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ESCLARECIMENTO 4 

 

TELTEX 

ITEM 2 -   Câmera de vídeo Dome IP PoE 

A)O edital solicita que a câmera possua  “lente fixa de 3.6 mm” Entendemos que 
uma lente de 2.8 mm será aceita, pois a lente de 2.8 proporciona um ângulo de visão 
maior sendo considerada superior a lente de 3.6 mm além de trazer uma maior 
competividade para o certame possibilitando a entrada de mais fabricantes. 

Está correto o nosso entendimento? 

B)  O edital solicita que a câmera possua “WDR (60dB)” Entendemos que uma 
câmera com DWDR (60dB) será aceita, Pois ambas  possuem a mesma quantidade 
de dB trazendo exatamente a mesma qualidade de imagem, sendo  que o True WDR 
acaba tendo que capturar o dobro de quadros (fps) para fazer o mesmo que o 
DWDR, sendo assim acaba consumindo mais banda, tornando o projeto mais caro 
para a contratada, além  de trazer uma maior competividade para o certame. 

Está correto o nosso entendimento?  

ITEM 3 -   Câmera de vídeo Bullet IP PoE 

 C)O edital solicita que a câmera possua “WDR (60dB)” Entendemos que uma 
câmera com DWDR (60dB) será aceita, Pois ambas  possuem a mesma quantidade 
de dB trazendo exatamente a mesma qualidade de imagem, sendo  que o True WDR 
acaba tendo que capturar o dobro de quadros (fps) para fazer o mesmo que o 
DWDR, sendo assim acaba consumindo mais banda, tornando o projeto mais caro 
para a contratante, além de trazer uma maior competividade para o certame. 

Está correto o nosso entendimento?  

ITEM 4 -   Câmera de vídeo Bullet IP PoE (modelo 2) 

D)O edital solicita um ângulo de visão de “H: 106° a 31°, V:58° a 17°” Entendemos 
que será aceita um ângulo de visão de H: 106° a 29°, V:57° a 17°, pois além do 
ângulo horizontal fornecer dois graus a mais tornando a câmera superior ao 
solicitado, o Vertical estaria apenas um grau fora do solicitado se tornando algo 
indetectável no dia a dia para o certame. 

Está correto nosso entendimento?  

 

 



 
 

Resposta CEPEL referente as perguntas:  Consideramos que tem que seguir o que 

está especificado no edital. 
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