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Re: Impugnação ao Edital 15/2022

De : CPL Comiss�o Permanente de
<licitacoes@ssp.df.gov.br>

qui, 23 de jun de 2022 13:11

Assunto : Re: Impugnação ao Edital 15/2022
Para : copersonaudio@gmail.com
Prezado Senhor Fornecedor,
Em atenção a solicitação de Impugnação de Vossa Senhoria, informamos que será
acatada nos itens abaixo expostos, portanto, esse Certame será suspenso para os
devidos ajustes no Termo de Referência, sendo divulgada posteriormente nova data para
essa Licitação:
1- O item 16.1.18 tem suas especificações técnicas direcionadas para o modelo Core
8 Flex da fabricante QSC. Não existe outro equipamento no mercado que seja equivalente a este, e
as especificações técnicas foram descritas de forma que somente este equipamento possa ser
aceito. Para que esse item possa abranger outras fabricantes, solicitamos que as seguintes
especificações sejam ajustadas:
- Diminuição de 64 para 32 canais em protocolo AES67;
- Substituir as conexões "flexíveis" por canais analógicos de entrada e saída, visto
que a tecnologia flexível é exclusiva da fabricante QSC;
- Aumento na abrangência de THD das saídas para 0,1% (Igual ao solicitado para as
entradas);
- Diminuição de 16 canais USB para 8;
3. O item 16.1.19 tem suas especificações técnicas direcionadas para o modelo Core
110f da fabricante QSC. Não existe outro equipamento no mercado que seja equivalente a este, e
as especificações técnicas foram descritas de forma que somente este equipamento possa ser
aceito. Para que esse item possa abranger outras fabricantes, solicitamos que as seguintes
especificações sejam ajustadas:
- Diminuição de 64 para 32 canais em protocolo AES67; - Substituir as conexões
"flexíveis" por canais analógicos de entrada e saída, visto que a tecnologia flexível é exclusiva da
fabricante QSC;
- Aumento na abrangência de THD das saídas para 0,1% (Igual ao solicitado para as
entradas);
- Diminuição de 16 canais USB para 8;
Atenciosamente.
Equipe do Pregão Eletrônico n° 15/2022-SSP
Serviço de Licitações
SSPDF
(61) 3441-8266 / 3441-8824
De: copersonaudio@gmail.com
Para: "Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios da SSP/DF"
<licitacoes@ssp.df.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 21 de junho de 2022 12:51:16
Assunto: Impugnação ao Edital 15/2022
https://webmail.ssp.df.gov.br/h/printmessage?id=62a6cfeb-c783-4cee-98f1-920361107ef2:31641&tz=America/Bahia&xim=1

1/2

23/06/2022 15:59

Zimbra

Boa tarde!
A empresa COPERSON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E
SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no. 07.648.642/0001-40, telefone/fax no.
(61)3346-6638, por intermédio de sua representante legal, a Sra. BÁRBARA MAIA
MUNDIM, portadora do CPF nº 033.723.221-00 e RG nº 2.742.427 SSP-DF, vem por meio
desta apresentar tempestivamente os seguintes pedidos de impugnação:
1. O edital de Pregão Eletrônico 15/2022, possui como objeto o Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para implantação de solução digital de áudio e
vídeo para modernização de ambientes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Distrito
Federal (SSP-DF), incluindo instalação, integração, configuração e instruções de uso e
operação,.
2. O item 16.1.18 tem suas especificações técnicas direcionadas para o modelo Core 8
Flex da fabricante QSC. Não existe outro equipamento no mercado que seja equivalente a
este, e as especificações técnicas foram descritas de forma que somente este
equipamento possa ser aceito. Para que esse item possa abranger outras fabricantes,
solicitamos que as seguintes especificações sejam ajustadas:
- Diminuição de 64 para 32 canais em protocolo AES67;
- Substituir as conexões "flexíveis" por canais analógicos de entrada e saída, visto que a
tecnologia flexível é exclusiva da fabricante QSC;
- Aumento na abrangência de THD das saídas para 0,1% (Igual ao solicitado para as
entradas);
- Diminuição de 16 canais USB para 8;
3. O item 16.1.19 tem suas especificações técnicas direcionadas para o modelo Core 110f
da fabricante QSC. Não existe outro equipamento no mercado que seja equivalente a
este, e as especificações técnicas foram descritas de forma que somente este
equipamento possa ser aceito. Para que esse item possa abranger outras fabricantes,
solicitamos que as seguintes especificações sejam ajustadas:
- Diminuição de 64 para 32 canais em protocolo AES67;
- Substituir as conexões "flexíveis" por canais analógicos de entrada e saída, visto que a
tecnologia flexível é exclusiva da fabricante QSC;
- Aumento na abrangência de THD das saídas para 0,1% (Igual ao solicitado para as
entradas);
- Diminuição de 16 canais USB para 8;
5. Solicitamos então que seja conferido os fatos acima e que sejam feitos os ajustes
necessários, para que o edital seja tratado como Ampla Concorrência.
Edson Mundim
Diretor Comercial
Comercial | Coperson Áudio e
Vídeo

(61) 3346-6638 | (61) 9 8493-6666 9
8435-9453
copersonaudio@gmail.com
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