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1. INTRODUÇÃO 

Este documento ter por objetivo descrever os detalhes da instalação do Circuito Fechado 
de Televisão (CFTV) Digital IP com tecnologia GPON (Giga Passive Optical 
Networks) a ser instalado no Condomínio Top Life Taguatinga II – Long Beach, na 
cidade de Brasília-DF. 

Estabelecer a padronização a ser adotada para fornecimento e instalação do sistema de 
CFTV Digital IP incluindo todos os materiais, serviços, equipamentos, infraestrutura e 
demais dispositivos. 
 
2. NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 

 
Este documento foi elaborado tendo como referências as normas técnicas abaixo 
relacionadas. 

 

• ABNT NBR 14565: Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de 
Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada; 

• ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 

• ABNT NBR 5419: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

• NR-06/MTE: Equipamentos Individuais do Ministério do Trabalho e 
Emprego. 

• NR-10/MTE: Segurança em Instalações Elétricas do Ministério do 
Trabalho e Emprego.  

• ANSI/TIA-568-C.0: Cabeamento de telecomunicações genérico para as 
dependências do cliente. 

• ANSI/TIA-568-C.1: Cabeamento de telecomunicações para edifícios 
comerciais. 

• ANSI/TIA-568-C.2: Cabeamento de telecomunicações em par balanceado 
e componentes. 

• ANSI/TIA-568-C.3: Componentes de cabeamento em fibra ótica 

• ANSI/TIA/EIA 569-A: Commercial Building Standard for 
Telecommunication Pathways and Spaces; 

• ANSI/TIA/EIA 606: Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings; 

• ANSI/TIA/EIA 607: Commercial Building Grounding for 
Telecommunication. 
 

3. PLANTAS 
 
Fazem parte deste documento as seguintes plantas: 
 
PE_CFTV_LOG_BEACH_2017_01: Projeto Executivo do Sistema CFTV Pavimento 
Térreo; 
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PE_CFTV_LOG_BEACH_2017_01: Projeto Executivo do Sistema CFTV Pavimento 
Térreo; 
PE_CFTV_LOG_BEACH_2017_01: Projeto Executivo do Sistema CFTV Pavimento 
Térreo; 
PE_CFTV_LOG_BEACH_2017_01: Projeto Executivo do Sistema CFTV Pavimento 
Térreo; 
PE_CFTV_LOG_BEACH_2017_01: Projeto Executivo do Sistema CFTV Pavimento 
Térreo. 

 
4. NOMENCLATURAS E IDENTIFICAÇÕES 
 
Nomenclaturas são formas usadas para identificação dos componentes da rede interna 
estruturada. Este item contém as definições para abreviações e números a serem 
utilizados em plantas, placas de identificação, em etiquetas permanentes, em esquemas 
lógicos, tabelas de arquivos (memoriais). A letra “X” minúscula na sequência da 
abreviação em maiúscula define o número do pavimento e número sequencial de 
documentação do item.  

Identificação da rede de telecomunicações - Cabos 

BAP Barra de Aterramento Principal 
BATxxx Barra de Aterramento de Telecomunicação 
BCIxxx Bloco ou painel de Conexão cruzada Intermediária 
BCPxxx Bloco ou Painel de Conexão cruzada Principal 
BCSxxx Bloco de Conexão cruzada do cabeamento Secundário 
BICxxx Bloco ou painel de InterConexão 
BVxxx Barra de Vinculação 
CAxxx Cabo de Aterramento 
CCxxx Cabo de Cobre 
CFoxxx Cabo de Fibra óptica 
CPYxxx Cabo Primário 
CSYxxx Cabo Secundário 
CVxxx Condutor de Vinculação 
Exxx Emenda (mecânica, torção ou fusão) 
PCCxxx Ponto de Consolidação de Cabos 
PPxxx Porta ou Painel de Conexão 
PTCxxx Ponto de Transição de Cabos 
PTRxxx Ponto de Terminação de Rede 
PTxxx Ponto de Telecomunicações 
 
Identificações dos componentes de caminhos e espaços 
 
WAxxx Área de Trabalho 
TRxxx Sala de Telecomunicações 
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Axxx Andar ou pavimento 
CBxxx Caminho em Bandeja de cabos ou eletrocalha aberta 
CCCxxx Caixa de Consolidação de Cabos 
CCPxxx Caminho para Cabeamento Primário 
CCSxxx Caminho para Cabeamento Secundário 
CESxxx Caixa de Entrada Subterrânea 
CPSxxx Caixa de Passagem Subterrânea 
CPxxx Caixa de Passagem 
CSxxx Caixa de Saída 
CSxxx Caixa Subterrânea 
CTCxxx Caixa de Transição de Cabos 
TOxxx Caixa de Tomada 
Cxxx Caminho em conduíte, eletroduto ou canaleta 
EAxxx Entrada de Antena 
PCxxx Ponto de Consolidação 
PExxx Poço de Elevação 
Pxxx Prédio 
ERxxx Sala de Equipamentos 
EFxxx Sala de Entrada de Telecomunicações 
TExxx Tubulação de Entrada 
TIxxx Tubulação de Interligação 
 

Abreviações 

AC – Controle de Acesso; 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações; 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; 
AS-BUILT - Como Construído. 
ANSI - American National Standards Institute; 
BD – Distribuidor de Edifício; 
CAN – Rede de Campus; 
CC – Corrente Contínua; 
CA – Corrente Alternada; 
CD – Distribuidor de Campus; 
CFTV – Circuito Fechado de Televisão; 
CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
CP – Ponto de Consolidação; 
EIA - Electronic Industries Association; 
EF – Infraestrutura de Entrada; 
EMC – Compatibilidade Eletromagnética; 
EO – Tomada de Equipamento; 
EPI - Equipamento de Proteção Individual; 
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EPC - Equipamento de Proteção Coletiva; 
ER – Sala de Equipamentos; 
FD – Distribuidor de Piso; 
FO – Fibra Óptica; 
GPON - Giga Passive Optical Networks (rede óptica passiva Gigabit) 
ISO - International Standard Organization; 
IEC - International Electrotechnical Commission; 
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 
LAN – Rede Local; 
MD – Distribuidor Principal; 
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego; 
MUTO – Tomada de Telecomunicações Multiusuário; 
NBR - Normas Técnicas Brasileira; 
OLT – Optical Line Terminals; 
ONU - Optical Network Unit;  
ONT - Optical Network Terminal;  
PVC – Policloreto de Vinila; 
PoE – Power Over Ethernet 
PT – Ponto de Telecomunicações; 
TI – Tecnologia da Informação; 
TIA - Telecommunications Industry Association 
TO – Tomada de Telecomunicações; 
TR – Sala de Telecomunicações; 
UTP – Cabo Par Trançado; 
WA – Área de Trabalho. 
 

