues no seguinte endereço: Diretoria de
Logís�ca – DLOG/UFG (an�go DMP/UFG), localizado na Av. Esperança (Alameda Flamboyant), Campus II – Samambaia, Goiânia – Goiás, CEP 74690-
900.

5.2. O prazo para fornecimento dos bens e execução dos serviços acessórios a presente contratação  poderá ser dilatado a critério da
administração e mediante pedido fundamentado da contratada (s).

5.3. As entregas dos bens e execução dos serviços acessórios deverão ocorrer obrigatoriamente de segunda sexta-feira, em horário
comercial, das 08:00 ás 17:00 horas.

5.4. A instalação/a�vação e integração com o atual sistema de controle de acesso existente na Universidade Federal de Goiás, dos bens
descritos na tabela 1, itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29,  30, 31, 32, 34, é de responsabilidade da contratada (s) e deverá
ser executada nos locais previstos no Estudo realizado pela SDH - Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos (documento SEI
nº 1583484) - integra o Estudo Técnico Preliminar e conforme orientações do Gestor (res) Fiscal (is) da contratação, designados pela autoridade
competente da UFG.

5.4.1. Para os itens 1, 2, 3, 4, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 33 a instalação será realizada pelos técnicos da Divisão de Telecomunicações da
Secretaria de Tecnologia e Informação da Universidade Federal de Goiás.

5.5. Todos os materiais e serviços necessários para instalação dos bens equipamentos citados nos subitem 5.4, que integram a solução de
TIC prevista neste termo de referência são de responsabilidade da (s) contratada (s), devendo a mesma (s) arcar obrigatoriamente com o ônus
financeiro  e considerar estes custos quando da elaboração de sua proposta de preços.

5.5.1. A instalação dos itens desta licitação, referidos no subitem 5.4.1 que integram a solução de TIC objeto são de responsabilidade da
Divisão de Telecomunicações da Secretaria de Tecnologia e Informação da Universidade Federal de Goiás, já o fornecimento dos bens descritos nos
itens referidos são de responsabilidade da contratada.

5.6. Os bens e serviços acessórios serão recebidos provisoriamente no prazo de até (15) dias, pelo(a)servidor ou Equipe de servidores,
conforme o caso, responsável (veis) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

5.7. Os bens e serviços acessórios poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.8. Os bens e serviços acessórios serão recebidos defini�vamente no prazo de 07(sete) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

5.10. Durante a validade da contratação a empresa contratada não poderá alegar a indisponibilidade dos produtos ofertados, sob pena de lhe
ser aplicadas as sanções previstas no edital.

5.11. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal de Venda não for aceita pela Contratante devido a alguma divergência/irregularidade(s)
em seu preenchimento, esta será devolvida para as necessárias correções, passando a contar o prazo de pagamento a par�r da data de sua
reapresentação.

5.11.1.  O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.

5.11.2. Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados em suas embalagens originais e em perfeitas condições de uso, de
forma a permi�r completa segurança por parte da Contratante, sob pena do não recebimento defini�vo dos mesmos.

Dados para emissão da Nota Fiscal de Venda

Nome: ..................... UNIVERSIDADE  FEDERAL DE GOIÁS 

Endereço: ............... Campus II – Samambaia, Goiânia – GO 

CEP: ........................ 74691-300 

CNPJ: ...................... 01.567.601/0001-43 

Inscrição Estadual: Isento Fone: ...................... (62) 3521 1020



5.11.3. Para agilizar o processo de pagamento, devem ser informados na Nota Fiscal de Venda os dados bancários da Contratada (se possível).

5.12. As situações e a forma que serão aplicadas as sanções á Contratada (s), assegurados o contraditório e a ampla defesa, contam do item
denominado: " DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, deste termo de referência.

