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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO -  

A presente licitação tem por objetivo a contratação de serviços especializados para 
instalação de solução de câmeras, iva, ivp e porteiro eletrônico na Fábrica de Cultura de 
Diadema situada à Rua Vereador Gustavo Sonewend Neto, 135 – Diadema – São Paulo – 
SP – CEP. 
 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO – (Obrigatório) 

 SISTEMA CFTV 

 Permite leitura, gravação e gestão de imagens aplicada à Segurança Patrimonial; 

 Permite leitura, gravação e gestão de imagens aplicada à Segurança Pública; 

 Acesso remoto das imagens através da INTERNET e INTRANET; 

 Gravação de imagens através de detecção de movimento; 

 Geração de alarmes integrados com as câmeras; 

 Geração de imagens contínuas através de programações específicas: rotas, presets e 

zoom, etc.. 

Equipamentos utilizados em cftv 

Câmeras de vídeo, DVRs de 16 canais, IVPs e IVAs, contudo para o funcionamento e eficiência 

adequada do sistema, são necessários ainda, equipamentos mixa dores das imagens para 

gravação e apresentação das várias imagens no mesmo monitor, gravadores das imagens 

geradas para arquivo e equipamento para a transmissão remota, entre outros. 

Recursos do sistema CFTV 

 

1. Sistema de informações e gerenciamento; 

2. Permissões de acesso; 

a. Modo usuário; 

i. Perfil de consulta e usuário avançado: ambos com login/senha para 

acesso ao sistema de visualização em tempo real, gravação e recupe-

ração de imagens e pesquisa de imagens por períodos pré-definidos. 

b. Seleciona o modo de exibição; 

c. Modo Administrador; 

i. Manter cadastro de usuários e parâmetros do sistema de informações 

e dos equipamentos do sistema de vigilância e monitoria; 

ii. Gerenciamento do sistema de imagens e de backups de segurança; 

iii. Acesso aos logs do sistema; 

iv. Agendamento de gravações; 

3. O sistema de deverá ser web-based e acessado através da Intranet de modo restrito 

a usuários elegíveis; 

4. NVR NETWORK VIDEO RECORDER - Software de gerenciamento CFTV com 

câmeras IP. Na própria câmera, as imagens são captadas, e digitalizadas.  
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1.1. Equipamentos 

Câmeras  

 As câmeras de vigilância deverão ser escolhidas de modo à obtenção da melhor defini-

ção de imagem possível respeitando-se as condições apresentadas pelo projeto arquite-

tônico do posicionamento planejado de um total de 30 câmeras, balons e fontes (3 in-

terna para alcance curto, 27 externa para alcance longo), 7 IVP, 7 IVA, central de alarme 

(para os IVAs e IVPs) e 2 porteiro vídeo eletrônico em 2 portões. 

 A tecnologia das câmeras deverá ser digital com transmissão através de rede cabeada 

CAT5EE em todos os pontos a partir do CPD. 

 
Sistema de gravação 

 Através da utilização de NDVR (Network Digital Vídeo Recorder)  

 Capacidade mínima de disco de gravação 4 TB por DVR. 

 Permitir a possibilidade de configuração da resolução da imagem e tempo de gravação 

com gravação em tempo-real ou time lapse 

 Função de regravação sobre regravação sobre imagens antigas através de permissão res-

trita do administrador. 

 Possibilitar a gravação de eventos de alarme acionada somente após a detecção digital 

de movimento dentro de uma área pré-determinada do quadro de imagem 

 Possibilitar a configuração da detecção de movimento através da seleção de pontos no 

quadro de imagem para gravação automática 

 Possibilidade de gravação de pré-alarmes 

 Capacidade de conexão por rede local (LAN) e possibilidade de acesso por browser  

 Desejável que o sistema seja NDVR dedicado. Caso a solução seja PC NDVR deverá 

ter implementado vários recursos de bloqueio ao sistema operacional e acessos a outros 

recursos do sistema 

 Todos os equipamentos ofertados deverão estar no catálogo de produção do fabricante 

sem previsão de descontinuidade na data da entrega da proposta. Deseja-se oferta de 

equipamentos de reconhecida qualidade e presença no mercado nacional com garantias 

de assistência técnica local pelo fabricante 

 
Cabeamento CFTV 

Rede LAN da Fábrica de Cultura de Diadema totalmente existente. 
 
 

3. JUSTIFICATIVA  

A presente contratação tem por objetivo atender os serviços de instalação e 
fornecimentos de equipamentos para o sistema de CFTV e alarmes da unidade da 
Fábrica de Cultura de Diadema. 
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4. LOCAL DE ENTREGA 

Rua Vereador Gustavo Sonewend Neto, 135 – Diadema – São Paulo – SP – CEP. 

5. PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 

Os serviços deverão ser executados no dia posterior da assinatura do contrato sendo o prazo de 

entrega total dos serviços de 15 dias. 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em porcentagem de 35% do valor do contrato, mediante a 

comprovação de pedidos de aquisição de materiais, sendo os demais na entrega total dos 

serviços. 

7. PRAZO DE GARANTIA 

O prazo de garantia dos serviços é de 12 meses junto com a garantia dos equipamentos. 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

POIESIS: Fornecer para a empresa todas as condições nos ambientes a serem efetuados os 

serviços; 

Deixar todos os pontos com os cabos lançados; 

Contratada: Seguir todos os procedimentos para implantação dos serviços para instalação de 

CFTV. 

9. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

Apresentar no mínimo duas referências de serviços equivalente ou superior. 

CRITÉRIO DE JUGAMENTO 

Menor valor global. 

10. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá conter Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Contato e Endereço Eletrônico.  
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11. DOCUMENTAÇÃO  

• Inscrição no CNPJ; 
 
• Inscrição estadual e/ou Municipal; 
 
• Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
• Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso 
de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
 
• Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa 
da união; 
 
• Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de 
serviço (FGTS); 
 

• Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 

          OBS: A empresa para fins de habilitação e posterior emissão de contrato deverá apresentar os seguintes 

documentos após solicitado pela POIESIS.  