 

5. RESUMO DOS SERVIÇOS 
 
Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, capacitados e 
autorizados conforme previsto na norma técnica NR-10 do MTE. Os principais serviços 
a serem executados são: 

 
5.1. Instalação de câmeras de CFTV IP num total de 290 (duzentos e noventa) 

unidades; 
5.2. Instalação de infraestrutura do tipo eletroduto rígido de PVC e metálico, 

eletroduto flexível metálico, eletrocalhas metálicas, caixas de passagem para 
cabos par trançados, cabos ópticos e cabos elétricos; 

5.3. Instalação de cabos ópticos monomodo (01 FO), Splitter Ópticos; cabos 
U/UTP de 4 pares categoria 6 e patches cords categoria 6; 

5.4. Instalação de 01 (um) distribuidor interno óptico (DIO) padrão 19” e 125 
(cento e vinte cinco) pontos de terminação óptica (PTOs), extensões ópticas e 
cordões ópticas; 
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5.5.  Instalação e configuração de 09 (nove) gravadores digitais de vídeo em rede 
com capacidade para 32 (trinta e duas) câmeras IP com capacidade máxima de 
08 (oito) HDs; 

5.6. Instalação e configuração de 01 (um) Switch Gerenciável de 24P, (uma) OLT, 
89 (oitenta nove) ONT e 33 (trinta e três) ONU para a rede GPON; 

5.7. Instalação de 03 (três) armários de telecomunicações para acomodação dos 
equipamentos de CFTV; 

5.8. Instalação de uma sala técnica de monitoramento composto de um 
computador, 04 (quatro) monitores de vídeo de 48”, uma mesa e uma cadeira 
para o operador; 

5.9. Instalação de 03 (três) equipamentos ininterruptos de energia (UPS) do tipo 
Nobreak; 

5.10. Instalação elétrica composto de cabos elétricos, quadros elétricos, tomadas 
elétricas, disjuntores termomagnéticos e protetores de surto de energia; 

5.11. Serviço de emendas ópticas por fusão, testes e certificação da rede óptica; 
5.12. Testes e certificação de cabos U/UTP categoria 6; 
5.13. Instalação e configuração do servidor de CFTV IP, software para 

monitoramento e gerenciamento do CFTV; 
5.14. Comissionamento do Sistema de CFTV IP e emissão de relatório 

comprovando a funcionalidade e compatibilidade com o projeto; 
5.15. Treinamento técnico de operação e supervisão do Sistema de CFTV para um 

total de no mínimo 10 (dez) pessoas; 
5.16. Operação assistida do Sistema de CFTV IP por no mínimo 60 (sessenta) dias; 
5.17. Elaboração dos projetos as-built em Autocad; 
5.18. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA-DF. 

  
 

6. CRITÉRIOS GERAIS DE EXECUÇÃO  
 

6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A contratada deverá seguir as orientações abaixo descritas:  

 

6.1.1. Fazer vistoria no local e tomar conhecimento, bem como confirmação de tudo o 

que existe na obra e, sua interferência com o projeto; inclusive interligações com 

a infraestrutura e equipamentos existentes; 

6.1.2. Aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão 

ser completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente 

envolvido não seja especificamente mencionado; 
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6.1.3.  Não deve prevalecer-se de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão 

eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades; 

6.1.4.  Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos e memorial 

descritivo; 

6.1.5.  No caso de erros ou discrepância, as especificações deverão prevalecer sobre os 

desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado a fiscalização; 

6.1.6.  Se do contrato constar condições especiais e especificações gerais, estas 

condições deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando 

existirem discrepância entre as mesmas; 

6.1.7.  Todos os melhoramentos indicados nos desenhos ou nos detalhes ou 

parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular, deverão ser 

considerados para áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou 

anotação em contrário; 

6.1.8. Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma 

parte estiver desenhada ou detalhada e assim deverá ser considerado, para 

continuar através de todas as áreas locais semelhantes, a menos que indicado ou 

anotado diferentemente; 

6.1.9. Para os serviços de execução das instalações constantes do projeto e descrito nos 

respectivos memoriais, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais 

vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução 

dos serviços; 

6.1.10. Será necessário, manter contato com as repartições e instituições competentes, a 

fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem 

como fazer os pedidos de ligações e inspeções; 

6.1.11. Caso haja eletrodutos de PVC existentes e que estejam aparentes devem ser 

substituídos por metálico por serem proibidos sua instalação conforme norma 

NBR-5410; 

6.1.12. Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serão novos e 

comprovadamente de primeira qualidade e serão de fornecimento e instalação da 

contratada; 

6.1.13. Emprego dos materiais na obra, pela contratada, só serão aceitos após 

apresentação e aprovação da mesma pela fiscalização; 

6.1.14. Os materiais que chegarem à obra devem além de todas as checagens 

estipuladas, ser comparada a amostra para aprovação pela Fiscalização; 
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6.1.15. Os materiais que se encontrarem na obra e já aprovados pela Fiscalização, 

devem ser guardados e conservados cuidadosamente até a conclusão da obra; 

6.1.16. Os materiais não aprovados pela Fiscalização devem ser retirados da obra pela 

contratada num prazo máximo de 24 horas. É proibida a permanência dos 

materiais não aprovados no recinto da obra; 

6.1.17. A montagem de equipamentos deverá seguir ainda as recomendações de cada 

fabricante; 

6.1.18. A contratada, após a sua contratação e antes do início da execução dos serviços, 

é obrigada a apresentar à Fiscalização, desenhos com cortes de interferência 

contendo informações de todas as instalações para a fiscalização; 

6.1.19. A contratada é obrigada a fornecer à fiscalização cronogramas relativos à 

aquisição de materiais/equipamentos e cronograma físico da obra para 

aprovação junto a Fiscalização; 

6.1.20. A contratada obriga-se a entregar ao Cliente, após o término da obra, todos os 

arquivos eletrônicos dos projetos modificados “As Built” e aprovados pela 

fiscalização, bem como cadernos contendo catálogos e desenhos construtivos e 

manuais de operação/manutenção dos componentes utilizados; 

6.1.21. A contratada obriga-se a providenciar vistorias e liberações junto às 

concessionárias e órgãos pertinentes, de forma a obter documentos necessários 

para as ligações definitivas. 

  

6.2. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

A mudança somente ocorrerá após aprovação da Fiscalização e devidamente 

documentadas. Os critérios para nortear a similaridade ou analogia, caso seja necessário, 

a eventual substituição de algumas das especificações deste memorial descritivo são: 

 

6.2.1. Dois ou mais materiais ou equipamentos, quando apresentarem idêntica função 

construtiva e mesmas características de serviço, da especificação, serão 

considerados similar com equivalência técnica; 
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6.2.2. Se apresentarem a mesma função construtiva e divergirem nas características de 

serviço desta especificação será considerado similar parcial com equivalência 

técnica; 

6.2.3. A similaridade quando existir poderá ser feita sem haver compensação 

financeira para as partes; 

6.2.4. Na similaridade parcial, a substituição se for feita, será mediante compensação 

financeira para uma das partes como relacionado em contrato; 

6.2.5. A Fiscalização após análise registrará no documento da obra o tipo de 

similaridade solicitada; 

6.2.6. A contratada poderá a qualquer momento requerer a similaridade, porém não 

será admitido que esta consulta sirva de pretexto para qualquer atraso no 

andamento dos trabalhos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES DO PROJETO 
 