5.13. Em todo processo de aplicação de sanção será observado pela Contratante a proporcionalidade das sanções previstas ao grau do
prejuízo causado pelo descumprimento, observadas as faixas para multas e os gêneros de penalidades descritos no item: " SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS, deste termo de referência. 
 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
subs�tuído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6.2.1. Rejeitar os produtos em que as caracterís�cas, qualidade não sa�sfaçam às exigências contratadas, que sejam impróprias ou
diferentes/inferiores daquelas exigidas neste instrumento e respec�vo edital, obrigando a adjudicatária a subs�tuir ou se adequar, sem ônus para a
UFG e no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.2.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento - documento que pode ser confeccionado
pela Contratante no corpo do e-mail que encaminhar a nota de empenho e a convocação para assinatura do contrato administra�vo no SEI/UFG -
sistema eletrônico de informações, de acordo com critérios definidos neste termo de referência, observando-se o disposto nos item 5 , no item 7,  no
item 12 e seus subitens.

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste instrumento, edital e
anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garan�a ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do código de defesa do
consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto
contratual;

7.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da
execução dos serviços pela contratante;

7.1.9. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante terá poderes para sustar o
fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

7.1.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

7.1.11. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados
para fornecimento da solução de TIC;

7.1.12. Manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contração (ções); 

7.1.13. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em
decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração da Universidade Federal de
Goiás, mediante preenchimento da Declaração constante da proposta de preços.

 

8. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 



8.1. As regras  e obrigações, referentes ao órgão gerenciador são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços , anexo específico
do Edital do Pregão Eletrônico 87/2020.

8.2. A Ata de Registro de Preços é regida pelo Decreto 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas disposições são aplicáveis integralmente a esta
contratação. 

8.3. São obrigações da Universidade Federal de Goiás, como órgão gerenciador do registro de preços, além do disposto no Decreto nº 7.892,
de 2013, e atualizações:

a) efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;                   

b) conduzir os procedimentos rela�vos a eventuais renegociações de condições, produtos ou preços registrados;

c) definir a produ�vidade ou da capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC;                                   

d)  definir as regras para a subs�tuição da solução registrada na Ata de Registro de Preços, garan�da a realização de Prova de
Conceito, observado o disposto no inciso III, alínea "c", item 2 do Ar�go 17 da Instrução Norma�va SGD nº 01/2019,  em função de
fatores supervenientes que tornem necessária e impera�va a subs�tuição da solução tecnológica.

8.4. Em razão da urgência deste procedimento licitatório e de sua importância para o fortalecimento da segurança no âmbito da
Universidade Federal de Goiás, tendo em vista ainda as disposições constantes do art. 2º, inciso II da Instrução Norma�va da Secretaria de Governo
Digital nº 02/2019 e nos §10º, incisos I e II e no §11º do Art. 22º do Decreto 7.892/2013, e ainda conforme jus�ficado na intenção de registro de
preços desta licitação, para não haver prejuízo ao interesse público com um maior dispêndio temporal e de recursos para concre�zação desta
contratação, não será permi�da a adesão a ata de registro de preços decorrente desta licitação.

 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1                    Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

 

10.  ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

 

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Para os itens que compõem esta solução de TIC e que abrangem instalação e serviços acessórios para sua a�vação – descritos no
subitem 5.4 deste Termo de Referência, o prazo referido no item anterior só começa a correr a par�r da emissão do termo de recebimento defini�vo
de execução do objeto, pela fiscalização e gestão da contratação.

12.1.2. O ateste da nota fiscal rela�va aos itens mencionados no subitem anterior, somente será realizado após emissão do termo de
recebimento defini�vo.

12.1.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do
contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas
no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.



12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar
possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

12.10. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso
a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

12.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por movo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.14. Os pagamentos serão realizados somente via ordem bancária e, de acordo com a tramitação formal, não sendo reconhecidos quaisquer
outros �pos de documentos de cobrança, tais como duplicatas, boletos e/ou outros �pos de �tulos. A responsabilidade pela baixa de qualquer
cobrança apontada em cartórios de tulos e protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da Contratada.

