
 

 

ERRATA 

 

Este documento tem por objetivo retificar: 

1. Item 4.1.1 do ANEXO I - Minuta do Termo de Referência; 

2. Item 7.9.2.1 do ANEXO I - Minuta do Termo de Referência; 

3. Item 7.9.2.2 e 7.9.2.2.1 do ANEXO I - Minuta do Termo de Referência; 

4. Anexo III – Videoconferência parte integrante do ANEXO II – Minuta dos Anexos do TR. 

 

Retificação 1 – item 4.1.1 da Minuta do TR 

 

Onde se lê: 

 

Perfil I – Aplicável aos Lotes 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 10A, 11A e 12A exigindo redes com 
conexões dedicadas, não sendo admitida solução satelital nem xDSL. Este Perfil, abrange 
acessos nas áreas urbanas e rurais dos municípios, distribuídos na proporção de 90% e 10% 
respectivamente. As características técnicas deste Perfil estão descritas neste Termo de 
Referência. 

 

Leia-se: 

 

Perfil I – Aplicável aos Lotes 1A, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C e 5A exigindo redes com conexões 
dedicadas (meios de transmissão cabeados, satélite ou via rádio digital), não sendo admitida 
solução xDSL. Para os Lotes 10A a 12A somente serão admitidos meios de transmissão ópticos. 
Este Perfil abrange acessos nas áreas urbanas e rurais dos municípios, distribuídos na proporção 
de 90% e 10% respectivamente. As características técnicas deste Perfil estão descritas neste 
Termo de Referência. 

 

Retificação 2 – item 7.9.2.1 da Minuta do TR 

Onde se lê: 

 

Sempre que o nível de capacidade de CPU e de memória dos roteadores definidos nos itens 7.2.1 
(Anexo V – Solução de Trânsito Internet) e nos itens 8.2.1.1.7 e 8.2.1.2.3 forem ultrapassados 
será aplicada, automaticamente, independente de chamado aberto junto à Prestadora, multa de 
1% (um), ao mês, do valor total mensal do contrato referente aos acessos do lote que o 
equipamento atende. Caso o equipamento atenda a acessos pertencentes a mais de um lote, o 
percentual de multa incidirá sobre valor total mensal desses contratos.   

 



 

 

 

Leia-se: 

 

Sempre que o nível de capacidade de CPU e de memória dos roteadores definidos nos itens 7.2.1 
(Anexo V – Solução de Trânsito Internet) e nos itens 8.2.1.1.7 e 8.2.1.2.3 forem ultrapassados 
será aplicada, automaticamente, independente de chamado aberto junto à Prestadora, multa de 
1% (um), ao mês, até que o problema seja resolvido, do valor total mensal do contrato referente 
aos acessos do lote que o equipamento atende. Caso o equipamento atenda a acessos 
pertencentes a mais de um lote, o percentual de multa incidirá sobre valor total mensal desses 
contratos.   

 

Retificação 3 – item 7.9.2.2 da Minuta do TR 

 

Ficam suprimidos os itens 7.9.2.2 e 7.9.2.2.1 

 

Retificação 4 – Anexo III - Videoconferência 

 

O texto abaixo substitui integralmente o texto publicado anteriormente.  



 

 

 

ANEXO III – Solução de Videoconferência 

 

1 Premissas 

1.1 As Prestadoras vencedoras dos lotes 1A e 4A deverão prover os equipamentos necessários 
para a realização de videoconferência, de mesmo fabricante e modelo, garantindo a 
compatibilidade. Não fazem parte da solução a ser fornecida os equipamentos terminais 
destinados à geração e exibição da videoconferência. 

1.1.1 Caso uma mesma Prestadora vença os dois lotes, ela deverá fornecer uma 
solução de videoconferência com redundância de equipamentos. 

1.2 As soluções fornecidas pelas Prestadoras vencedoras de cada um dos lotes deverão ser 
compatíveis com terminais de videoconferência que apresentam as seguintes especificações 
técnicas: 

a) Terminal de videoconferência em Alta Definição HD720p30;  

b) Deve iniciar e responder às chamadas de videoconferência através de uma rede 
IP;  

c) Deve suportar comunicação H.323 e SIP com chamadas nas taxas mínima de 64 
Kbps, sendo capaz de chegar até 6 Mbps;  

d) Deve gerar, transmitir, receber e apresentar fluxos de vídeo de alta definição 
(HD), na resolução de 1280x720 (720p) a 30 quadros por segundo;  

e) Deve operar também em definição convencional (SD), suportando os padrões 
SIF, CIF, 4CIF e 4SIF a 30 quadros por segundo, desde que essas resoluções 
sejam suportadas em H.264;  

f) Deve suportar criptografia AES;  

g) Deve possuir o protocolo H.350/LDAP; 

h) Deve suportar os padrões de áudio G.711, G.722, G.722.1 e um padrão de áudio 
de alta fidelidade a, no mínimo, 20kHz; 

i) Deve possuir supressão automática de ruído, cancelamento de eco e controle 
automático de volume/ganho;  

j) Deve suportar os padrões H.261, H.263 e H.264;  

k) Deve suportar os protocolos HTTP, DNS, DHCP e NTP/SNTP;  

l) Deve possuir suporte a DiffServ;  

m) Deve suportar controle de câmera remota; 