O projeto foi desenvolvido com o principal objetivo de atender as áreas comuns do 
condomínio, principalmente nas entradas de pessoas e veículos das portarias, área 
perimetral e garagens de veículos. Portanto, este documento levou em consideração 
algumas premissas: 

a) O projeto contempla um total de 290 (duzentos e noventa) Câmeras IP; 
b) O sistema de CFTV IP deverá ser utilizado tecnologia digital GPON, por meio 

de cabos ópticos monomodo, câmeras de vídeo IP de no mínimo 2 MP (Indoor e 
Outdoor), gravador de vídeo digital, software de monitoramento, gerenciamento 
e armazenamento de imagens; 

c) O software de gerenciamento do sistema de CFTV deverá permitir acesso 
remoto (via internet), detecção de movimento ou alarme de entrada, deve ser 
possível a configuração de um email ou número de celular para envio de alertas; 

d) Sala técnica composta por um armário principal de 44Us, no qual deverá ser 
instalado o Switch, NVRs e a OLT; 

e) A rede do sistema de CFTV IP deverá ser totalmente independente de qualquer 
rede a ser implantada na tecnologia GPON; 

f) A tecnologia GPON deve permitir o gerenciamento de todas as ONTs via OLT, 
garantindo um controle simplificado e centralizado da rede; 

g) A topologia física da rede GPON é do tipo estrela, onde possui um equipamento 
centralizado na sala técnica, que faz a conexão das ONTs/ONUs por meio de 
cabo óptico; 

h) A conexão das ONTs/ONUs às câmeras de CFTV será por meio de cabo U/UTP 
categoria 6, com nível de flamabilidade CM;  
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i) Em hipótese nenhuma será permitido emenda no cabo par trançado U/UTP. 
Quanto aos cabos ópticos, estes poderão possuir emendas desde que seja por 
meio de fusão, e que esteja a emenda protegida com caixas específicas conforme 
norma técnica; 

j) Os cabos elétricos deverão estar identificados conforme norma da ABNT, e que 
a fase deverá ser na cor vermelha, neutro na cor azul e terra na cor verde. Todos 
os cabos elétricos não serão permitidos emendas; 

k) Todos os circuitos elétricos serão protegidos com disjuntores termomagnéticos, 
bem como devem estar identificados nos seus respectivos quadros elétricos de 
proteção; 

l) A Infraestrutura da rede óptica deverá ser exclusiva e independente da 
infraestrutura de elétrica;  

m) Todas as conexões do Cabeamento com as Câmeras, Suportes e Caixas de 
Proteção das Câmeras devem possuir passagem interna para os cabos ou 
Tubulações que façam esta função, impedindo seu acesso externo (evitando 
ações de vândalos, sabotagem ou degradação dos cabos por intempéries); 

n) Todas as câmeras, OLTs, ONUs, cabos ópticos, emendas ópticas, Splitters, 
devem ser identificados conforme normas técnicas; 

o) As câmeras serão instaladas em locais considerados críticos, porém podem 
sofrer algumas alterações durante a implantação e que não deverá sofrer aditivos 
na obra. 

  

8. TECNOLOGIA GPON  
 

A tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network) é uma rede óptica passiva com 
alta capacidade de tráfego para transmissão de dados, voz e imagem (Triplay), de até 10 
Gbps. Esta rede pode ser tecnicamente definida como a tecnologia que usa como meio 
de transmissão apenas uma única fibra óptica para transmissão e recepção de dados. 
 
A rede incialmente será utilizada para uso de monitoramento de imagens de segurança. 
Mas, no futuro próximo, o condomínio poderá fazer uso para a transmissão de dados 
(internet) e voz (interfone e telefone), ou seja, a infraestrutura estará pronta para a 
utilização de novos serviços e expansão da rede de CFTV. 
 
A figura 1 abaixo mostra o diagrama de uma rede FTTX (Fiber To The X) com 
tecnologia GPON. 
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Figura 1: Estrutura Básica GPON 

9. REDE DE INFRAESTRUTURA  
 

Em relação a instalação da infraestrutura para passagem de cabos ópticos e par trançado, 
recomenda-se seguir as orientações das normas citadas anteriormente e outras, tais 
como a TIA/EIA-569-B (“Commercial Building Standard for Telecommunications 

Pathways and Spaces”), NBR-14.565 (“Procedimento básico para elaboração de 
projetos de cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada”). Tais 
cuidados garantirão que os cabos e acessórios previstos em projeto não sofram 
desgastes ou danos (durante ou após a instalação), os quais poderiam comprometer a 
segurança e confiabilidade da rede. 

Alguns pontos importantes sobre a infraestrutura para passagem de cabos são 
destacados a seguir: 

a) A infraestrutura utilizada para passagem dos cabos de telecomunicações não deve 
ser compartilhada com cabos de energia, mesmo que de baixa tensão, a não ser que 
estes estejam separados por um septo-divisor dentro da infraestrutura (por exemplo: 
eletrocalhas metálicas); 

b) No caso de utilização de infraestrutura tipo sobrepor, devem ser preferencialmente 
utilizadas aquelas que contam com sistema de tampas, parafusadas ou simplesmente 
encaixadas por pressão e estar a 40 cm do piso acabado; 

c) As descidas de cabo devem ser feitas através de infraestrutura apropriada ao 
diâmetro e quantidade de cabos. Recomenda-se uma taxa de ocupação de 40% a 
60% em dutos e eletrocalhas; 

d) Em nenhuma hipótese pode haver cabos de telecomunicações instalados fora da 
infraestrutura (expostos); 
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e) Os cabos U/UTP para conexão com as câmeras poderão ficar expostos, porém 
devem ser evitados, na medida do possível. Caso seja inviável a construção de uma 
infraestrutura adequada, deve-se pelo menos diminuir ao máximo o trecho de cabo 
exposto, e sinalizar a transição com a utilização de espiral-tube por sobre o cabo ou 
feixe de cabos; 

f) Os cabos de telecomunicações não devem ser lançados diretamente sobre forros, 
sem uma infraestrutura adequada (dutos, leitos de cabos, eletrocalhas). Deve ser 
ainda previsto distanciamento (> 50 cm) de circuitos de energia, tais como: 
alimentação de motores, iluminação de alta potência, reatores de lâmpadas 
fluorescentes, e demais fontes de energia elétrica; 

g) Os eletrodutos expostos deverá ser do tipo metálico de ferro galvanizado ou 
eletrocalhas metálicas com tampa com espessura de 1,25 mm (#18); 

h) Toda a infraestrutura metálica, eletrodutos, eletrocalhas, caixas de passagens, 
quadros elétricos, devem ser conectados ao aterramento elétrico por meio de cabo 
elétrico de no mínimo 10 mm2 na cor verde; 

i) O eletroduto de PVC rígido deverá ser utilizado em instalação subterrânea, embutida 
no piso ou teto. Não será permitido o uso de tubulação de PVC para instalação 
exposta ou de sobrepor; 

j) As emendas da infraestrutura só serão permitidas com o emprego de conexões 
apropriadas, tais como luvas, caixas ou outras peças que assegurem a continuidade 
mecânica. Em hipótese nenhuma poderá ser feito adaptações de conexões de 
emendas (confecção manual); 

k) Para passagens dos cabos de telecomunicações não será permitido o uso de graxas, 
sabão líquido, vaselina, talco ou qualquer produto químico. 