12.14.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)/365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
 
 

I = (6/100)
      365

 

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

 

 

13. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

13.1. Não será admi�da a antecipação de pagamento para a presente contratação, por não ser aplicável  a espécie da contratação.

 

14. DO REAJUSTE

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. Para os itens pertencentes ao grupo 01 desta licitação, tendo em vista o seu valor total es�mado ser de grande vulto, e que a
celebração do contrato administra�vo é obrigatória nos termos do art. 62º caput da Lei 8.666/1.993, o adjudicatário, no prazo máximo de 10  (dez
dias) após a assinatura do Contrato , prestará garan�a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de
acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.

15.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garan�a:

15.2.1. caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda;

15.2.2. seguro-garan�a;

15.2.3. fiança-bancária;

15.3. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor do
contratante.



15.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser readequada ou renovada nas mesmas
condições.

15.5. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respec�va reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for no�ficada.

15.6. A Contratante executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

15.7. A garan�a prestada pelo contratado será liberada ou res�tuída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente. (ar�go 56, §4º da Lei nº 8666/93).

16. DA GARANTIA CONTRATUAL ON SITE  DOS ITENS/GRUPO DA SOLUÇÃO DE TIC

16.1. Conforme previsto nos requisitos de garan�a e manutenção deste Termo de Referência o prazo de garan�a contratual dos
equipamentos, bens e serviços acessórios que integram esta contratação já somadas garan�a legal e complementar, será de, no mínimo, 12 (doze)
meses, contado a par�r do primeiro dia ú�l subsequente à data do recebimento defini�vo do objeto. 

16.2. Caso o prazo da garan�a oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante deverá complementar a
garan�a do bem ofertado pelo período restante.

16.3. A garan�a será prestada com vistas a manter os equipamentos e bens fornecidos em perfeitas condições de uso e garan�r que os
serviços acessórios a esta contratação sejam  executados de forma integral, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 

16.4. A garan�a abrange a realização da manutenção corre�va dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência
técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 

16.5. Entende-se por manutenção corre�va aquela des�nada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a subs�tuição
de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 

16.6. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garan�a deverão ser subs�tuídas por outras novas, de primeiro
uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças u�lizadas na fabricação do equipamento. 

16.7. Uma vez no�ficada, a Contratada realizará a reparação ou subs�tuição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (
cinco) dias úteis, contados a par�r da data de re�rada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência
técnica autorizada. 

16.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante
solicitação escrita e jus�ficada da Contratada, aceita pelo Contratante. 

16.9. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para u�lização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garan�r a con�nuidade dos trabalhos administra�vos
durante a execução dos reparos. 

16.10. Decorrido o prazo para reparos e subs�tuições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de jus�fica�vas
pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a subs�tuição do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respec�vos, sem que tal fato acarrete a perda da garan�a dos
equipamentos. 

16.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garan�a será de responsabilidade da Contratada. 

16.12. A garan�a legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permi�ndo eventual
aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

16.13. O prazo e as condições da garan�a deverão ser compa�veis com as dispostas nos subitens anteriores e deverá constar da proposta de
preços.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.3. Fraudar na execução do contrato;

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5. Cometer fraude fiscal;

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

17.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a Contratante;

17.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida (valor da contratação ),
até o limite de 30 (trinta) dias corridos.

17.2.3. Multa compensatória variando de 10% (dez por cento) até 30% (dez por cento) sobre o valor total da contratação,  no caso de
inexecução total do objeto da contratação (valor empenhado);

17.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, considerando a faixa percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida;

17.2.5.  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

17.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administra�va deste Termo de Referência.

17.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;



17.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

17.4.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados judicialmente.

 

17.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.

17.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar
o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização - PAR. 

17.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

17.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência
de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente
público. 

17.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

18.1. O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

 

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1. Por se tratar de licitação processada pelo sistema de registro de preços e tendo em vistas a prerroga�va da administração pública
prevista no §2º do Art. 7º o Decreto 7.892/2013, a dotação orçamentária será juntada aos autos previamente a realização da contratação (ções).

