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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/16  
PROCESSO CPL Nº 476/15 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
VISANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE REPETIDORA 
DIGITAL E RADIO COMUNICADORES. 

 
Esclarecimento nº 01 

 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento, para fins 
de dirimir dúvidas do Edital. Este documento está sendo enviado a todos os 
interessados que enviaram o Recibo e Retirada do Edital e está sendo disponibilizado 
no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo contempla 
modificações no teor do referido Edital, portanto ficam revisados os prazos 
estabelecidos no edital. 
 
1) Pergunta: Para atendimento às especificações do item 1.2 – transceptor móvel 
digital – qual a faixa de frequência que deverá ser ofertada para compatibilidade com 
os demais itens solicitados: 136-174MHz ou 403-470MHz? 
Resposta: A faixa é VHF 136-174MHz, o edital será retificado para inclusão de tal 
informação. 
 
2) Pergunta: Em virtude do sistema de rádio digital requerido ser convencional, 
podemos desconsiderar as especificações Capacity+ e Linked Capacity+ do item 
1.2.1? Se nosso entendimento estiver errado, por gentileza, esclarecer o tipo de 
sistema a ser ofertado neste certame. 
Resposta: Sim. Deverá ser considerado o sistema TDMA 
 
3) Pergunta: De modo a aumentar a competitividade para o fornecimento do item 
1.2.1, considerando que o modelo referenciado com Bluetooth integrado, restringe a 
participação a um único fabricante, poderá ser ofertado rádio móvel com o recurso de 
Bluetooth através de adaptador e/ou outros dispositivos similares? 
Resposta: Embora não restrinja a um único fornecedor, estaremos retificando o edital 
de forma a possibilitar que o bluetooth seja também através de adaptador, desde que 
garantido seu funcionamento. 
 
4) Pergunta: Para atendimento às especificações do item 1.3 – repetidora digital – 
qual a faixa de frequência que deverá ser ofertada para compatibilidade com os 
demais itens solicitados: VHF ou UHF? 
Resposta: A faixa de frequência deverá ser VHF 136-174MHz, o edital será retificado 
para inclusão de tal informação. 
 
Sorocaba, 04 de março de 2016. 
 
Claudia Ap. Ferreira 
Pregoeira 
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