 

6.3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

O dimensionamento dos cabos dos circuitos fundamentou-se nos critérios de corrente 
nominal e, principalmente, máxima queda de tensão admissível no circuito, utilizando-
se como referência, a queda máxima de 2% em cada circuito de distribuição e até 3% 
para os circuitos alimentadores dos quadros a partir do Quadro Elétrico de Distribuição 
de Luz e Força. 

Todos os circuitos alimentadores das tomadas terão tensão nominal 220 V (F+N). 

 Os circuitos elétricos alimentadores das tomadas serão compostos por 3 (três) 
condutores sendo, um de fase, um de neutro e outro de terra, compostos de cabos 
flexíveis de 750 V antichama, de seção nominal conforme lista de material anexa. 

Toda infraestrutura foi dimensionada para acomodar confortavelmente os cabos no seu 
interior, e para tanto se utilizou à recomendação da norma NB-3, de 40% de ocupação. 

 A interligação dos quadros de distribuição com as tomadas de acesso será executada 
com eletrodutos embutidos do tipo PVC rígido ou por eletroduto metálico FG rígido ou 
flexível quando do tipo sobrepor.  
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A rede elétrica está dividida em segmentos distintos: Cabeação de distribuição: 
compreende o trecho entre o quadro geral de distribuição exclusivo (QDE) da sala 
técnica até a tomada de acesso na área de trabalho (WA). Os materiais básicos nesse 
trecho são o cabo de cobre flexível (2,5 mm2) até a tomada elétrica do ponto de acesso 
com o seu respectivo espelho e o quadro de distribuição com seu respectivo disjuntor de 
proteção (circuito); Alimentador: compreende o trecho entre o Nobreak (UPS) até o 
quadro geral de distribuição exclusiva (QDE) fixado na sala de técnica. 

Deverá ser seguida a indicação de cores: Cabo de Fase – Cor Preto; Cabo de Neutro 
– Cor Azul; Cabo de Terra – Cor Verde. 

Não é recomendado emenda entre cabos. Caso seja necessário, fazer isolação deverá ser 
feita com 03 (três) camadas de fita auto fusão e 02 (duas) camadas de fita isolante 
plástica apropriada para tensão de 750 V. 

Cuidado especial no lançamento dos cabos para evitar danos ao sistema de isolação. 

Todos os cabos dos circuitos elétricos deverão ser identificados dentro dos respectivos 
quadros e das caixas de tomadas através de anilhas plásticas apropriadas. 

Deverá seguir a padronização para montagem das tomadas conforme norma da NBR 
14136 para as tomadas do tipo 2P+T de 10 A/240 V. 

Todos os quadros elétricos deverão ser identificados externamente com placas em 
acrílico e internamente através de fitas autoadesivas (todos os circuitos). Todas as 
tomadas elétricas deverão ser identificadas com placas ou fitas autoadesivas na caixa de 
tomadas. Todos os cabos elétricos deverão ser identificados com anilhas nas suas 
extremidades, bem como os cabos alimentadores. 

Os cabos alimentadores dos quadros elétricos deverão ser do tipo semirrígido com 
isolação de 0,6/1,0 kV. 

Antes da utilização do sistema de aterramento elétrico, a empresa deverá fazer a vistoria 
com acompanhamento do fiscal da obra para ver o estado de instalação nas conexões, 
caixas de inspeção, cabos de cobre, hastes e fazer a aferição da resistência de terra. Caso 
o valor esteja superior a 10 Ohms, a contratada deverá melhorar o aterramento com 
inserção de hastes de cobre com dimensão mínima de 5/8" x 3 m com alta camada de 
cobre e cabo de cobre nu de no mínimo 35 mm2 de espessura. 

Os equipamentos ONTs e ONUs serão alimentados por meio de cabo elétrico PP de 
#3x2,5 mm2 com isolação de 750 V.  

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

O prazo para execução dos serviços de implantação do sistema de CFTV será de 180 
(cento oitenta) dias corridos conforme cronograma abaixo: 

Tabela 1: Cronograma de execução. 
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Após a execução dos serviços de implantação e comissionamento do sistema de CFTV, 
a obra será recebida provisoriamente pelo responsável do Contratante e da fiscalização, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em que seja declarado o aceite 
dos serviços. Após a entrega dos serviços a contratada deverá providenciar o as-built 
dos projetos, relatórios dos testes e certificações, manuais e a baixa da ART no máximo 
de 15 dias.  

O recebimento definitivo dos referidos serviços de implantação será realizado pela 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 
(quinze) dias do recebimento provisório. O pagamento dos serviços de implantação será 
realizado conforme cronograma de serviços e as cláusulas contratuais. 

O treinamento técnico operacional e a operação assistida deverão ser realizados após o 
comissionamento do sistema. 

A operação assistida deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias após a conclusão do 
treinamento técnico operacional. 

11. TESTES E CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO 
 
Deverá ser efetuado teste de certificação de conformidade com Categoria 6 de 100% do 
cabeamento U/UTP de acordo com norma EIA/TIA 568 C e NBR 14565.  Os testes 
deverão ser aplicados na modalidade link canal, incluindo patch cords e cabeamento 
horizontal. O cabeamento da Rede deverá suportar comunicação de dados a pelo menos 
1.000 Mbits/s. Deverão ser testados pelo menos os seguintes parâmetros para rede 
metálica: 

 
a) Near-End-Crosstalk (NEXT); 
b) Atenuação; 
c) Comprimento; 
d) Impedância; 
e) ACR; 
f) Perda de retorno (RL); 
g) Perda de inserção; 
h) PS-NEXT; 
i) ELFEXT; 
j) PS-ELFEXT; 

ITEM ETAPAS DE EXECUÇÃO / PRAZO DE EXECUÇÃO Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

1 LOGÍSTICA, ANOTAÇÃO DE ART, LOCAÇÃO WAREHOUSE X

2 MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA INDOOR X X

3 MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA OUTDOOR X X

4 LANÇAMENTOS DOS CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES X

5 CONECTORIZAÇÃO E FUSÃO DAS FIBRAS X

6 MONTAGEM DOS RACKS, PASSIVOS E ATIVOS DE REDES X

7 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CFTV) X

8 REGULAGENS, PROGRAMAÇÃO, ENSAIOS  E TESTES FINAIS X

9 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA X

10 TREINAMENTO TÉCNICO X

11 ELABORAÇÃO DO PROJETO AS BUILT X

12 ENTREGA FINAL DA OBRA X
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k) Teste contra polaridade reversa; 
l) Teste contra a transposição de fios; 
m) Testes contra a presença de tensão AC e/ou DC; 
n) Teste contra fios abertos; 
o) Teste contra curtos; 
p) Resistência a loop; 
q) Capacitância. 

 

Deverão ser testados pelo menos os seguintes parâmetros para rede óptica: 
 
a) Testes de Continuidade (VLF); 
b) Testes de Atenuação Absoluta (Power Meter); 
c) Testes de Atenuação Analítica (OTDR). 

