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Secretaria de Comunicação Social

Convocação Pública – Modernização do Sistema de Áudio do
Plenário do Senado Federal
1.
Atualmente, o Plenário do Senado Federal conta com um sistema de áudio contendo
captação, processamento, controle, sonorização, gravação e distribuição. No entanto, o núcleo desse
sistema é demasiadamente antigo, mais de 20 anos de uso, além de ser processado de forma analógica.
2.
Com intuito de modernizar esse sistema de áudio, o Senado Federal optou pela
substituição da parte de captação, processamento, controle e sonorização. Assim, serão mantidas as
etapas de gravação e distribuição. A solução foi projetada visando a confiabilidade e modularização
do sistema.
3.
A contratada deverá fornecer os equipamentos, prestar o serviço de instalação e perfeita
integração do sistema, treinamento e manutenção. Não faz parte do escopo dessa contratação a
realização de obras civis, as quais serão de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Senado
Federal.
4.
A consulta ao mercado busca reduzir ao máximo eventuais erros de especificação
e apresentar as necessidades técnicas de maneira clara. Ao mesmo tempo, essa consulta tenta
identificar soluções alternativas que possam ser mais vantajosas à Administração Pública.
5.
Todos os interessados poderão se manifestar através do e-mail cooelet@senado.gov.br
até o dia 21 de fevereiro de 2018. O título do e-mail deverá conter a “Convocação Pública –
Modernização do Plenário”, e o corpo do e-mail deverá identificar claramente a pessoa ou empresa
que está opinando.
6.
Além da participação por e-mail, será realizada uma convocação pública presencial
para discussão presencial sobre o tema. Os interessados em participar deverão manifestar o
interesse até o dia 21 de fevereiro de 2018 pelo e-mail cooelet@senado.gov.br. O título do e-mail
deverá conter a “Convocação Pública – Modernização do Plenário”, e o corpo do e- mail deverá
identificar claramente a pessoa ou empresa que está interessada em participar
Objetivo: Discussão das soluções técnicas a serem adotada no projeto de Modernização do
Plenário do Senado Federal.
Dia: 23 de fevereiro de 2018, sexta-feira.
Horário: 10h00 – 12h00
Endereço: Senado Federal. A sala exata dependerá da quantidade de interessados e será
informada por e-mail aos participantes cadastrados.
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