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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

Documento de Oficialização de Demanda nº 8/2022/JUCER-DIMAP

De: Secretaria Geral - SG/JUCER

Para: Dimap/JUCER

Processo Nº: 0018.069039/2022-76

  

Assunto: Aquisição de Sistema de Videoconferência, Equipamentos Eletrônicos e Contratação de Serviço de
Instalação.

  

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

1. INTRODUÇÃO

Tal solicitação está prevista no Art. 18, caput da Lei 14.133/2021.
"Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compa�bilizar-se com
o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as
leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem
interferir na contratação"

 

De igual forma, em conformidade com o art. 10 da Instrução Norma�va SGD/ME n° 1, de 4 de abril de
2019, a fase de Planejamento da Contratação terá início com a elaboração do Documento de Oficialização da Demanda
elaborado pela Área Requisitante da solução.

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade Orçamentária: 11022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia

Departamento:  Secretaria Geral - SG/JUCER

 

2.1. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA

Nome: Leilson Costa de Souza

Matrícula: 300147280

E-mail: secretariageral@jucer.ro.gov.br

 

3. OBJETO

( ) Serviço não con�nuado

( ) Serviço con�nuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço con�nuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Material de consumo

(X) Material permanente / equipamento

 

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA
( ) Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (especificar a modalidade)
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( ) Pregão (especificar se Pregão próprio ou como par�cipe em Pregão de outro Órgão, com o uso do
SRP)

(X) Dispensa de Licitação - Lei 14.133/2021

( ) Inexibilidade de Licitação – Lei 14.133/2021

( ) Adesão à IRP (Intenção de Registro de Preço) de outro Órgão

Jus�fica�va do não uso da modalidade Pregão:

O valor es�mado da contratação é de R$ 51.336,67 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e seis reais e
sessenta e sete centavos), estando dentro do valor da dispensa previsto no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021, o
qual deverá ser pago em única parcela.

 

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

5.1. ITENS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO

 
Item Especificação Unid Quan�dade

01

Sistema de videoconferência, compatível com o Zoom PRO, Google Meet e Microsoft
Teams, contendo:
 

 

01(uma) - Câmera com resolução de no mínimo 4k a 30fps; zoom de no
mínimo 12x ótico; controle remoto; capacidade para suportar
transmissão USB, HDMI e VCH; câmera tipo PTZ ou ePTZ com campo
de visão diagonal de, no mínimo, 90° (DFOV), campo de visão
horizontal (HFOV) de, no mínimo, 81°, campo de visão vertical (VFOV)
de, no mínimo, 50°; pan de ±100° e tilt de +40° e -90°; Modo de câmera
panorâmica com campo de visão diagonal de, no mínimo, 120° (DFOV),
campo de visão horizontal (HFOV) de, no mínimo, 100°, campo de
visão vertical (VFOV) de, no mínimo, 75°, tilt de ±5º; otimização de
saturação em baixa luminosidade; mínimo de 3 presets de
posicionamento; detecção de inversão automática; capacidade
enquadramento automático; capacidade de rastreio por voz ativa;
capacidade de rastreamento de apresentador; suporte para fixação no teto
ou parede; alimentação bivolt automática; e cabos de energia.
03(três) - Microfone sem fio de mesa com captação de 360º; alcance
mínimo de 6(seis) metros para captação da voz; mínimo dupla
criptografia; cancelamento de eco e filtro de ruído; botão de mute com
sensor touchpad; e bateria que permita no mínimo 24h de conversação.
01(uma) Caixa de som com alto-falantes embutidos com potência de no
mínimo 10W; reposta de frequência de 100Hz a 20 KHz; e entrada de
áudio através de RJ45 e Line-in 3,5mm.

Todos os equipamentos deverão ser compatíveis entre si, devendo ter total
conectividade entre seus hardwares e softwares.

1(uma) licença de 12(doze) meses do Zoom PRO ou Google Meet ou
Microsoft Teams.

Unid. 01

02 Serviço de instalação e/ou configuração (remota ou presencial) e treinamento de
todos os itens do Sistema de videoconferência. serv 01

 

6. JUSTIFICATIVA

6.1. Da Necessidade da Contratação

A eventual Aquisição de Sistema de Videoconferência, Equipamentos Eletrônicos e Contratação de
Serviço de Instalação, a necessidade de aquisição de um Sistema remoto de videoconferência e equipamentos
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eletrônicos é fundamental para adoção de um novo formato de reuniões, execução desta tecnologia, visando
possibilitar a realização de a�vidades essenciais ao funcionamento desta Autarquia, quais sejam as sessões tele
presenciais (plenárias e reuniões de equipe) para atender as necessidades de realização de videoconferência entre
gestores, servidores e colaboradores desta Jucer, que os equipamentos sejam compa�veis com o Zoom Pro, Google
Meet e Microso� Teams

 

7. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O objeto de aquisição se trata de bem permanente o qual, o recurso orçamentário e financeiro está
devidamente previsto no Plano Plurianual – PPA 2020/2023:

Lei Orçamentária Anual – LOA para 2022
Programa de Trabalho: 1015 - Gestão Administra�va do Poder Execu�vo
Projeto A�vidade: 2087 - Assegurar a Manutenção Administra�va da Unidade
Natureza da Despesa: 4490.52 - Aquisição de Bens Permanentes; 3390.39 - Serviço de Terceiro - Pessoa

Jurídica.

