
 
Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

1. OBJETIVO  

O presente documento tem o objetivo de apresentar aspectos técnicos e 

econômicos relacionados à aquisição de equipamentos para sistemas de 

monitoramento (CFTV IP) via sistema de registro de preços (publicação de Ata de 

Registro de Preços).  

Com a aquisição dos equipamentos elencados no do Termo de referência 

será possível realizar a manutenção e modernizar gradativamente, de acordo com a 

demanda, o sistema de monitoramento de algumas Unidades Judiciárias.  

2. ASPECTOS TÉCNICOS  

A Divisão de Manutenção Predial do Interior (DMPI) elaborou levantamento 

sobre os sistemas de monitoramento atualmente instalados em cada Comarca. O 

objetivo desse levantamento é indicar o tipo de sistema (analógico ou digital), e a 

quantidade de gravadores e câmeras instaladas em cada localidade.  

Com os dados obtidos através do levantamento restou comprovado que em 

apenas 27% das Unidades Judiciárias o sistema de monitoramento (CFTV) possui 

tecnologia IP. Nas demais Comarcas o sistema de monitoramento ainda é analógico.  

Além disso, pôde-se verificar que o parque tecnológico dos equipamentos de 

CFTV é composto por 183 gravadores de imagens e 2774 câmeras. 

O sistema de CFTV com tecnologia IP possui diversas vantagens em relação 

ao analógico, dentre as quais podemos citar a alta resolução das imagens, incluindo 

alta definição (HD), menores custos de cabeamento e infraestrutura, maior 

flexibilidade, uma vez que os sistemas analógicos são pouco flexíveis e necessitam 

de mais mão de obra para sua instalação e principalmente a utilização dos recursos 
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de Power Over Ethernet (PoE), permitindo a simplificação da infraestrutura e a 

redução de custos com pontos de energia dedicados exclusivamente às câmeras. 

Sua rede de dados é mais robusta, utilizando-se de protocolos de comunicação 

como o TCP/IP e redes estruturadas baseadas principalmente em cabos de pares 

trançados (UTP).   

Para os sistemas de CFTV, a migração da tecnologia analógica para a 

tecnologia digital, baseada no protocolo IP, é uma tendência de modernização 

principalmente quando consideramos as diversas vantagens de um sistema sobre o 

outro.  

 Assim, considerando o acima exposto, o levantamento realizado pela DMPI, o 

qual indica que 65 (sessenta e cinco) Unidades ainda possuem sistema analógico e 

a necessidade de melhorias nos sistemas de segurança eletrônica, constatou-se a 

necessidade de modernização do sistema de CFTV em 65 (sessenta e cinco) 

Unidades Judiciárias, as quais estão descritas no item 4 (Relação Estimativa De 

Equipamentos De Cftv). 

Para tanto a DMPI elaborou uma relação estimativa de equipamentos para 

atendimento do pleito das Comarcas citadas. 

3. ASPECTOS ECONOMICOS 

O custo dos equipamentos de monitoramento com tecnologia IP ainda é 

superior aos equipamentos analógicos. No entanto, devido à implantação em larga 

escala de sistemas CFTV IP, os custos dos equipamentos que compõe esse sistema 

(câmeras, gravadores digitais de vídeo em rede, switches e HD’s) têm diminuindo 

gradativamente.  

A última aquisição de equipamentos para sistemas de monitoramento ocorreu 

por meio do processo nº 201809000127292.  
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4. RELAÇÃO ESTIMATIVA DE EQUIPAMENTOS DE CFTV IP 

Para a modernização dos sistemas das Comarcas de Israelândia, Estrela do 

Norte, Cromínia, Araçu, Itajá, Fazenda Nova, Alto Paraíso, Leopoldo de Bulhões, 

Montes Claros, Serranópolis, Mara Rosa (novo), Paranaiguara, Petrolina, Corumbá e 

Campinorte (15 Comarcas menos populosas): 

 
Item Descrição Qtd por Comarca Qtd Total 

1 Gravador tipo I - suporte p/ 16 câmeras IP 1 15 
2 Câmera tipo I – dome (uso interno) 9 135 
3 Câmera tipo II – bullet (uso interno) 7 105 
4 Câmera tipo III – PTZ (uso externo) 1 15 
5 HD 8TB para CFTV 2 30 

 
Para a modernização dos sistemas das Comarcas de São Domingos, 

Firminópolis, Uruana, Vianópolis, Maurilândia, Flores De Goiás, Rubiataba, Campos 

Belos, Aragarças, Cocalzinho, São Simão, Hidrolândia, São Miguel Do Araguaia, 

Acreúna, Itapaci, Piracanjuba, Pirenópolis, Bom Jesus De Goiás, Itapuranga, 

Ipameri, Alexânia, Palmeiras De Goiás, Minaçu, Bela Vista, Pires Do Rio, Iporá, São 

Luis De Montes Belos, Goiatuba, Posse, Santa Helena, Uruaçu (Fórum), Uruaçu 

(Jzd. Esp. Cível e Criminal), Itaberaí, Porangatu, Morrinhos, Niquelândia, 

Quirinópolis, Jaraguá, Inhumas, Mineiros, Itumbiara (Depósito Público), Anápolis 

(Depósito Judicial), Anápolis (Fórum), Anápolis (Juizado da Infância), Goiânia 

(Anexo I - Rua 19), Goiânia (Arquivo Judicial e Administrativo), Goiânia (Centro de 

Saúde), Goiânia (Creche), Goiânia (Depósito Público), Goiânia (Junta Médica) (50 

Comarcas mais populosas). 

Item Descrição Qtd por Comarca Qtd Total 
1 Gravador tipo II - suporte p/ 32 câmeras IP 1 50 
2 Câmera tipo I – dome (uso interno) 18 900 
3 Câmera tipo II – bullet (uso interno) 14 700 
4 Câmera tipo III – PTZ (uso externo) 1 50 
5 HD 8TB para CFTV 2 100 

 

Nº Processo PROAD: 202009000239777

Assinado digitalmente por: JOSE EDUARDO STORT FERNANDES, ENGENHEIRO, em 18/09/2020 às 13:21.
Para validar este documento informe o código 341437344201 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 
Divisão de Manutenção Predial do Interior 

 
Totalizando assim: 
 

Item Descrição Qtd Total 
1 Gravador tipo I - suporte p/ 16 câmeras IP 15 
2 Gravador tipo II – suporte p/ 32 câmeras IP 50 
2 Câmera tipo I – dome (uso interno) 1035 
3 Câmera tipo II – bullet (uso interno) 805 
4 Câmera tipo III – PTZ (uso externo) 65 
5 HD 8TB para CFTV 130 

 

5. CONCLUSÃO 

Considerando que, das Unidades Judiciárias que dispõem de sistema de 

monitoramento, 73% são analógicos, e tendo em vista as diversas vantagens da 

tecnologia IP em relação à analógica, é notável a necessidade de atualização 

tecnológica e a de migração gradativa da tecnologia mais obsoleta para a mais 

moderna.  

Portanto, através da aquisição dos equipamentos relacionados no Termo de 

Referência, pretende-se conservar e modernizar gradativamente, de acordo com 

demanda, os sistemas de monitoramento existentes nas Unidades Judiciarias do 

TJGO, pelo período de 01 (um) ano.  

Ademais, entendemos que a sistemática do sistema de registro de preços 

(SRP) é vantajosa para Administração uma que sua realização dispensa a 

comprovação de dotação orçamentária. 
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