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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$61.296,00 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais) 

Lote 04 – MIXER DIGITAL 

Itens Produto QTDD Valor Unitário Valor Total

4.1 Mixer Digital
Mixagem automática sem cortes e ruído de fundo
reduzido através da atenuação e contenção 
dinâmica de canais
• NAT (Noise Adaptive Threshold) ajusta 
continuamente o limite de contenção para
abertura de um canal
• Número de Microfones Abertos Atenuados
(NOMA) determina a quantidade de atenuação de
ganho para uma saída de mixagem quando o 
número de microfones ativos muda
• Último microfone Lock-On (LMLO) mantém 
aberto o último microfone ativado até que outro 
microfone seja ativado
• MaxBus assegura que somente um canal seja
aberto por fonte sonora, reduz a filtragem xxx e 
aumenta a clareza e inteligibilidade de fala
• Suporte I/O:
a. Modelos de conector DB25 ou habilitados 
logicamente, cada um com 8 entradas
b. Saídas diretas por canal que permitem uso 
como processador de insert
c. Saídas de mixagem A e B com seleção de nível
de microfone ou linha para conexão a um sistema
de reforço sonoro, console de mixagem, ou 
dispositivo de gravação
d. Entradas auxiliares nos paineis frontal e 
traseiro conectam aos media players
e. Saída auricular de estéreo de 14’ (6.35 mm) 
para um só canal e para monitoramento do 
mixing
f. Botões de controle de canal para ajuste 
de ganho, limitador e ajustes de EQ e funções 
solo/mute em canais de entrada
g. Controle e medidores de mix de saída para 

08 R$7.662,00
(sete mi,

seiscentos e
sessenta e dois

reais)

R$61.296,00
(sessenta e um
mil, duzentos e
noventa e seis

reais)



ganho master no painel frontal e controle do 
limitador e monitoramento do sinal
h. Aneis de LED para o áudio de entrada ou os 
níveis de ganho para cada canal
i. A função de controle baseada em navegador 
para controle, monitoramento e configuração do 
software e configuração de todos os sinais e 
posições, com equalizador de 8 bandas EQ
j. Configurações de Ethernet
k. Possibilidade de inserir canais e mix outputs
l. Detecção automática de feedback
m. 16 filtros por canal
n. Banda de 25 Hz a 20 KHz
o. 18 dB de ganho de redução por filtro
p. Largura selecionável do filtro baixo / alto (1/40 
ou 1/70)
q. Característica que trava a frequência de novos 
filtros para evitar mudanças automáticas 
indesejadas
r. Ciclo de autolimpeza ou esgotamento de tempo
que retorna o filtro a um estado pré-definido para 
o próximo evento
s. Habilidade de salvar configurações atuais para 
usar posteriormente ou ler configurações pré-
existentes

Marca:  Shure
Modelo: SCM820 DB25

VALOR TOTAL R$61.296,00 (sessenta e um mil,
duzentos e noventa e seis reais)
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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. 
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