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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

Memorando nº 72/2022/JUCER-SG

Da: Secretaria Geral/JUCER
Para: Presidência/JUCER
 
 
 
Assunto: Aquisição de Sistema de Videoconferência, Equipamentos Eletrônicos e Contratação de Serviço de Instalação.

 

Senhor Presidente,

Considerando que foi necessária a adoção de um novo formato de reuniões durante a pandemia da COVID-19, foi fundamental
a implementação de um sistema remoto para atender as demandas desta Junta Comercial de Rondônia- JUCER.

Considerando a necessidade de aquisição de um Sistema de videoconferência e equipamentos eletrônicos fundamentais para
a execução desta tecnologia, que sejam compa�veis com o Zoom Pro, Google Meet e Microso� Teams, 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.

Considerando que a videoconferência é uma tecnologia que permite a comunicação de áudio e vídeo, de modo síncrono, entre
pessoas em lugares diferentes, reunindo mais de duas pessoas simultaneamente, e garante intera�vidade, como se a conversa acontecesse
pessoalmente.

Outrossim, essa forma de 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.

Ademais, a aquisição do sistema de videoconferência e dos equipamentos eletrônicos permi�rá a extensão da capacitação e
treinamento dos servidores desta Jucer.

Considerando que Plano Plurianual - PPA 2020/2023 e na Lei Orçamentária Anual - LOA 2021, foi disponibilizado recurso
orçamentário e financeiro, visando assegurar despesas com a aquisição de bens permanentes, consoante com o Programa de Trabalho 1015 -
Gestão Administra�va do Poder Execu�vo, A�vidade 2087 - Assegurar a Manutenção Administra�va da Unidade e a Natureza de Despesa
4490.52 - Aquisição de Bens Permanentes e contratação de serviços de pessoa jurídica - 339040-22.

Dessa forma, solicito que Vossa Senhoria autorize o DAF/JUCER, adotar providências visando a aquisição de um sistema de
videoconferência, bem como equipamentos eletrônicos necessários, conforme descri�vo na tabela abaixo:

 

ITEM UNIDADES QUANTIDADE DESCRIÇÃO

1 Unidade 1  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.
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            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.

2 Serviço 1              Serviço de instalação e/ou configuração (remota ou presencial) e               
             treinamento de todos os itens do Sistema de videoconferência.

 

Atenciosamente, 

 

(assinado eletronicamente) 
LEILSON COSTA DE SOUZA

Secretário-Geral/JUCER
Mat. 300147280

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

Documento assinado eletronicamente por Leilson Costa de Souza, Secretário(a), em 03/10/2022, às 14:56, 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 0032540594 e o código CRC
EA9F387E.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 0018.069039/2022-76 SEI nº 0032540594

Criado por 96641886204, versão 12 por 96641886204 em 30/09/2022 13:23:00.
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