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1. OBJETO 

1.1. O presente Projeto Básico trata sobre a aquisição de 02 (duas) catracas eletrônicas tipo 
pedestal em inox com urna coletora de cartão, leitor biométrico, leitor de proximidade, 200 
(duzentos) cartões de proximidade, incluindo instalação do equipamento e software de 
gerenciamento para controle do fluxo dos servidores, prestadores de serviços e visitantes 
nas dependências da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, conforme descriminado no 
Anexo I. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Trata-se da necessidade de substituir as catracas que estão atualmente inoperantes devido a 

queima da placa principal e de outros componentes que inviabilizam o reparo. 
2.2. Pois, em razão do grande número de pessoas que acessam as áreas comuns e restritas da 

Procuradoria-Geral do Estado - PGE, se faz necessário a aquisição das referidas catracas para 
que retorne o controle e registro da entrada e saída dos empregados e visitantes no âmbito 
desses ambientes, de forma rápida, segura e confiável, garantindo maior segurança aos 
empregados, seus patrimônios e ao patrimônio público. 

2.3. Pois, em razão do grande número de pessoas que acessam as áreas comuns e restritas da 
Procuradoria-Geral do Estado - PGE, se faz necessário a aquisição das referidas catracas para 
que retorne o controle e registro da entrada e saída dos empregados e visitantes no âmbito 
desses ambientes, de forma rápida, segura e confiável, garantindo maior segurança aos 
empregados, seus patrimônios e ao patrimônio público. 

2.4. Para obter um controle eficaz, a solução integrada deve ser por meio de catracas 
automatizadas, com controle de acesso, coletores de dados, leitura biométrica, leitores de 
aproximação, objetivando o monitoramento e bloqueio do fluxo de indivíduos não 
pertencentes ao quadro. 

2.5. A identificação de pessoas por dispositivos biométricos garante a fidelidade de informações 
de acesso, impede a duplicação de cadastro e reduz os custos administrativos e operacionais, 
além de garantir a obtenção de registros confiáveis. O reconhecimento biométrico é 
necessário por ser a forma mais eficiente de garantir a presença física no local monitorado, 
não podendo ser fraudada através do uso indevido de cartões ou senhas de pessoas alheias. 

3. METODOLOGIA DE CONTRATAÇÃO 
3.1. A contratação deste Termo dar-se-á por CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE VALOR nos 

moldes do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 (atualizada pelo Decreto nº 10.922/2021), 
conforme permissão contida na IN da PGE nº 1, de 25 de janeiro de 2022, no qual o valor a 
ser contratado deverá ser inferior a R$ 54.020,41. 

4. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  
4.1. Durante a contratação será exigido que se mantenha em compatibilidade com as obrigações 

a serem assumidas, bem como todas as condições de habilitação para contratação com a 
Administração Pública, referentes às regularidades perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT). 

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1. Os recursos necessários à execução do objeto serão provenientes do Orçamento do Estado 

que será disponibilizado por esta PGE. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTITATIVO 
6.1. Os materiais a serem fornecidos deverão atender as especificações técnicas mínimas e 

quantidades descritas no Anexo I deste Projeto Básico; 
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6.2. Em caso de divergência entre a especificação dos itens descritos no CATÁLOGO DE 

MATERIAIS DO SIGA e a constante no Anexo I deste Projeto, prevalecerá a descrição deste; 
6.3. Os equipamentos ofertados devem ser novos, de primeiro uso, e fazerem parte do catálogo 

de produtos comercializados pelo fabricante na data de publicação do edital e não ter sido 
descontinuado ou estar com status de end-of-life ou end-of-support; 

6.4. Os produtos/equipamentos deverão ser novos, não sendo de forma alguma resultado de 
processo de recondicionamento ou remanufaturamento. 

