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pregoeiros@ufpe.br

Fwd: ESCLARECIMENTO DÚVIDA TÉCNICA SOL 32951

De : Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO DÚVIDA TÉCNICA SOL
32951

Qui, 28 de mai de 2020 11:40
AURÉLIO
1 anexo

Para : dplan dlog <dplan.dlog@ufpe.br>
Cc : diretoria dlc <diretoria.dlc@ufpe.br>
Prezados,
Bom dia!
Segue 1º pedido de esclarecimento do pregão 19/2020 que tem abertura prevista para o
dia 04 de junho, quinta-feira.
Favor responder até terça-feira, dia 02 de junho.
No aguardo,
Marcos Aurélio
Pregoeiro
De: "Microtecnica_Vinicius" <compras6@microtecnica.com.br>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Cc: compras1@microtecnica.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 27 de maio de 2020 13:04:35
Assunto: ESCLARECIMENTO DÚVIDA TÉCNICA SOL 32951
À
UFPE/PE - Universidade Federal de Pernambuco / UASG 153080
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2020
A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro
Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF
Nas Especificações Detalhadas, Itens 13 a 18, está sendo solicitado: "Mínimo: 30”
(na menor configuração/distância) e 320” (na maior configuração/distância),
respectivamente 0,8 a 9 metros em zoom wide".
Para que seja possível a oferta de projetores de fabricantes com Epson, Acer, Benq, etc e
para evitar o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos
projetores com tamanho de projeção entre 33 e 300 polegadas, já que dificilmente o
equipamento serão usado para exibir imagens menores que 60 e maiores que 150
polegadas. Nosso entendimento está correto?
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Nas ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, itens 01 ao 06, amplificadores, pede o
seguinte:
1) Relação sinal-ruído de mínimo: 85 dB. Alguns fabricantes não disponibilizam essa
informação por questões comerciais. Dessa forma, entendemos que essa característica
não será obrigatória. Nosso entendimento está correto?
2) Controle de volume Geral e Microfone, entendemos que ofertando um amplificador com
controle de volumes individuais para Microfone, Aux e USB estaremos atendendo o edital,
já que permite ajuste preciso das necessidades. Nosso entendimento está correto?
Nas ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, itens 04 ao 06, amplificadores, não
encontramos modelo no mercado que atenda todas as características e
principalmente o valor estimado solicitado. Dessa forma, para que possamos ofertar
um melhor custo benefício, entendemos que serão aceitos o modelo Hayonik
Compact 1000, nosso entendimento está correto?
Nas ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS, itens 07 ao 12, caixa acústica, pede o
seguinte:
1) Resp. de Frequência: 80 Hz – 20.000 Hz;
Entendemos que também serão aceitas caixas com resposta de frequência de 85Hz a
20.000Hz, já que representa uma diferença insignificante. Nosso entendimento está
correto?
Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de
qualquer dúvida.
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.
Gentileza responder para compras6@microtecnica.com.br
Telefone: (61) 3327-9881

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=50282&tz=America/Araguaina&xim=1

2/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 02/06/2020
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 20/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/06/2020 18:46 )
MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO
PREGOEIRO
1783826

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 20
, ano: 2020, tipo: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, data de emissão: 02/06/2020 e o código de verificação:
18943db647

