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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  lei  8.666/1993,  Art.  25,  CAPUT  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

16/11/2022
Inexigibilidade de licitação
5/2022 - IL
145/2022

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO COM CAPACIDADE
EMBARCADA DE LEITURA DE PLACAS (ALPR), PARA SEREM UTILIZADAS PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO PROGRAMA BEM-TE-VI
DE MONITORAMENTO URBANO. UNIDADE GERENCIADORA: COLEGIADO
SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA E PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. UNIDADE NÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA,
ESTADO DE SANTA CATARINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CNPJ
Nº 75.326.066/0001-75. EMPRESA: CONNECTLINEAAUTOMAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ
Nº 19.946.345/0001-60.

Participante: CONNECTLINE AUTOMACAO LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Câmera 2 megapixels com alpr embarcado média velocidade KIT

LPR - Câmera para captura de placas para vias de média velocidade
com as seguintes características:
Captura e transmissão de imagem Sensor de imagem do tipo CMOS
de 1/1.9” ou superior; Resolução de 2.0 Mega pixel - 1080P
(1920x1080);Transmitir ao menos 2 streams de vídeo; Possuir taxa
de frames de 30fps em ao menos um dos streams; Compressão de
vídeo H.264/H.265/MJPEG; Possuir conjunto de lentes varifocal de 8-
10,5mm à 32-42mm; Deve possuir velocidade de obturador de 1s-
1/50s à 1/10.000-1/100.000s; Deve suportar redução de ruído
3D;Possuir iluminação infravermelha (IR) embutida, com alcance
mínimo de 23m;Funções operativas Deve possuir firmware
atualizável via interface web e software do próprio fabricante. As
versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente
pelo fabricante; Deve permitir a visualização das imagens e
configuração via Web Browser; Deve possuir função de gravação de
vídeo e fotos em servidor FTP, bem como suportar sobre posição de
data, hora e texto no vídeo Deve possuir compressão de imagem
JPEG ou PNG ou GIF; Deve possuir protocolos Internet: IPv4, IPv6,
HTTP, FTP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, TCP/IP, UDP e RTSP; Deve
possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir a
criação de grupos de usuário com permissões diferentes ou
disponibilizar 2 padrões de usuários: administrador (acesso total) e
usuário (somente leitura de informações).Deve permitir no mínimo
6 acessos simultâneos ;Deve suportar Onvif; Funções LPRA função
de leitura de placa de automóveis deve ser embarcada na câmera;
Deve exportar as seguintes informações sobre a leitura de placa:
data e hora da leitura, nome do dispositivo e placa lida. Deverá
transmitir as informações da leitura utilizando protocolo de rede
TCP/IP, de aplicação FTP ou HTTP (ou suas versões encriptadas) e
padrões de transferência de dados dos tipos: XML ou JSON ou TXT
(para os dados) e JPEG ou BMP ou GIF (para as imagens). Caso
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transmita os dados utilizando o nome do arquivo com os dados da
data e hora de leitura, nome do dispositivo e placa lida, não há
necessidade de encaminhar dados no formato XML ou JSON ou TXT.
Deverá fazer a leitura de placas de veículos que estejam a até
120Km/h, em até

23 metros de distância, em ambiente externo e com iluminação
natural; Deverá ser capaz de reconhecer placas do Brasil (conforme
Resolução 231/2017 do CONTRAN e suas alterações) e do novo
padrão Mercosul (conforme Resoluções 729/2018 e 733/2018)
durante sua operação, sem necessidade de configurações para
reconhecimento de um padrão ou outro; Deve possuir assertividade
de captura de veículos superior a 95% durante o dia, e superior a
90%durante a noite; Deve possuir assertividade de leitura correta
de placa superior a 90% durante o dia, e superior a80% durante a
noite; Deve suportar o gatilho da leitura da placa pela detecção do
vídeo; Hardware/Entrada/Saída Possuir porta ethernet para conexão
em rede TCP/IP RJ-45 10/100 (ou 100/1000);Deve suportar cartão TF
ou SD ou MicroSd de 32 GB ou superior; Possuir suporte as
seguintes entradas de alimentação: 12V DC; Deve possuir Grau de
proteção para invólucros IP66 ou superior, para utilização em
ambientes internos e externos; Possuir interface RS485;Peso
máximo da câmera: 5KgCada câmera deve vir acompanhada de
cartão de memória TF, SD ou MicroSd de 32Gb e adaptadores,
insumos e cabos necessários para conexão da câmera à rede
elétrica (12V DC) e ao braço prolongador.
KIT INTEGRAÇÃO BEMTEVI Cada câmera deve vir acompanhada de
01 braço prolongador e dos seguintes insumos, que serão utilizados
para a integração do equipamento ao ponto de monitoramento
BemTeVi: Insumos: 01 patch cord de 2,5 mt; 01 cabo PP de 2,5mt;
01 metro de tudo revestido com alma de aço flexível ¾ cor preta;
prensa cabo 1/5".Braço prolongador de uso externo: construído em
ferro galvanizado a fogo, tipo tubo 100 mm x 50mm #1,50 mm;
sistema de fixação no dispositivo do tipo chapa metálica, com dime

Total do Participante: 25.000,00

Total Geral: 25.000,00

Assinatura do Responsável

16/11/2022Otacílio Costa,

FABIANO BALDESSAR DE SOUZA

Prefeito Municipal