 
Para cada segmento medido deverá ser fornecido relatório detalhado em arquivo no 
formato PDF e no formato de leitura do Software do Scanner, Power Meter e OTDR, e, 
impresso para cada ponto instalado com o resumo de todos os pontos, com respectivos 
parâmetros de medição e identificação do ponto. 
 
Todo material de cabling (cabos UTP, cabos óptico, tomadas RJ-45 fêmea, patch panel, 
patch cord, RJ-45 macho, blocos de conexão 110 IDC, DIO, cordões ópticos, extensões 
ópticas) deverá ter garantia mínima de 25 (vinte e cinco) anos do fabricante.  
 
A exigência da garantia de no mínimo 25 (vinte e cinco) anos do fabricante faz 
necessária tendo em vista que os materiais deverão suportar novas tecnologias futuras e 
que as instalações não fiquem obsoletas para a área da Tecnologia da Informação. 
 
Observação: Todos os materiais e equipamentos de telecomunicações deverão ser 
certificados e homologados pela ANATEL. 
 

12. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
Todas as liberações necessárias, junto aos Órgãos Fiscalizadores, Municipais, Estaduais 
e Federais, bem como todos os registros necessários, serão de responsabilidade da 
Contratada e as despesas ficarão por conta desta. 
 
A Contratada utilizará na execução dos serviços funcionários habilitados, capacitados e 
qualificados, bem como uniformizados. Estes funcionários deverão obedecer às normas 
e procedimentos do Contratante, podendo ser exigido, pela Fiscalização, a substituição 
de qualquer profissional cujo comportamento ou capacidade sejam julgados impróprios 
ao desempenho dos serviços contratados. 
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Os serviços deverão ser rigorosamente executados de acordo com as especificações 
técnicas exigidas. Toda e qualquer modificação com relação ao que está previsto 
somente poderá ser feita quando solicitados pela Fiscalização. 
 
É parte integrante da presente especificação e deverá ser obedecido no que forem 
aplicáveis as normas da ABNT, ANSI/EIA/TIA, ISO, NR-MTE, não sendo aceitas 
quaisquer alegações por parte da proponente contratada, de desconhecimento das 
mesmas. 
 
A contratada deverá designar em sua proposta técnica pelo menos um engenheiro 
eletricista responsável pelo acompanhamento e execução de todos os serviços e 
fornecimentos objeto desta licitação, que deverá ser o elemento de contato com a 
fiscalização. 
 
Serão de responsabilidade da contratada todos os serviços como demolições, 
recomposições de pisos, paredes, forros, vidros, esquadrias, revestimentos, jardim, 
gesso, pintura e deslocamento de tubulações existentes;  
 
A contratada deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por 
seus empregados aos equipamentos, instalações, patrimônios e bens em decorrência da 
execução dos serviços, incluindo-se também os danos materiais ou pessoais a terceiros a 
que título for. 
 
A programação e datas para o início da execução dos serviços deverão ser aprovadas 
pela fiscalização, devendo-se considerar que muitos serviços poderão ser realizados em 
horários extraordinários, inclusive à noite, sábados, domingos e feriados, previamente 
agendado e autorizado nominalmente cada operário que irá trabalhar nestes períodos. 
 
Será de responsabilidade da proponente contratada, o fornecimento de todo o 
ferramental, mão-de-obra, uniformes, materiais diversos e de acabamento, bem como a 
execução de qualquer serviço especializado ou não especializado, devendo reparar, 
corrigir ou reconstituir os serviços realizados nos quais se verifiquem defeitos ou 
incorreções de execução. 
 
A contratada deverá assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços 
e pelo acabamento dos mesmos. 
 
Fica estabelecido que a realização pela contratada de qualquer elemento ou seção de 
serviços implicará na tácita aceitação e ratificação por parte dela, dos materiais e 
dispositivos adotados e preconizados nesta listagem, para o elemento ou seção de 
serviço executado. 
 
Todos os materiais e equipamentos a serem aplicados deverão ter a prévia aprovação do 
contratante. 
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O local dos serviços deverá ser mantido limpo e quando da entrega final deverá ser 
efetuada uma limpeza geral, conforme estabelecido na presente especificação. 
 
Todos os materiais resultantes das readequações ou remoções, e que não serão 
reaproveitados na execução dos serviços, deverão ser entregues a contratante, salvo 
entulhos e detritos. 
 
A mão de obra de construção da infraestrutura (fixação de eletrodutos, eletrocalhas, 
leitos, canaletas, etc.) e instalação do sistema de CFTV deverá ter seus valores 
totalmente previstos e preenchidos nas planilhas orçamentárias. 
 
A Contratada deve também, assegurar uma garantia mínima de 36 meses para o serviço 
de mão-de-obra através de documento emitido pela própria empresa. 
 
Todos os serviços descritos nesse documento deverão ser previstos e executados por 
profissionais qualificados, capacitados, habilitados e sob a supervisão direta do 
engenheiro responsável pela obra. O horário de trabalho permitido será diurno e noturno 
incluindo finais de semana, sob autorização. 
 
Os serviços de instalação do sistema de CFTV consistem basicamente das seguintes 
atividades: 

a) Fazer furos em paredes de alvenaria e lajes. 
b) Instalar eletrodutos, rígidos e flexíveis, eletrocalhas e acessórios. 
c) Instalar conectores, cabos, racks e demais equipamentos passivos e ativos. 
d) Recompor as partes de alvenaria, pisos e paredes danificadas. 
e) Quando as instalações forem feitas em locais que tenham forro fazer tampas 

de visita com no mínimo 400 x 400 mm e acabamento com o mesmo 
material do forro em todos os pontos de derivação. 

f) Fazer a pintura das partes afetadas. 
g) Retirar o entulho proveniente da obra. 
h) Fazer limpeza nos locais afetados pelos serviços. 

 
13. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

A empresa proponente deverá possuir habilitação técnica conforme descrição abaixo: 

 

1) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA-DF; 

2) Atestado de capacidade técnico-profissional emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, da qual conste à execução de instalação do Sistema 

de CFTV IP, devendo constar à natureza, as características e outros elementos 

que comprovem experiência com os itens abaixo discriminados: 
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a) Instalação de no mínimo 300 (trezentas) câmeras de CFTV IP;  

b) Instalação de no mínimo 2.000 (dois mil) metros de cabos óptico; 

c) Instalação de cabeamento estruturado categoria 6 com no mínimo 300 

(trezentos) pontos de rede. 

3) Certidão de Capacitação em Tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical 

Network) do mesmo fabricante do indicado no projeto executivo. A Certidão 

deve ser em nome do funcionário registrado pelo proponente e dentro do prazo 

de validade; 

4) A comprovação de que o responsável técnico apresentado na proposta 

pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através de uma das seguintes 

formas: 

(i)  Carteira de Trabalho registrada junto com a guia de recolhimento 

do FGTS constando o nome do referido funcionário; 

(ii) Contrato particular de prestação de serviços. 