6.5. Todos os cabos e acessórios deverão ser entregues devidamente acondicionados em 
embalagens adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis e que 
garantam a máxima proteção durante o transporte e armazenamento; 

7. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
7.1. O objeto deste Termo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

da Nota de Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Termo; 
7.2. A Contratada deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no prédio da 

PGE/AP, situada à Avenida Antônio Coelho de Carvalho, nº 396 bairro central, na cidade de 
Macapá, Estado do Amapá, CEP 68900-015, em dias de expediente normal, de segunda a 
sexta-feira, nos horários de 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, correndo por conta do 
fornecedor todas as despesas necessárias, tais como frete, seguros, etc; 

7.3. A Nota Fiscal deverá indicar a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade dos equipamentos; 

7.4. O objeto será recebido de acordo com as quantidades, características, especificações e 
condições estabelecidas neste Projeto Básico, devendo estar acompanhado, quando for o 
caso, do manual do usuário, em versão em português, e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada; 

7.5. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do objeto e de 
sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Termo de Referência; 

7.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

7.7. Em conformidade com o artigo 140 da Lei n.º 14.133/21, o objeto deste Termo será recebido, 
mediante recibo, da seguinte forma: 
a) Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas especificações 

e quantidades; 
b) Definitivamente: por uma comissão de recebimento, nomeada pela Administração 

contratante, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente 
aceitação. 

7.8. Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade 
emitido pela Comissão de Recebimento, no prazo de 5 (cinco) dias; 

7.9. No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da 
regularização total da(s) pendência(s); 

7.10. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético-
profissional da contratada pelos prejuízos resultantes da inobservância das obrigações 
assumidas. 

8. GARANTIA 
8.1. A empresa deverá oferecer garantia para os objetos de no mínimo 12 (doze) meses ou 

conforme padrão do fabricante; 
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8.2. Durante o prazo de garantia, a Empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, 

qualquer objeto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do 
mal uso; 

8.3. A garantia técnica contra quaisquer defeitos de fabricação será considerada a partir da data 
do recebimento definitivo do equipamento, sendo composta de serviço de reparo ou 
reposição de componentes, salvo se comprovada a indevida utilização do equipamento pela 
Contratante, situação em que o ônus da prova do mau uso recairá sobre a Contratada 
incluindo os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas a 
constatação e comprovação da indevida utilização pela Contratante. Durante o período da 
garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, pelo fabricante dos equipamentos ou pela 
empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 
mesmo através de contrato no ato da homologação; 

9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
9.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.º 14.133, de 2021, a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da 
Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta 
Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e 
subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. 

a) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados;  

b) O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 
competência;  

c) O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle 
interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações 
relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 

10. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 
10.1. A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta 

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar e retirar a nota de empenho, sob 
pena de decair o direito à contratação. 

10.2. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 
descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas;  

10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela empresa durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela 
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 

11.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da 
Nota Fiscal (is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), 
acompanhada(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração Contratante, 
para sua devida certificação. 
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11.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, na 

entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o 
nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito; 

11.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a 
serem pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade 
aplicada durante o fornecimento do objeto; 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 
do valor inicial; 

11.6. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

a) EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga;  

b) I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I= (TX/100)/360 
I= (6/100)/360 = 0,00016438  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 

12. TERMO DO CONTRATO 
12.1. O Termo de Contrato será adotado para garantia da fabricação, sendo seu prazo de vigência 

de 12 meses, o qual seguirá disposição do art. 89 e seguintes da Lei nº 14.133/21. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Termo de Referência; 
13.2. Para cotação de preços deverá ser considerado todo o material/acessórios e respectiva 

mão de obra necessários para execução completa dos serviços. 
13.3. Repor a guarda das ferramentas, equipamentos e materiais da Contratada, ou fornecidos 

por ela são de sua própria responsabilidade. O Contratante não se responsabiliza por 
eventuais danos ou desaparecimentos ocorridos em suas dependências; ou substituir, às 
suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, ou que não correspondam com o 
solicitado neste Termo de Referência, no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da 
notificação que lhe for entregue oficialmente. 

