
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL – DGPC  
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN 

 

 
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Av. Governador Ivo Silveira, 1521 - Centro Administrativo da SSP - Bloco B - Capoeiras 
Florianópolis - SC - CEP: 88085-000 

Folha 
 1/2 

 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA de WEBCAM 
(Modelo “All-in-one” - Sistema de Câmera Integrado) 

 
 

Modelo Referência: Logitech BCC 950 (ou equivalente) 

Características mínimas 
 
 

1) Interface de conexão do tipo USB 2.0; 

2) Possibilitar Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels);  

3) Possibilitar Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há 

suporte; 

4) Possuir Campo de visão de, no mínimo, 75º com foco automático; 

5) Possuir zoom de, no mínimo, 1.0 X em HD; 

6) Possuir uma haste de pelo menos 200 mm que permita com que a câmera esteja acima da base 

onde estão instalados os demais componentes (alto-falantes e microfones), de modo que a câmera 

fique a uma altura próxima da linha dos olhos, quando colocada sobre a mesa; 

7) Permitir a utilização da câmera diretamente sobre a base, sem qualquer haste de elevação (haste 

removível); 

8) Possuir regulagem automática de claridade em diversas condições de iluminação, mesmo com 

pouca luz; 

9) Possuir LED de indicação de acionamento da câmera (câmera ativa);  

10) Possuir sistema de Viva-voz com cancelamento de eco e ruído; 

11) Possuir controles para início e encerramento de chamada;  

12) Possuir Microfone (Tx); 

13) Possuir Microfone unidirecional com alcance de, no mínimo, 2,0 m; 

14) Possuir Alto-falantes (Rx), com resposta de frequência: 220 Hz – 20 kHz no mínimo; 

15) Possuir saída de auto falante com capacidade para atingir 70 dB, no mínimo; 

16) Possuir sistema motorizado para movimento da câmera e acionamento do movimento desta por 

meio de controle remoto, com alcance de, no mínimo, 2m;  

17) Possuir sistema/aplicativo que possibilite o controle da câmera por meio do próprio computador 

(PC) onde ela estiver instalada; 

18) Possuir um projeto de designe para uso sobre mesa de trabalho; 

19) Possuir conectividade plug-and-play via USB; 

20) Compatibilidade: Ser compatível com Skype for Business, BlueJeans, Broadsoft, Cisco Jabber, Cisco 

WebEx, Fuze, LifeSize Cloud, Vidyo e Zoom, no mínimo; 

21) Requisito de sistema: Windows
®
 7, 8.1 ou 10; macOS X 10.7 ou posterior; 

22) Possuir no mínimo as seguintes certificações: 

a) Certificado para Skype for Business e pronto para Teams; 

b) Certificado para zoom; 

c) Certificação Fuze; 
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CONDIÇÕES GERAIS: 

 

a) Deverá ser fornecido com o equipamento cabo USB de no mínimo 2,2m;  

b) Deverão ser fornecidos com equipamento todos os cabos e adaptadores necessários ao seu 

funcionamento; 

c) Deverão ser fornecidas baterias necessárias ao funcionamento do equipamento e seu controle 

remoto; 

d) Deverá ser fornecido com o equipamento o controle remoto; 

e) O proponente deve apresentar documentação técnica do fabricante que comprove todas as 

exigências do edital, ou estas devem estar expressas no site oficial do fabricante; 

f) Manutenção realizada por assistência técnica autorizada localizada no País; 

g) O equipamento deve ser novo e fornecido na embalagem do fabricante; 

h) Garantia de 18 meses ou superior; 
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