
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00022.2020 

ESCLARECIMENTO - MICROWARE 

Questionamento 1: 
 

No objeto 1.5 da especificação técnica do item 1 é solicitado uma Webcam/Câmera com 

conectividade USB 2.0 e IP.  Entendemos que para conectividade do tipo IP é necessário que o 

equipamento tenha uma porta do tipo RJ-45. Em pesquisa de mercado, não foram encontrados 

equipamentos que trabalhem com os dois tipos de conexões simultâneos.  Desta forma, 

solicitamos informar o tipo de conexão desejada ou modelo de referência usado na elaboração da 

especificação técnica. 
 

No objeto 2.4 da especificação técnica do item 2 é solicitado uma Webcam/Câmera com 

conectividade USB 2.0 e IP.  Entendemos que para conectividade do tipo IP é necessário que o 

equipamento tenha uma porta do tipo RJ-45. Em pesquisa de mercado, não foram encontrados 

equipamentos que trabalhem com os dois tipos de conexões simultâneos.  Desta forma, 

solicitamos informar o tipo de conexão desejada ou modelo de referência usado na elaboração da 

especificação técnica. 

 
RESPOSTA CEPEL: 
 

Objeto 1.5 - Houve um erro de digitação, o equipamento em questão pode ter sua conectividade via 

protocolo IP ou USB 2.0. 
 

Objeto 2.4 - Houve um erro de digitação, o equipamento em questão pode ter sua conectividade via 

protocolo IP ou USB 2.0. 
 

Qualquer um dos modelos (referente à conectividade) atende à necessidade do CEPEL. 

 
 
Questionamento 2: Verificamos que o edital especifica que o Video Wall será utilizado como um 
sistema de monitoramento e que será necessário um sistema de gerenciamento, porém, não 
menciona nos itens solicitados, nenhum item além de monitores, suporte e dos equipamentos da 
linha Click Share, que são sistemas de colaboração/apresentação, este sistema de 
gerenciamento já foi adquirido ou será adquirido posteriormente? 
Se já foi adquirido, favor especificar qual o sistema atual, se não foi, especificar os requisitos 
mínimos de controle, incluindo o hardware, o software e as licenças a serem utilizados. 
No caso das licenças, serão dedicadas para cada um dos Video Walls ou uma única licença 
poderá atender todo o sistema? Deverão ser vitalícias? Se não, qual o prazo de validade? 
 
RESPOSTA CEPEL: O edital em questão está contemplando a aquisição dos monitores, suportes, 

equipamentos de apresentação sem fio (da linha Click Share ou similar), webcams e Tablet. Não será 

utilizado nenhum sistema de gerenciamento, assim como licenças, pois toda sua conectividade será nos 

equipamentos de apresentação sem fio. 
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