13.4. O Contratante não disponibilizará quaisquer ferramentas, equipamentos e materiais para 
a realização dos trabalhos; 

13.5. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que 
incidam ou venham a incidir sobre a aquisição do objeto e apresentar os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pela Administração; 

13.6. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais inclusive carga e 
descarga, até os locais indicados no Anexo I deste Termo; 

13.7. Assegurar à Administração o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais em 
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desacordo com o estabelecido no presente Termo, ficando certo que, em nenhuma 
hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes deste Termo; 

13.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Administração contratante; 

13.9. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do material 
fornecido; 

13.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

13.11. Comunicar à Administração qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 
fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

13.12. Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigações 
assumidas, e as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo; 

13.13.  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto quando 
devidamente autorizada pela Administração contratante;  

13.14. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com 
ele, ainda que acontecido em dependência da Administração contratante; 

13.15.  Assumir, também, todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência; 

13.16. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do Processo Licitatório; 

13.17. A inadimplência da empresa, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração contratante, 
nem poderá onerar os materiais objeto deste Termo, razão pela qual a Empresa renuncia a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante; 

13.18. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
14.1. Proceder ao pagamento do objeto regularmente fornecido, no prazo e condições previstas 

neste Termo de Referência; 
14.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações exigidas; 
14.3. Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa fornecer o objeto 

deste Termo dentro das normas estabelecidas; 
14.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da empresa;  
14.5. Designar servidores para recebimento e atesto do fornecimento;  
14.6. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  
14.7. Fiscalizar como lhe aprouver o fornecimento e a entrega dos materiais, através de 

comissão/servidor designado nos termos do Art. 117 da Lei n.º 14.133, de 2021; 
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15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 
seguintes sanções: 

a) advertência, aplicada quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 
de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo 
de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratação 
direta por qualquer das infrações descritas nos incisos do item 17.1 e art. 155 da Lei nº 
14.133/21; 
c) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente 
descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, nos casos 
dos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 17.1 e art. 155 da Lei nº 14.133/21; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI 
e XII do item 17.1 e caput do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando justificada imposição 
de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta, indireta de todos os entes federativos pelo prazo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 anos. 

15.3. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 
14.133/21. 

15.4. Verificadas as situações especificadas na Lei nº 14.133/21 cabe a Administração a 
prerrogativa de extingui unilateralmente o contrato. 

16. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
16.1. Em cumprimento ao disposto no Art. 72, Inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21, a 

Administração deve apresentar as razões que levaram a escolha do fornecedor a ser 
contratado. 

16.2. A contratação pretendida se fundamenta na necessidade de substituição das 02 (duas) 
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catracas que se encontram inoperantes, devido a queima da placa principal e de outros 
componentes que inviabilizam o reparo. 

16.3. A proposta da Empresa DISTISEG MACAPA - SEGTEC MACAPA COMERCIO E SERVICOS DE 
PRODUTOS, inscrita no CNPJ nº 10.934.045/0001-97, apresentou um custo menor que 
possibilitou a abertura de processo de dispensa por valor, motivo de sua escolha. 

17. DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
17.1. Conforme previsto no Art. 72, Inciso VII da Lei 14.133/21 justifica-se o preço apresentado 

para futura contratada em virtude de se mostrar vantajoso para a Administração, em razão 
de sua comparação com preços de outras empresas, conforme mapa comparativo. 

18. VALOR DA CONTRATAÇÃO 
18.1. O Valor da contratação consta em mapa comparativo anexo ao processo digital. 

 

 

 
CARLOS CLAYTON NOGUEIRA MIRANDA 

Coordenador da Divisão de Modernização e de Tecnologia da Informação DMTI/PGE-AP 
(data e assinatura Eletrônica SIGDocs) 
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ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E QUANTITATIVO 

 

 

 

CARLOS CLAYTON NOGUEIRA MIRANDA 
Coordenador da Divisão de Modernização e de Tecnologia da Informação DMTI/PGE-AP 

(data e assinatura Eletrônica SIGDocs) 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO CÓD SIGA QTD REF 

 
ÚNICO 

01 

CATRACA ELETRÔNICA TIPO PEDESTAL EM INOX COM URNA COLETORA DE CARTÃO 
INTEGRADA, LEITOR BIOMÉTRICO E LEITOR DE PROXIMIDADE 125 KHZ. 
 
