
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO

SEMDESTUR

PARECER TÉCNICO

Referente  a  análise  dos  Equipamentos  ofertados no Pregão Eletrônico  PE-
020/2019: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CENTRAL
DE AR E EQUIPAMENTOS DE SOM), visando atender as necessidades da
Secretaria  Municipal  de  Integração  –  SEMI,  conforme  especificações
constantes no Anexo I deste Termo de Referência. 

AVALIAÇÃO TÉCNICA

De acordo com as especificações técnicas dos produtos solicitados no termo
de  referência  relativo  aos  itens  01-03-04  que  foram  arrematados  pelas
empresas: ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI e GERALDO C GUITTI –
ME. 

CHEGAMOS A SEGUINTE CONCLUSÃO:

ITEM-01:  A Solicitação  é  referente  a  um  amplificador  com  potencia  de
1.400w RMS.

Amplificador vertical com as especificações mínimas a seguir: dimensões
180x430x460 mm, Potência 1.400 W RMS, processador com crossover 2 vias,
04 canais (02 satélites e 02 subgraves), - Conectores de Áudio - XLR Fêmea
de entrada e XLR Macho loop thru; - Conectores AC - IP44-3P com Looping
Output, NBR14.136-20A Output, 2 entradas para microfone, Entrada de áudio
analógico, Porta USB (2) Alimentação - Fonte chaveada com circuito PFC /
Range de Operação da Fonte: 100 240V AC.

O arrematante  na sua proposta oferece um sistema composto por 01-caixa
de som subwoofer com 01-alto falante de 10” de 300w RMS e 01-caixa de
som satélite com 02-alto falante de 5” e 100w RMS; e não um amplificador
conforme a solicitação acima,  e a potência do sistema e inferior a 1400w
RMS potencia exigida para o amplificador. 

ITEM-03: A solicitação é referente a uma Caixa de som satélite vertical 180w
RMS 06 alto falantes de 5”
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Caixa de som satélite vertical com as especificações mínimas a seguir: 180
RMS, 06 alto falantes de 5”, dimensões 50x70x1110mm. 

O arrematante  na sua proposta oferece uma Caixa de som satélite vertical
com 08 alto falantes de 4” e não uma caixa satélite com 06 alto falante de
5”, apesar da quantidade maior de alto falantes na caixa ofertada, os seus
alto falantes são de menor tamanho. 

ITEM-04: A solicitação é referente a uma Mesa de som com 08 canais e usb.

Mesa de som com as especificações mínimas a seguir:  08 canais e usb,
mixer  analógico,  pré-amplificadores para microfone,  compressores de stúdio
modo potenciômetro em todos os canais mono, equalizadores de 03 bandas,
interface estéreo de áudio /USB embutida para conexão direta  com o
computador,  Leds de pico em todos os canais.  Saída master  balanceadas
com conectores XLR. Panthom Power + 48v, Tensão Bivolt .

O arrematante  na sua proposta oferece uma Mesa de som de marca Behringer
modelo Xenyx 1002 fx  usb com 10-canais de entrada mas,  sem interface
estéreo de áudio /USB embutida para conexão direta  com o computador. 
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