5) Comprovação com Certificado de Registro e Funcionamento de Segurança 

Eletrônica emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal 

conforme Lei nº 3.914/2006 dentro do prazo de validade. 

 

14. CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 
 

14.1. CABO FO ESS CFOAC-BLI-AR-01F 
 

Modelo: Drop Compacto Metálico Low Friction  
Cabo de fibras ópticas de acesso/FTTx (FTTH e FTTA) 
Unidade óptica com 2 elementos de tração metálicos com construção bipartida 
Possibilita conectorização em campo 
Apresentar característica de atrito reduzido ("low friction") 
Cor: Preta 
Ambiente de Instalação: Interno/Externo 
Proteção Anti-UV 
Vão de instalação: até 80 metros 
Tipo de Núcleo: Seco 
Tipo de fibra óptica: BLI G.657 (monomodo)  
Padrão de Cores dos Tubos: ABNT 
Classe de Flamabilidade: Baixa Emissão de Fumaça e Zero Halógeno - LSZH (Low 
Smoke Zero Halogen) 
Número de fibras: 1 

 
14.2. EXTENSÃO ÓPTICA MONOFIBRA SC SM APC (PIGTAIL) 
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Tipo do conector: SC/APC. 
Tipo de fibra óptica: Single Mode 9/125 µm. 
Material da capa externa: PVC. 
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 
Diâmetro Externo: 0,9 mm. 
CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO 
Temperatura de operação (mín .. máx): -10 .. 50°C. 
Inserção de perda do conector óptico: 0,3 dB. 
Lance nominal: 1,5 m. 
Função componente: Pigtail. 
 
14.3. CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC/SC APC  
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
Tipo do conector: Duplex SC-SC APC 
Tipo de fibra óptica: SingleMode 9/125 µm 
Blindagem: Aramid yarn 
Material da capa externa: COG 
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 
Dimensões externas: 2.0 x 4.1 mm 
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 
Carga de Ruptura: 0,4 kN 
CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO 
Temperatura de operação (mín .. máx) -20 .. 65°C 
 
14.4. PATCH CORD CAT6 U/UTP 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
Cor: Azul 
Material da capa externa: PVC - CM 
Tipo de condutor: Copper 
Tipo de cabo: U/UTP 
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS 
Número de pares: 4 
Diâmetro Externo: 6 mm 
Massa aproximada: 33 kg/km 
Bitola (AWG): 24 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 
Desequilíbrio resistivo - média máxima 5% 
Capacitância Mutua 1kHz – Máx.: 56nF/100m 
Velocidade de Propagação (NVP): 69% 
Resistência elétrica máxima CC a 20°C 93,8 Ohm/km 
Impedância característica: 100 Ohm 
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Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz – Máx.: 330 pF/100 m 
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO 
Desvio no atraso (Delay Skew): 45 ns/100 m 
Atraso de propagação máx. 100 MHz 536 ns/100 m 
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 
Tensão máxima de instalação 110N 
CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO 
Lances nominais: 6 m, 12 m e 15 m. 
Temperatura de operação (mín .. máx): -20 .. 60°C 
Temperatura ambiente (mín .. máx): 0 .. 50°C 
Categoria: Cat. 6 
Retardância à chama: IEC 60332-3 
 
14.5.PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA 2 FIBRAS 

 
Descrição: Ideal para transição de cabos, compacto e fácil instalação. 
ESPECIFICAÇÃO 
Internacional:  ISO/IEC 11801 
APLICAÇÃO: Projetado para fazer a transição entre dois tipos de cabos, através de 
emenda por fusão. Capacidade de acomodação de 12 emendas ópticas. É possível a 
acomodação e terminação de cabos tipo tight buffer ou tubo loose. 
MATERIAL: SAE 1010 – 0,9mm 
INSTALAÇÃO: Superfície plana. 
CAPACIDADE: até 12 emendas 
ENTRADA DE CABOS: Superior em duas vias e inferior e duas vias com fechamento 
em borracha. 
PINTURA: Epóxi-pó padrão RAL7032 (bege) ou Preto. 
INCLUSO: Bandejas de emendas, kit ancoragem do cabo, protetor de emenda; 
COMPLEMENTARES: Pigtail e adaptadores/acopladores. 
 
14.6. POSTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS  

 
O poste deve ser produzido em aço galvanizado e fabricado conforme norma NBR 
14744; 
A superfície interna e externa deve ser galvanizada por imersão a quente; 
O poste pode ser contínuo ou composto de seções encaixadas entre si por sobreposição, 
devendo atender a 4 (quatro) metros de altura; 
Para instalação direta no solo, deve ser feito pela CONTRATADA fundação de 
concreto para sustentação e fixação de 04 (quatro) chumbadores. No piso mezanino a 
fixação deve ser feita com 04 (quatro) parafusos através da laje e fixados com uma base 
de metal no pavimento inferior.  

 
14.7. NO-BREAK (UPS) 
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14.7.1. NOBREAK PREMIUM PDV 1500 RACK 3U 1.500 VA / 1.050 W 
 

POTÊNCIA (VA/W): 1500VA / 1050W 
QUANTIDADE DE TOMADAS: 8 
BATERIA: 4x9 Ah Selada 
EXP.BATERIA: Opcional 
TENSÃO BATERIA: 48 V 
UTILIZAÇÃO TÍPICA 15 MIN AUTONOMIA  
DIMENSÕES APROX.: 350x486x138 mm 23,5 Kg 
 
14.7.2 NOBREAK LASER 3300 3.300 VA/2.000 W 

POTÊNCIA (VA/W): 3300 VA / 2000 W 
QUANTIDADE DE TOMADAS: 8 
BATERIA: 3x45Ah Estacionária 
EXP.BATERIA: Sim 
TENSÃO BATERIA: 36 V 
AUTONOMIA: 1 MICRO 5 Horas 
DIMENSÕES APROX.: 732x210x498mm 72,74 Kg 
 
14.8. ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES (RACK) 

 
O Sistema de CFTV 02 (dois) armários de telecomunicações.de telecomunicações de 44 
Us e 01 (um) armário de 12 US. 
 
DESCRIÇÃO: Rack Servidor para instalação em ambiente interno tipo CPD, 
acomodando e protegendo equipamentos ativos e passivos. Ideal para rede de grande 
concentração de cabos ópticos e UTP. Instalação de servidores e outros equipamentos 
ativos. 
CARACTERISTICAS 
ALTURA: 44 U 
PADRÃO: 19” 
PROFUNDIDADE: 660mm  
MATERIAL:                  
SAE 1010 – 1,9 mm 
INSTALAÇÃO: 19” 
VENTILAÇÃO: Sistema de ventilação fixo (4 ventiladores) 
Bandeja de ventilação em qualquer posição de altura. 
PORTA FRONTAL: Vidro temperado 5 mm e moldura em aço carbono. Totalmente 
fechado em metal ou tipo colmeia.  
LATERAL: Removível com engate rápido. Com aletas de ventilação 
FECHAMENTO: Porta frontal: chave tipo Yale / reversível / abertura em 180° 
Laterais: removível / fecho cilindro Yale 
Traseira: removível / fecho cilindro Yale 
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CARGA ESTÁTICA: 500 kg 
PINTURA: Epóxi-pó micro-texturizada Preto. 
INCLUSO: Kit de pés niveladores para alinhamento de piso. 
COMPLEMENTARES: Sistema de ventilação; Bandejas fixa, dupla, deslizante; Guia 
vertical extentido; Rodízio giratórios para movimentação do Rack; Kit porca gaiola e 
etc. 

