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KAMILA ALVES CHIANCA

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Anderson de Souza Meneses 
[ameneses@tre-df.gov.br]

Enviado em: terça-feira, 23 de outubro de 2018 15:43
Para: 'CPL'; setel@tre-df.gov.br; mcristina@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] RES: [Setel] ENC:  RES:  RES:  Manifestação técnica - Pregão Eletrônico 

28/2018
Anexos: image001.jpg; ATT00059.txt

À CPL, 
 
Após análise detalhada da proposta temos as seguintes considerações: 
 

 O modelo apresentado tem largura de banda de até 30Mhz e no TR temos que o equipamento deve 
possuir largura de banda de no mínimo 64MHz ou superior.  

 
Desta forma informamos que o equipamento ofertado não atende as especificações do edital.  
 
 
 

 

   Anderson de Souza Meneses 
   Chefe Seção de Telecomunicações  
 Tribunal Regional Eleitoral do DF 
 : (61) 3048-4011 / (61) 99944-5175 
 : ameneses@tre-df.jus.br 

 
 
 
 

De: Setel <setel-bounces@tre-df.gov.br> Em nome de CPL 
Enviada em: terça-feira, 23 de outubro de 2018 13:12 
Para: setel@tre-df.gov.br; ameneses@tre-df.gov.br; mcristina@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: [Setel] ENC: [Cpl] RES: RES: Manifestação técnica - Pregão Eletrônico 28/2018 
 
À SETEL 
 
Senhor Chefe,  
 
Encaminho resposta da empresa TC COMERCIO EIRELI aos questionamentos feitos por essa unidade 
técnica no curso do Pregão Eletrônico nº. 28/2018 (Aquisição de Microfones). 
Desta forma, aguardamos análise técnica conclusiva sobre a aceitação do objeto proposto pela empresa. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Alves 
Comissão de Licitações  
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
 
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de TC come 
Enviada em: terça-feira, 23 de outubro de 2018 10:40 
Para: CPL 
Assunto: [Cpl] RES: RES: [Setel] Manifestação técnica - Pregão Eletrônico 28/2018 
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Bom dia, 
 
Srta. Kamila. 
 
Com relação aos questionamentos, segue abaixo esclarecimentos: 
 
A distância mínima de operação é de 1 metro entre os transmissores e receptor, e a distância máxima são de 100 
metros. 
 
Quanto ao modelo apresentado, trata-se de um microfone sem fio duplo, isto è, cada unidade possui 02 (dois) 
transmissores para cada 01 (receptor). 
 
Sendo assim, na proposta apresentada, serão fornecidos 06 receptores e 12 transmissores. 
 
Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
Vinícius Clark  
 

De: CPL [mailto:cpl@tre-df.gov.br]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 19:41 
Para: licitacao.tc@outlook.com.br; pregaoeletronico.tc@outlook.com.br; vendas.tc@outlook.com.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: ENC: [Cpl] RES: [Setel] Manifestação técnica - Pregão Eletrônico 28/2018 
 
Senhor Representante, 
 
Encaminhamos o questionamento abaixo, formulado pela área técnica deste tribunal a respeito do produto cotado 
por essa empresa no curso do Pregão Eletrônico 28/2018 (Aquisição de microfones). 
Solicitamos resposta aos questionamentos com a maior brevidade possível, visto que o Pregão reabrirá amanhã, dia 
23/10/2018 as 14 horas. 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Alves 
Comissão de Licitações 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
 
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de Anderson de Souza Meneses 
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 19:22 
Para: 'CPL'; setel@tre-df.gov.br; mcristina@tre-df.gov.br 
Assunto: [Cpl] RES: [Setel] Manifestação técnica - Pregão Eletrônico 28/2018 
 
A documentação fornecida não possui informações a respeito da distância mínima de operação entre o transmissor 
e o receptor.  
 
O modelo apresentado possui 02 (dois) transmissores para cada receptor. Favor informar se serão fornecido 06 
(seis) receptores com seus respectivos transmissores.  
 
 
 

 

   Anderson de Souza Meneses 
   Chefe Seção de Telecomunicações  
 Tribunal Regional Eleitoral do DF 
 : (61) 3048-4011 / (61) 99944-5175 
 : ameneses@tre-df.jus.br 
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De: Setel <setel-bounces@tre-df.gov.br> Em nome de CPL 
Enviada em: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 17:13 
Para: ameneses@tre-df.gov.br; setel@tre-df.gov.br; mcristina@tre-df.gov.br 
Cc: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: [Setel] Manifestação técnica - Pregão Eletrônico 28/2018 
 
Senhor Chefe, 
 
De ordem da Senhora Pregoeira deste Tribunal, Ana Letícia Braga Santos, encaminho, em anexo, a 
Proposta de Preços e catálogo de produto, apresentados no curso do Pregão Eletrônico nº. 28/2018 
(Aquisição de Microfones) pela Empresa TC COMERCIO EIRELI, solicitando análise e manifestação o mais 
brevemente possível. 
Salientamos que o pregão encontra-se aberto, aguardando análise técnica. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Kamila Alves 
Comissão de Licitações/ TRE-DF 
Telefone: (61) 3048.4067/4232 
 
 