 

8. OBJETO DE AQUISIÇÃO

Aquisição de sistema de videoconferência, equipamentos eletrônicos e contratação de serviço de
instalação, contendo 01(uma) - Câmera com resolução de no mínimo 4k a 30fps; 03(três) - Microfone sem fio de mesa
com captação de 360º; 01(uma) Caixa de som com alto-falantes embutidos com potência de no mínimo 10W; 1(uma)
licença de 12(doze) meses do Zoom PRO ou Google Meet ou Microso� Teams e Serviço de instalação e/ou configuração
(remota ou presencial) e treinamento de todos os itens do Sistema de videoconferência. Todos os equipamentos deverão
ser compatíveis entre si, devendo ter total conectividade entre seus hardwares e softwares.

 

9. SITUAÇÃO ATUAL

Atualmente a JUCER não dispõe, em suas dependências, de Sistema de videoconferência.

 

10. PROBLEMAS ACARRETADOS AO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

A não aquisição do equipamento acarretaria na falta de bom funcionamento das a�vidades entre
pessoas em lugares diferentes, reunindo mais de duas pessoas simultaneamente, e garante intera�vidade.

 

11. PRÁTICAS E/OU CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE ECONOMICAMENTE VIÁVEIS ADOTADOS NA
CONTRATAÇÃO

Controle On-line de acesso e registro de ponto, sem emissão de comprovante, gerando economicidade
para administração e contribuindo com a sustentabilidade.

 

12. RELEVÂNCIA PARA O INTERESSE PÚBLICO

Jus�fica-se a relevância para o interesse público uma vez que o objeto visa a contribuir para o trabalho
remoto tem apresentado resultados relevantes, tanto no aspecto da produ�vidade, como na economicidade e tornou-
se fundamental para o bom funcionamento das a�vidades desta Autarquia.

 

13. CUSTO DE AQUISIÇÃO

O custo es�mado para aquisição está dentro do valor estabelecido na Lei nº 14.133/2021 e se enquadra
na Modalidade de Dispensa de Licitação, sendo o valor considerado mais vantajoso para a JUCER, tendo em vista que o
equipamento é de primordial importância para a redução de riscos à integridade de todos que transitam e laboram nas
dependências internas desta Autarquia.

 

14. OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICOS DO PPA (2020-2023)

Obje�vo do Programa 1015: Prover a unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as
a�vidades administra�vas, com aquisição de bens e serviços, gestão pessoal, operações especiais e outras, de natureza
administra�va, classificadas como despesas correntes e de capital.
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Plano Anual de Compras PAC 2022 (LOA 2022): Ação 2087 – Assegurar a manutenção administrativa
da Unidade.

 

15. QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA

Aquisição com 01(uma) - Câmera com resolução de no mínimo 4k a 30fps; 03(três) - Microfone sem fio
de mesa com captação de 360º; 01(uma) Caixa de som com alto-falantes embutidos com potência de no mínimo 10W;
1(uma) licença de 12(doze) meses do Zoom PRO ou Google Meet ou Microso� Teams e Serviço de instalação e/ou
configuração (remota ou presencial) e treinamento de todos os itens do Sistema de videoconferência. Todos os
equipamentos deverão ser compatíveis entre si, devendo ter total conectividade entre seus hardwares e softwares.

Jus�fica-se o quan�ta�vo indicado tendo em vista que, atualmente, a JUCER não dispõe, em suas
dependências, de catracas eletrônicas de controle de acesso.

 

16. DECLARAÇÃO

Declaramos que todos os itens indicados neste documento e requisição de serviços:

(X) Constam no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

( ) NÃO constam no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

Submetemos à apreciação da autoridade ordenadora da despesa para os fins de direito.

 

Declaramos, para os devidos fins, ter conhecimento referente a:

Lei nº 14.133/2021, especialmente ao Art. 5º o que obriga a licitação a garan�r a observância dos
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da
probidade administra�va, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da
mo�vação, da vinculação ao edital, do julgamento obje�vo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da
compe��vidade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável,
assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro). E ainda, em especial ao ar�go 47, I e § 2º que trata da licitação de serviços, ar�go 72 que trata do processo
de contratação direta e ar�go 75, inciso II.

 

17. ENCAMINHAMENTO

Encaminho para ciência e autorização de prosseguimento, informamos que os procedimentos adotados
no processo licitatório serão feitos mediante atendimento de todas as normas legais vigentes em lei e estão em acordo
com as competências dessa unidade, sendo que, em acordo com seu aceite serão tomadas as medidas necessárias para
iniciação do processo licitatório.

 

Porto Velho, data e hora do sistema

 

 

 

Elaborado por:
Fábio Pablicio Santos de Oliveira
Assitente I -DIMAP/JUCER
Matrícula 300147178

Elaborado por:
LEILSON COSTA DE SOUZA
Secretário Geral
Matrícula 300147280

Autorizado por:
JOSÉ ALBERTO ANÍSIO 
Presidente/Jucer 
Matrícula n° 300157805

"Seja é�co por excelência. Seja fiscal de sua consciência."

Documento assinado eletronicamente por Fabio Pablicio Santos de Oliveira, Técnico(a), em 04/11/2022, às 10:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de
5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jose Alberto Anisio, Presidente, em 04/11/2022, às 12:17, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Leilson Costa de Souza, Secretário(a), em 07/11/2022, às 09:48,

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de
5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0033381794 e o código CRC FE2CA2A7.

Referência: Caso responda este Documento de Oficialização de Demanda, indicar expressamente o Processo nº
0018.069039/2022-76 SEI nº 0033381794

Criado por 00118649230, versão 3 por 00118649230 em 04/11/2022 10:49:11.
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