 

 

 

 

n) Deve suportar firewall traversal, através do padrão H.460.18 e H.460.19;  

o) Deve suportar o padrão H.239 e BFCP para transmissão simultânea de dois 
fluxos de vídeo (pessoas e conteúdo), onde ambos poderão conter imagens em 
movimento, podendo ser visualizados em duas telas de projeção independentes; 

p) Deve ajustar a banda utilizada pelo fluxo de conteúdo e pelo fluxo de vídeo, no 
caso de transmissão simultânea, de modo a priorizar a qualidade dos dois fluxos 
mais importantes num dado momento da conferência;  

q) No mínimo 01 (uma) interface de rede Ethernet 10/100/1000baseT com suporte 
para IPv4 e IPv6.  
 

1.2.1 Os terminais de videoconferência não são objeto desta licitação.  

1.2.2 As informações constantes no item 1.2 têm objetivo exclusivo de auxilio à 
Prestadora no processo de definição de uma solução de videoconferência 
compatível com os equipamentos utilizados no Estado. 

1.3 Cada Prestadora deverá prover para a UGO um terminal de telepresença para salas de 
conferência de porte pequeno do mesmo fabricante e compatível com a solução proposta. 
Caso uma mesma Prestadora vença os dois lotes, ela deverá fornecer dois terminais de 
videoconferência. 

2 Especificação técnica 

2.1 Os equipamentos deverão ser instalados na UGO, devendo possuir as seguintes 
características: 

2.1.1 Possuir transmissão de vídeo sob demanda e ao vivo (Streaming Server), 
devendo permitir o armazenamento de até 10TB de conteúdo, suportando: 

a) Transmissão em banda variável (VBR); 

b) Transmissão Multicast e Unicast, somente na rede privada, ou seja na Rede 
IP Multisserviços; 

c) Suporte a até 200 conexões simultâneas para vídeos “On Demand”(Unicast) 
e suporte para até 2000 conexões simultâneas para vídeo “Ao 
Vivo”(Multicast). 

2.1.2 Suporte à gravação automática do conteúdo de qualquer videoconferência 
diretamente das MCU´s, dispensando o uso de terminais de videoconferência até 
o limite de 10 (dez) salas simultâneas. 

2.1.3 Suporte a videoconferência, através de uma plataforma de suporte e controle de 
seções multiponto, devendo possuir as seguintes características: 

a) Suporte aos padrões H.263, H.264/MPEG 4 AVC, H.264/SVC; 

b) Suporte de 30 a 60 quadros por segundo (fps); 



 

 

c) Formato de tela 16:9 e 4:3; 

d) Suporte ao Protocolo H.239 nas Resoluções VGA, SVGA e XGA; 

e) Suporte aos Formatos 480P, 720P e 1080P para as videoconferências e 
720P para as transmissões "Ao Vivo". 

f) Suporte aos CODECS de áudio G.711a/u, G722, G.723.1, G.729A; 

g) Controle de envio de áudio pelo usuário e pelo gestor da videoconferência; 

h) Suporte a envio de tons DTMF; 

i) Capacidade - Suporte até 160 conexões de vídeo, possibilitando a alocação 
destas conexões em pelo menos 32 salas isoladas, por solução de cada 
lote; 

j) Interface de gerência baseada em solução Web, com possibilidade de 
acesso hierárquico ao sistema de gerência (Gerente, Administrador, 
Operador); 

k) Suporte aos seguintes protocolos e interfaces de rede: 

i. O serviço será sobre IP, utilizando protocolos H.323 e SIP; 

ii. Interface 10/100/1000 Mbps; 

iii. Suporte a taxas de videoconferência de 384Kbps a 4Mbps. 

l) Deverá suportar as seguintes modalidades de Qualidade de serviço (IP QoS) 

i. DiffServ; 

ii. IP Precedence; 

iii. Dynamic jitter buffer; 

iv. Supressão de erro em Voz e Vídeo. 

m)  Deverá possuir os seguintes requisitos de Segurança 

i. AES media encryption; 

ii. Suporte a diferentes níveis de prioridade de acesso; 

iii. Autenticação via interface gráfica de usuário (GUI); 

iv. Suporte a videoconferência em modo seguro. 

 

2.2 Deverá ser ministrado treinamento oficial do fabricante para 06 (seis) técnicos da UGO 
habilitando-os à operação e configuração dos equipamentos. 


