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Esclarecimento 14/04/2014 11:31:39

A empresa MIBRA Telecom apresentou pedido de esclarecimento sobre o item 2 - RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL energia:
4w-UHF 5w-VHF banda de frequência: VHF e UHF faixa de frequência: VHF 136-174MHZ, UHF 403-470, 450-527MHZ:.
Gostaria de entender melhor a solicitação. Não existe rádio que atenda todas as frequências, ou é uma ou outra! È necessário
mais especificações para determinar modelo do equipamento.

Fechar
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Resposta 14/04/2014 11:31:39

Na instrução da fase interna do procedimento licitatório, foram consultadas empresas que apresentaram equipamentos que
operam nas duas bandas (VHF e UHF), nas frequências exigidas no edital, portanto o produto existe no mercado. Quanto à
especificação lançada no edital, refere-se aos quesitos mínimos exigidos, com vistas à ampliação da competitividade, sendo
suficiente para o entendimento do que se pretende adquirir.

Fechar
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Esclarecimento 15/04/2014 15:35:07

Somos uma revenda Motorola autorizada em brasília e gostaríamos de esclarecer o item 2, os rádios que atendem a sua
especificação seria o PRO5150 porem não atendem as duas bandas de frequencia, ou seja trabalha na frequencia VHF 136 a
174 ou UHF 403 a 470 nunca em duas com o mesmo rádio. Vocês estão cientes disso? Podemos cotar o rádio que atende os
senhores desse jeito?

Fechar
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Resposta 15/04/2014 15:35:07

Em face ao seu pedido de esclarecimento, informamos que a equipe técnica desta Pasta está buscando melhor alternativa
para o questionamento apresentado sem que isso restrinja ou direcione o certame. Desta forma, o Pregão em questão será
suspenso ´sine die´ para possíveis alterações do Termo de Referência.

Fechar
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Impugnação 15/04/2014 15:28:16

A empresa ADR3 LTDA apresentou pedido de impugnação sobre o item 2 - RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL energia: 4w-UHF
5w-VHF banda de frequência: VHF e UHF faixa de frequência: VHF 136-174MHZ, UHF 403-470, 450-527MHZ:. Apesar de
esclarecimento postado no Comprasnet insistimos em dizer que não existe equipamento que atue em VHF e UHF
HOMOLOGADO PELA ANATEL.Somente Equipamento HVF OU UHF.Acredito que para elucidação desta problema poderia ser
indicado por Vossas Senhorias um moldelo de REFERÊNCIA(por exemplo Motorola modelo EP 450 S).

Fechar
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Resposta 15/04/2014 15:28:16

Em face ao seu pedido de esclarecimento, informamos que a equipe técnica desta Pasta está buscando melhor alternativa
para o questionamento apresentado sem que isso restrinja ou direcione o certame. Desta forma, o Pregão em questão será
suspenso ´sine die´ para possíveis alterações do Termo de Referência.

Fechar


