MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento n. 4
Referência: Pregão Eletrônico n. 06/2015
Data: 23/9/2015
Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de sistemas de áudio e vídeo, instalação,
comissionamento, treinamento, conforme especificações presentes neste Edital e seus Anexos.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2015
ESCLARECIMENTO N. 4
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 06/2015, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br), e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

Pergunta 1
Referente aos ITENS 1.9, 1.10, 2.9 e 2.10 – Visando aumentar a competitividade e evitar direcionamentos,
seria aceito microfones superiores digitais com largura de banda em 64Mhz, qualidade de áudio em 24bits
e resposta de frequência de 20Hz a 20Khz, tendo em vista que microfones digitais possui características
superiores com transmissão e recepção diferente da tecnologia dos microfones analógicos . Essa
aceitação não afetaria em nada a qualidade do sistema, apenas traria mais vantagens com melhor
qualidade na captação e sonorização dos ambientes.
Resposta 1
Somente serão aceitos equipamentos com especificações iguais ou superiores ao indicado no
detalhamento do objeto (ANEXO I).
Pergunta 2
ITEM 1.9, 1.10, 2.9 e 2.10 – Para evitar direcionamentos, conforme exigências dos itens apontados com
resposta de frequência: Line 25Hz - 18KHz; Mic 80Hz – 18KHz, 1680 Canais e 20 bancos de canais,
entendemos que poderia ser aceito microfones com resposta de frequência entre 45Hz – 15KHz e 960
canais com bancos de frequências e presets compatíveis com a quantidade de canais. Tal entendimento
não prejudicaria a qualidade do sistema. Nosso entendimento está correto?
Resposta 2
Somente serão aceitos equipamentos com especificações iguais ou superiores ao indicado no
detalhamento do objeto (ANEXO I).
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