PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

01/01

Nº identificador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 70 53 95
LOTE

OBJETO

ÚNICO

Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e fotografia, conforme condições e
especificações contidas no edital de licitação e proposta comercial.

VALOR TOTAL: R$24.295,00 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais)

Itens

1.1

Produto

Lote 1 – AUDIO
QTD
D

Mesa de som digital, 32 preamps de microfone
programaveis e 16 saidas XLR balanceadas, mais saidas de Control Room balanceadas assim como XLR e
TRS ."; • 6 entradas/saidas de linha balanceadas adicionais nos conectores TRS .", duas saidas para fones e
uma secao Talkback com microfone integrado; • Secao
LCR principal, mais 16 grupos de mixagem com Inserts, EQ paramétrico de 6 bandas e processamento
dinamico que tambem pode ser configurado como subgrupo; • 6 grupos de mixagem principal com Inserts,
EQ parametrico de 6 bandas e processamento dinamico; • 6 grupos de MUTE e 8 grupos DCA num total de 8
potenciometros motorizados de 100mm; • Rack virtual
de efeitos interno com 8 entradas de efeitos estereo e
algoritmos de pontos flutuantes; • Tela LCD colorida
com iluminacao traseira em cada canal e grupo
DCA/mixagem; • Pontos de Insert, dinamica total e processamento de EQ disponivel em todos os canais e
grupos de mixagem; • Delays de linha ajustaveis e disponiveis em todas as entradas e saidas físicas do console; Gerenciamento de cenas; 25 potenciometros de
100mm motorizados e controles de canal extensivos,
mais uma secao de controles customizavel; Conexao
USB para gravacoes EZ nao comprimidas, armazenamento de arquivos de Preset e atualizacao do sistema;
• Duas portas AES50, cada uma com um sistema de
rede de entrada e saida 48 canais, ultranet para sistema de monitoracao pessoal de 16 canais, saida digital
stereo AES/EBU e MIDI; • Porta de expansao para cartoes USB/FW; • Portas de rede Ethernet e USB
Marca: Behringer
Modelo: X32

01

Valor unitário

Valor total

R$15.555,00

R$15.555,00

(quinze mil, quinhen- (quinze mil, quitos e cinquenta e nhentos e cinquencinco reais
ta e cinco reais)

1.2

Mesa de som analógica, duas Mixer de 20 canais
• 12 entradas de microfone (max. 16) • 4 entradas estéreo • 4 barramentos de grupo e 1 barramento estéreo •
4 saidas AUX (incluindo efeito) • Pre amplificadores “DPRE” com circuitos Darlington invertido • Compressores de 1 knob • Atenuador de 26 dB • Fonte de alimentacao interna automatica (100~240VOLTS) • +48V
phantom power • Conectores de saida XLR balanceados • Chassis de metal • Suporte para montagem em
rack .

R$3.770,00

R$7.540,00

02

(três mil, setecentos
(sete mil, quinhetos
e setenta reais)
e quarenta reais)

80

R$7,00 (sete reais)

80

R$8,00 (oito reais) R$640,00 (seiscen-

Marca: Yamaha
Modelo: MG 20

1.3

1.4

Conector XLR macho, acabamento em latão
niquelado
Marca: HJH
Modelo: HX082
Conector XLR fêmea, acabamento em latão
niquelado
Marca: HJH
Modelo: HX082
VALOR TOTAL

R$560,00 (quinhentos e sessenta
reais)

tos e quarenta reais)

R$24.295,00 (vinte e quatro mil,
duzentos e noventa e cinco reais)

ADJUDICATÁRIO: Bohrer Equipamentos de Áudio e Vídeo Eireli ME
CNPJ: 22.172.252/0001-30
ENDEREÇO: Rua 438, nº 401, sala 01, Morretes, Itapema, SC, CEP: 88.220-000
TELEFAX: (47) 3363-9457
REPRESENTANTE LEGAL: André Luis Bohrer
E.MAIL: licitabss@gmail.com
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Atuará como gerente o Secretário de Comunicação
Social. Atuará como fiscal titular o servidor Augusto Carneiro Ferreira, tendo como suplente o
servidor Cassiano Carneiro Cunha da Nóbrega Neto.

BELO HORIZONTE,
22 DE MARÇO DE 2018

Cláudia Sturzeneker Cypreste
Pregoeira

