
Salvador, 18 de maio de 2020  

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bayeux no Estado da Paraíba. 

Em Atenção ao Edital para o Pregão Eletrônico nº 00012/2020 – DMTRAN – PMBEX e  

Processo Administrativo nº 00052/2020 – DMTRANS – PMBEX. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIO 

COMUNICADOR, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE 

BAYEUX/PB 

 

Atendendo ao paragráfo 5 do Preâmbulo deste referido edital citado acima, 

viemos através deste fazer os seguintes questionamentos que se fazem 

necessários.  
 

QUESTIONAMENTOS 

 

Para o item 01 do Anexo I – ESTAÇÃO REPETIDORA:  

1- Não é mencionado a instalação do referido equipamento e nem o local dessa instalação, prefeitura ira 

disponibilizar infraestrutura de torre ou similar para a instalação da estação repetidora? Se sim favor informar 

mais detalhes quanto ao local de instalação, endereço, coordenadas, altura de torre, condições de abrigo e 

etc. Para que as proponentes possam especificar adequadamente os materiais necessários. 

O Edital não menciona sobre a área de cobertura dentro da cidade que o sinal da repetidora deverá cobrir. Existe 

algum estudo prévio de cobertura já feito pela Prefeitura? Qual a área de cobertura a repetidora deverá atender? 

2- Existe algum encaminhamento de cabos (eletroduto, esteira, canaleta) disponível para a acomodação dos 

cabos da antena até a repetidora? Caso exista, informar o tipo e a distância até a torre. Caso não, devemos 

considerar a implantação dele?  

3- Existe um abrigo para a acomodação dos itens de telecomunicações da estação repetidora? Este local é 

climatizado? Qual o tipo de alimentação elétrica local (CC/CA)? 

4- Não há especificações sobre os demais equipamentos que compõem a estação repetidora (ex: antena, 

duplexador) nem o tipo de cabo e quantidade necessária. Favor informar. 

5- Entendemos que a estação repetidora deverá ser composta por um único equipamento repetidor. Favor 

confirmar. 

Para o Item 02 ESTAÇÃO FIXA COMPLETA: 

6- Não estão especificados o tipo e a quantidade necessária de cabo coaxial para as estações fixas. Poderia 

informar o quanto devemos considerar no fornecimento? 

7- Onde serão feitas as instalações das estações fixas? Favor informar o endereço e coordenadas geográficas. 

 Para o item 03 TRANSCEPTOR FIXO/MÓVEL 

8- Os terminais móveis serão instalados em qual modelo de carro? Alguns modelos requerem a instalação de um 

conversor 24Vcc/12Vcc. 



9- Foram especificados modelos de terminais móveis com GPS, portanto não são dados mais detalhes quanto à 

aplicação de monitoramento de usuários via GPS que e esperado pela contratante. Ou esta não e requerido neste 

processo? Caso seja necessario, solicitamos explanar detalhadamente os recursos esperados (quantidade de 

consoles de operador). 

10- Ainda com relação ao questionamento anterior, caso esta aplicação seja necessária, o hardware (desktop) 

será disponibilizado pela contratante para a instalação da aplicação ou também devera ser disponibilizada pela 

contratada? 

Para o item 04 TRANSCEPTOR PORTÁTIL 

11- Foi verificado que não foi solicitado versão de terminal portátil com GPS integrado. Confirma este 

entendimento? 

12- No item 2 do Anexo II – Termo de Referência, é  informada a necessidade de um meio de comunicação 

rápido e sem interferências. Sendo assim, já foi realizado um estudo de cobertura da área para a verificação de 

níveis de sinal a partir do ponto definido para a estação repetidora? Qual e o local definido para repetidora? 

Quais as coordenadas e altura disponíveis para a instalação da antena. 

13- Conforme o item 4.5 do Anexo II – Termo de Referência, entendemos que o licenciamento do sistema 

proposto perante a ANATEL deverá ser em nome da contratante. Desta forma as taxas a serem geradas pelo 

processo serão arcadas pela própria prefeitura. Favor confirmar. 

14- Não verificamos a medição do serviço necessário (projeto, instalação, comissionamento e teste) para o 

sistema proposto. Favor explanar.  

15- No Referido Edital disponivel na Internet no Portal da Prefeitura Municipal de Bayeux  

https://www.bayeux.pb.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-00012-2020-dmtran-pmbex/ não menciona a 

exclusividade da participação apenas de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte, sendo no Portal do 

licitações-e onde ocorrerá o pregão em cada lote para acolhimento de proposta ele informa a participação 

exclusiva de ME/EPP/COOP. Pergunta: O que devemos considerar. 

 

16- Pelo nosso entedimento a divisão de Lotes por item, poderá acarretar a contratação de 4 empresas por parte 

da Administração Pública para execução do mesmo serviço, podendo prejudiar o andamento do referido 

fornecimento. Sugerimos a contratação de todos os itens em um lote único como é de praxe no mercado. 

Antenciosamente  

 

___________________________________________________________ 

Jaime Guedes de Santana – RG: 04618037-04 e CPF: 678.475.105-10 
Executivo de Negócios 
KOFRE TECNOLOGIA – CNPJ 34.303.693/0001-03 

https://www.bayeux.pb.gov.br/licitacao/pregao-eletronico-n-00012-2020-dmtran-pmbex/