 
14.9.SERVIDOR DE VÍDEO DIGITAL IP 
 
O Sistema de gerenciamento e visualização descrito será instalado em um Servidor 
conectado à Rede de CFTV, onde possibilitará a gestão dos vídeos provenientes das 
Câmeras. 
 
Software de monitoramento e gravação de vídeo digital para CFTV, baseado na 
tecnologia 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. O software deve possuir 
interface gráfica amigável baseada em Windows e exibição de tela, funções, menus, 
janelas de auxílio e manuais em língua portuguesa. 
 

� Deverá possuir as seguintes licenças: 
� Possuir pelo menos 01 (Uma) Licenças para Cliente (Workstation); 
� Possuir licença para conexão de pelo menos 85 (oitenta e cinco) visualizações 

simultâneas de Câmeras de Vídeo IP. 
 
 

14.10. SISTEMA PARA GRAVAÇÃO DIGITAL DE VÍDEO EM REDE IP 
 

Para armazenar e gerenciar as imagens geradas pelas Câmeras será utilizado NVR (Gravador 
Digital de Vídeo em Rede), baseado em padrões IP, com capacidade para controlar, armazenar e 
visualizar as imagens geradas. 
 
O Sistema de Gravação foi dimensionado considerando a gravação contínua de 15 dias e uma 
reserva para instalações futuras de 30%, o CONTRATANTE fornecerá os NVR e a contratada 
configurará e instalará de acordo com projeto anexo. 

 

14.11. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS  
 

Para armazenar imagens geradas pelas Câmeras a CONTRATANTE poderá fornecer discos 
para armazenamento das imagens, cabendo a CONTRATADA sua instalação configuração no 
NVR. 
A CONTRATADA também deve instruir pessoal indicado pela CONTRATANTE quanto as 
configurações necessárias no Software de Monitoramento para a inclusão e/ou exclusão de 
Drives de Gravação. 

 
14.12. ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO 
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Para monitoramento do sistema de CFTV Digital IP, será utilizado um servidor com 04 (Quatro) 
monitores de 48 polegadas que será fornecido pela CONTRATANTE e instalado pela 
CONTRATADA. 
 

15. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

Após a implantação, aceite pelo CONTRATANTE de todo o Sistema e emissão das Notas 
Fiscais de Produto e Serviço, a Empresa contratada deverá dar garantia integral dos produtos e 
serviços por ela fornecidos e prestar assistência técnica no CONTRATANTE (On Site) de todo 
o Sistema por um período mínimo de 36 meses. 

 
Os produtos fornecidos pelo CONTRATANTE não serão cobertos pela garantia da Empresa 
contratada, mas deverão estar cobertos pela assistência técnica no CONTRATANTE (On Site) 
pelo período acima descrito. 

 
Durante o período especificado a CONTRATADA deverá sanar todo e qualquer problema 
referente ao Funcionamento do Sistema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir 
da comunicação que lhe for feita pela CONTRATANTE. 

 

16. EQUIPAMENTOS ATIVOS 
 

Todos os Equipamentos fornecidos deverão estar em conformidade com as normas nacionais e 
internacionais pertinentes e ainda, compatíveis com as aplicações especificadas conforme 
especificações técnicas ao ANEXO IV. 

 
Os Equipamentos complementares fornecidos deverão ser similares aos disponibilizados pelo 
CONTRATANTE, 

 
Para os produtos especificados por marca e modelo só será aceito a substituição por produtos do 
mesmo fabricante e superiores tecnicamente. 

 
As especificações apresentadas nesta seção são complementadas pelas planilhas e documentos 
anexos e servem como referência para fornecimento e verificação de compatibilidade entre 
Equipamentos e Sistemas. 
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ANEXO I: TABELA DE SERVIÇOS 

Item  Descrição  Quant. Un. R$ Unit. R$ Total 

1 Montagem de infraestrutura 1 vb     

2 Lançamento de cabos ópticos 10000 m     

3 Montagem de DIO 24 FO 1 un      

4 Montagem de PTO 125 un      

5 Instalação de câmeras CFTV IP 290 un      

6 Instalação Sistema GPON 1 vb     

7 Instalação e Configuração do Sistema CFTV IP 1 vb     

8 Fusão de Fibra Óptica 303 un      

9 Testes e Certificação Óptica 303 un      

10 Instalação Elétrica BT 1 vb     

11 Instalação da Sala de Monitoramento 1 vb     

12 Treinamento Técnico- Operacional 1 vb     

13 Manutenção Assistida 60 dias     

14 Elaboração do Projeto AS-Built 1 vb     

 
TOTAL 
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ANEXO II: LISTA DE MATERIAL  

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CFTV UN. QTDE FABRICANTE

1 CÂMERA FIXA EXTERNA pç 19 INTELBRÁS

2 CÂMERA FIXA INTERNA pç 143 INTELBRÁS

3 CÂMERA DOME IP pç 96 INTELBRÁS

4 CÂMERA IP FISHEYE 4 MEGAPIXELS pç 32 INTELBRÁS

5 ONT 4 PORTAS GIGABIT pç 89 INTELBRÁS

6 ONU 1 PORTA GIGABIT pç 33 INTELBRÁS

7 PATCH CORD CAT.6  6,0 M COR AZUL pç 52 NEXANS

8 PATCH CORD CAT.6  12,0 M COR AZUL pç 54 NEXANS

9 PATCH CORD CAT.6  15,0 M COR AZUL pç 44 NEXANS

10 PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA 2 FIBRAS pç 125 NEXANS

11 EXTENSÃO ÓPTICA MONOFIBRA SC SM APC 1,5 M pç 125 NEXANS

12 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC/SC APC 1,5 M pç 125 NEXANS

13 OLT 8 SLOTS GPON COM 8 PORTAS GIGABIT COMBO E 2 SLOTS 10GE pç 1 INTELBRÁS

14 MÓDULO XFP 10GE MONOMODO 10 KM pç 6 INTELBRÁS

15 MÓDULO SFP GPON B+ MONOMODO 20KM pç 2 INTELBRÁS

16 CABO FO ESS CFOAC-BLI-AR-01F m 10.000 NEXANS

17 SPLITTER ÓPTICO 1:2 pç 1 FIBRACEM

18 SPLITTER ÓPTICO 1:8 pç 1 FIBRACEM

19 SPLITTER ÓPTICO 1:16 pç 2 FIBRACEM

20 SPLITTER ÓPTICO 1:32 pç 4 FIBRACEM

21 DIO - MÓDULO BÁSICO 24 FO pç 1 NEXANS

22 EXTENSÃO ÓPTICA MONOFIBRA SC SM APC 1,5 M pç 6 NEXANS

23 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC/SC APC 2,5 M pç 6 NEXANS