DETALHE DE ACABAMENTO LATERAL EM AÇO; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO DE 
FORMA A PROPORCIONAR MAIOR RIGIDEZ, EVITAR DEFORMAÇÕES OU TORÇÕES NO 
EQUIPAMENTO; SISTEMA DE PASSAGEM SILENCIOSO E COM REDUÇÃO DE IMPACTO; 
ANTI DUPLA-ENTRADA BLOQUEIO DE PASSAGENS MÚLTIPLAS EM UM MESMO 
SENTIDO; PERMITIR COLETA DE DADOS POR MEIO DE CARTÕES DE APROXIMAÇÃO; 
URNA COLETORA: POSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO E COLETA DE CRACHÁS DE 
VISITANTES; 
TELA LCD TOUCHSCREEN; DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 4.3" (480X272) 
COM TELA RESISTIVA SENSÍVEL AO TOQUE; SOFTWARE COMPLETO DE 
GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO VIA BROWSER. 
DURABILIDADE - MAIOR QUE 800.000 GIROS E DE FÁCIL MANUTENÇÃO; 
RUÍDO SONORO - MECANISMO EXTREMAMENTE SILENCIOSO; 
FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO: 
LEITOR BIOMÉTRICO - LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL ÓPTICO DE 500 DPI; SENSOR DE 
PROXIMIDADE RFID 125 KHZ (INCLUINDO ASK, FSK E PSK); SENHA - IDENTIFICAÇÃO DE 
USUÁRIOS ATRAVÉS DE SENHA NUMÉRICA; 
COMUNICAÇÃO: 
ETHERNET - 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS NATIVA (TCP/IP), IP FIXO OU DHCP, 
PERMITINDO COMUNICAÇÃO COM REDES LOCAIS OU REMOTAS; USB - 1 PORTA USB 
HOST 2.0; RS-232 - 1 PORTA RS-232 NATIVA; 

 02 UND 

02 

LICENÇA DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO POR 12 (DOZE) MESES COM AS 
SEGUINTES CARATERÍSTICAS MÍNIMAS: 
 
VALIDAÇÃO DAS REGRAS DE ACESSO VIA SERVIDOR; IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA VIA 
SERVIDOR; QUANTIDADE DE USUÁRIOS MÍNIMA DE 2000 (DOIS MIL); LIBERAÇÃO EM 
MODO DE CONTINGÊNCIA (OFF-LINE); CADASTRO REMOTO DE BIOMETRIA E CARTÃO 
ATRAVÉS DO SOFTWARE; MONITORAMENTO EM TEMPO REAL; ALERTA DE PÂNICO E 
LISTA NEGRA; CONTROLE DE VISITANTES; REGRAS DE ACESSO COMPLEXAS; ENVIO DE 
NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL; INTEGRAÇÃO COM CÂMERAS IP; AUTORIZAÇÃO ASSISTIDA 
BLOQUEIO TEMPORÁRIO; ACTIVE DIRECTORY. 
O CONTROLE SE DARÁ DE FORMA FÍSICA, EM TEMPO REAL, PERMITINDO OU NÃO A 
PASSAGEM DE DETERMINADO INDIVÍDUO, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES 
CONTIDAS NO BANCO DE DADOS DE ACESSO, ONDE ESTARÃO LOCALIZADAS AS 
INFORMAÇÕES DE ACESSO DE CADA PESSOA; 
TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DE PESSOAL, VISITANTES, TENTATIVAS DE ACESSO, 
OCORRÊNCIAS DE ALARMES E COMANDOS MANUAIS SERÃO REGISTRADOS PARA 
ANÁLISES, CONSULTAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS. 

 01 UND 

03 CARTÃO DE PROXIMIDADE RFID 125 KHZ  200 UND 

 
04 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DO SOFTWARE DE CONTROLE DE 
ACESSO 

 01 UND 
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