 

 

20. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

20.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o
exercício de 2021 ou 2022 (a depender da época da aquisição e período de vigência da ata de registro de preços), a indicação da fonte e centro de
custos, por se tratar de registro preços, será feito a cada parcela solicitada.

 

21. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

21.1. A proponente deverá apresentar como comprovação de Qualificação Técnica (Habilitação Técnica):

21.1.1. Comprovação de ap�dão para o fornecimento de bens em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta
licitação, ou com o item per�nente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado (Atestado
de Capacidade Técnica).

21.1.2. Considerando as disposições do Acórdão TCU 914/2019 e do Art. 23, incisos I a VI da Instrução Norma�va no 1 de 4 de Abril de 2019, os
atestados deverão a serem apresentados pelos licitantes, deverão comprovar o fornecimento de no mínimo 5% (cinco por cento) do quan�ta�vo total
para cada item do grupo único desta licitação.

21.1.3. Será aceita a soma de atestados, desde que se refiram a fornecimentos executados no mesmo período.

 

22. PROVA DE CONCEITO

22.1. Para embasar o parecer técnico, rela�vo a análise da (s) proposta (s) de preços para os itens desta aquisição, e, a critério do
Requisitante, poderão ser solicitadas amostras para realização de Prova de Conceito:

22.1.1. Caso a compa�bilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser
aferida exclusivamente pela análise da proposta de preços, dos documentos de habilitação e complementares, se for o caso, enviado pelo fornecedor,
o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta.

22.1.2. O prazo para envio  ou apresentação das amostras será de até 07 (sete) dias úteis ou aquele estabelecido pelo pregoeiro no chat.

22.1.3. Local para apresentação das amostras: Diretoria de Compras – DCOM/UFG (an�go DMP/UFG), localizado na Av. Esperança (Alameda
Flamboyant), Campus II – Samambaia, Goiânia – Goiás, CEP 74690-900.



22.1.4. A critério da Coordenação de Licitações da Diretoria de Compras da UFG poderá ser estabelecido outro local que não o especificado no
item anterior.  Caso tal situação ocorra será enviada mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a
avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitante

22.1.5. Em cada amostra entregue e/ou apresentada deverá conter o nome da Licitante, nº do pregão e número do respec�vo item;

22.1.6. A equipe técnica terá um prazo de cinco dias úteis para apresentar seu relatório/Parecer Técnico ao(a) Pregoeiro(a).

22.1.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem jus�fica�va aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada e o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou
lance ofertado pelo próximo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes deste instrumento e seus anexos.

22.1.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protó�pos, podendo ser manuseados, abertos e testados
pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

22.1.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes.

22.1.10. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes deste edital.

22.1.10.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

22.1.10.2. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 
(quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

22.1.10.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado em razão de reprovação na Prova de Conceito de análise da amostra, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

 

23. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

23.1. Não será permi�da a par�cipação de licitantes em consórcio.

 

 Goiânia, 08 de abril de 2021.
 
Equipe de Planejamento:
 

GABRIEL OLIVEIRA MACHADO
Matrícula SIAPE: 3068522
Integrante  Requisitante
 
 
KLEITON RODRIGUES DE ARAUJO
Matrícula SIAPE: 2066331
Integrante  Técnico
 
 
CLÁUDIO FERNANDO DA SILVEIRA
matrícula SIAPE nº 2299517
Integrante Administra�vo
 
IGOR RODRIGUES VIEIRA 
Diretor do Centro de Recursos Computacionais 
Autoridade Competente da Área de Tecnologia da Informação
 

 
Apêndice - Estudo Técnico Preliminar 

 

Estudo Técnico Preliminar, materializado pelo documento SEI nº 1873197,constante dos autos do presente procedimento, será publicado compactado
como um dos anexos do edital da licitação, quando da divulgação desta licitação, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
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