24 SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET COM 4 PORTAS MINI-GBIC pç 1 INTELBRÁS

25 MÓDULO MINI-GBIC GIGABIT ETHERNET MONOMODO 10 KM pç 2 INTELBRÁS

26 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM SC/LC UPC 2,5 M pç 2 NEXANS

27 CAIXA METÁLICA PADRÃO TELEBRÁS 200X200MM C/ CHAVE cx 129 CEMAR

28 RACK PAREDE PROFUNIDADE 350 MM X 12Us pç 1 NEXANS

29 RACK DE PISO PROFUNIDADE 660 MM X 44 Us COM 04 VENTILADORES pç 2 NEXANS

30 KIT PARAFUSO PORCA GAIOLA M5 pç 400 NEXANS

31 NVD7032  pç 9 INTELBRÁS

32

DISCO RÍGIDO SATA2 3,5" 7200RPM 64MB 4 TB WD40PURX - HD PURPLE 4TB PARA 

CFTV
pç

18 INTELBRÁS

33

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7; WINDOWS 10 HOME SINGLE 

LANGUAGE, 64-BIT; 16GB DE MEMÓRIA; DISCO RÍGIDO DE 2TB; PLACA DE VÍDEO 

NVIDIA® GTX TITAN. WINDOWS 10 PRO, TECLADO E MOUSE SEM FIO. GABINETE 

PARA RACK 19".

pç

1 OEM

34 SMART TV LED 48" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 3 HDMI 2 USB pç 4 SAMSUNG

35 CABO HDMI DE 15 METROS pç 4 ELGIN

36 NOBREAK PREMIUM PDV 1500 RACK 3U 1.500 VA / 1.050 W pç 1 NHS

37 NOBREAK LASER 3300 3.300 VA/2.000 W pç 2 NHS

38 RÉGUA DE TOMADAS 8 PORTAS COM DISJUNTOR IN 20A pç 2 NEXANS

39 MESA DE OPERADOR DE MADEIRA COM GAVETAS 1,20MX0,80M pç 1 DIVERSO

40

CADEIRA DIGITADOR GÁS DATILO 1 BASE AÇO CAPA NYLON BRAÇO REGULÁVEL 

REVESTIMENTO TEC AÇO CONTRA ENCOSTO TEC AÇO pç 1 DIVERSO

41 PAINEL OPERACIONAL EM MDF PARA VÍDEO WALL 3X2 METROS pç 1 DIVERSO
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ANEXO III: LISTA DE INFRAESTRUTURA 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS INFRAESTRUTURA UN. QTDE FABRICANTE

1 ABRAÇADEIRA PLÁSTICO 200 MM PCT 100 UNIDADES pç 4 HELLERMAN

2 ABRAÇADEIRA TIPO COPO DE 1" pç 2010 WETZEL

3 ARRUELA LISA DE PRESSÃO DE 5/16" pç 5152 CEMAR

4 BOX RETO DE ALUMÍNIO DE 1" pç 150 TRAMONTINA

5 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 1" pç 550 WETZEL

6 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 2" pç 20 WETZEL

7 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 10 MM2 ISOLAÇÃO 750 V m 300 PIRELLI

8 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 2,5 MM2 ISOLAÇÃO 750 V m 600 PIRELLI

9 CABO ELÉTRICO PP 3X2,5 MM2 ISOLAÇÃO 750 V 100 METROS m 100 PIRELLI

10 CABO ELÉTRICO SEMIRIGIDO 10 MM2 ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV m 100 PIRELLI

11 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X15 CM C/ TAMPA P/ ELETROCALHA pç 40 CEMAR

12 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" DE SOBREPOR COM TAMPA pç 110 TRAMONTINA

13 CAIXA METÁLICA MÚLTIPLA 4X2" DE 3/4" pç 135 TRAMONTINA

14 CHUMBADOR DE ROSCA INTERNA DE 5/16" pç 2745 CEMAR

15 CONDULETE DE ALUMÍNIO MULTIPLO DE 1" COM TAMPA pç 220 TRAMONTINA

16 CONECTOR PARA CONDULETE MULTIPLO DE 1" pç 440 TRAMONTINA

17 COPEX METÁLICO 1" ROLO DE 30 METROS rl 35 CEMAR

18 CURVA 90° HORIZONTAL  ELETROCALHA 50x50mm C/ TAMPA pç 2 CEMAR

19 CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 100x50mm C/ TAMPA pç 2 CEMAR

20 CURVA VERTICAL INTERNA 90° 100x50mm pç 10 CEMAR

21 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10 A CURVA B pç 135 SIEMENS

22 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20 A CURVA B pç 1 SIEMENS

23 DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25 A CURVA B pç 1 SIEMENS

24 ELETROCALHA 100x50mm C/TAMPA CHAPA #18 br 70 CEMAR

25 ELETROCALHA 50x50x3000mm C/TAMPA CHAPA #18 br 170 CEMAR

26 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO FG DE 2" COM LUVA br 30 WETZEL

27 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 2" COM LUVA br 50 CEMAR

28 ELETRODUTO METÁLICO FG DE 1" COM LUVA br 670 TRAMONTINA

29 ETIQUETA PROFISSIONAL BRADY pç 10 BRADY

30 MISCELÂNEO (PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS, GUIAS, ETC.) vb 1 DIVERSO

31 MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA 2P+T 10A/250V pç 135 TRAMONTINA

32 PARAFUSO TIPO LENTILHA COM PORCA DE 5/16" pç 2576 CEMAR

33 PLACA METÁLICA 4X2" COM 01 SAÍDA P/ TOMADA ELÉTRICA pç 121 TRAMONTINA

34 PLACA METÁLICA 4X2" COM 02 SAÍDAS P/ TOMADAS ELÉTRICAS pç 14 TRAMONTINA

35

QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR METÁLICO PARA 12 CIRCUITOS 

MONOFÁSICOS E COM BARRAMENTOS DE FAES, NEUTRO, TERRA CAPACIDADE 

DE 50A.

pç

1 CEMAR

36 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1" pç 150 CEMAR

37 SERVIÇO DE ALVENARIA , GESSO, PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PISO E JARDIM vb 1 DIVERSO

38 SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO U 100MM pç 210 CEMAR

39 SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO U 50MM pç 510 CEMAR

40 TALA DE EMENDA PARA ELETROCALHA DE 50MM pç 644 CEMAR

41 TÊ HORIZONTAL 100x50mm C/ TAMPA pç 8 CEMAR

42 TÊ HORIZONTAL 50x50mm C/ TAMPA pç 10 CEMAR

43 TERMINAL TIPO GARFO DE #2,5 MM2 (50 UNIDADES) cx 10 INTELLI

44 TERMINAL TIPO OLHAL DE #10 MM2 (UNIDADES) cx 50 INTELLI

45 TIRANTE ROSQUEÁVEL DE 5/16" 3M br 240 CEMAR

46 UNIDUT PARA ELETRODUTO 1" pç 700 TRAMONTINA

47 VELCRO 25 M X 25 MM rl 5 NEXANS
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ANEXO IV: DATASHEET DOS EQUIPAMENTOS 

 


