
Projeto Vídeo-Polícia Expansão

Termo de Referência

SGTO/SSP



SUMÁRIO



Objeto

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa

jurídica especializada no fornecimento de serviços integrados voltados a

Segurança Eletrônica de locais de interesse, monitoramento, sustentação e

atualização de infraestrutura de operações e provimento de comunicação

móvel crítica, para o Centro de Operações e Inteligência (COI), para os 22

(vinte e dois) Centros Integrados de Comunicação (CICOM), todos da

Secretaria de Segurança Pública, distribuídos na Capital e 58 municípios do

Interior do Estado da Bahia..

Vigência: 60 meses



Fornecimento de pontos de imagem

Fornecimento de Solução de Atendimento

e despacho com comunicação operacional

crítica integrada ao serviço de Ponto de

Imagem

APP

⚫I/CAD

⚫DESPACHO

⚫GIS ⚫190⚫BI

CICC-MÓVEL

⚫CENTRO OPERAÇÕES MÓVEL

Serviço de Gestão de 

Infraestrutura para 

operação com todos os 

serviços desta contratação 

integrados

❑ Reconhecimento Facial

❑ Reconhecimento de Placas

❑ Análise Comportamental

❑ Video Sinopse

22 CICOMs COI

VÍDEO DADOS VOZ

Em locais de interesse



Como será recebido e precificado



DISPOSIÇÕES GERAIS: ARQUITETURA



DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

NOS ADENDOS;

• ADENDO I – INFRAESTRUTURA DE OPERAÇÕES

• ADENDO II – PONTO DE IMAGEM

• ADENDO III – SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL CRÍTICO COM 

BANDA LARGA (SCMCBL)



IMPLANTAÇÃO, TRANSIÇÃO E 

CONTROLE

• Plano de Instalação entregue pela contratada;

• Transição de serviços em três fases (max. 180 dias);

• Fase de ajustamento (sem remuneração, sem cumprimento de ANS, até 60 DIAS)

• Fase de absorção (sem remuneração, sem cumprimento de ANS, até 60 DIAS)

• Fase de Operação Assistida (obrigação acessória, até 60 dias)

⚫ Encerramento da Prestação de serviços: Um plano de transição similar a este deverá também ser 
seguido pela nova CONTRATADA ao final do contrato de prestação de serviços, salvo determinação 
em contrário do CONTRATANTE.

• Metodologia de planejamento e acompanhamento da execução

• Reunião quinzenal de acompanhamento

• Relatório mensal de atividades

• Gerente de Projetos da CONTRATADA (PMP)

⚫ Documentação técnica



HABILITAÇÃO/GARANTIA

• Documentos de habilitação legais e administrativos (regularidade fiscal e 

trabalhista);

• Qualificação técnica:
• Atestados de capacidade técnica de serviços similares (ref. Para cada adendo);

• Requisitos de CREA para profissionais especializados incluindo o Responsavel

Técnico.

• Formação de Profissionais, alguns com requisitos de certificados em PMP e TIC

• Certidão de acervo técnico (CAT)

• Certidões de ANATEL no que couber

• Garantia
• 10% (dez por cento) do valor global.



PROVA DE CONCEITO

• Foco nas integrações e interoperabilidades (amostras).

• Sistemas da SSP (Aplicações e bancos de dados).

• Radiocomunicação

• Tetra

• VHF

• Dados (Rede) e voz (telefonia)

• Videomonitoramento

• VMS existentes no recorte

• Câmeras existentes no recorte

• Outros VMS e Câmeras



OBRIGADO!



EXTRA



Tipo  I -Passeio Público em rua ou avenida com suporte a análise comportamental/situacional (Câmeras Fixas)

Tipo  II –Vias urbanas, pátios e praças de convivências externos com suporte a análise 
comportamental/situacional (Câmera PTZ )

Tipo  III – Vias urbanas e rodovias estaduais com suporte a reconhecimento de placa de veiculo 
(Câmera LPR)

Tipo  I V –Ambientes internos e externos de fluxo controlado, com suporte a reconhecimento facial 
(Câmera RF Interna)

Tipo  V –Ambientes internos e externos de fluxo livre, com suporte a reconhecimento facial (Câmera RF 
Externa)

Tipo VI - Áreas de Orlacom suporte de reconhecimento de placas de veículos e  análise situacional (Câmeras 
Fixa com acabamento anticorrosivo)

Tipo VII- Panorâmica/Longo Alcance (Câmera 360/ Zoom Otimizado)

Tipos de Pontos de Imagem


