CNPJ: 36.064.568/0001-13 – IE: 003647298.0063 – IM: 1.201.371/001-3
END:Av dos Engenheiros, 431,sala 609 –Manacás –Belo Horizonte -Minas Gerais CEP: 30.840-563.
TELEFONE: (31) 99723-2437
EMAIL: licitacao.freireaguiar@outlook.com
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 1631-4 C/C: 59389-3
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO N°

18/2020 UASG:153080

1. Propomos fornecer ao ÓRGÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
pelos constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:

Nr Item

Descrição Item

Unid

Marca
Modelo

Qtd

Vlr Unit

Vlr total

15

Sistema Microfone Sem Fio PW 45 Sport Set Headset (Banda A) - AKG - O sistema de microfone sem fio de
alta performance Perception Headset PW45 Sports da Akg oferece som brilhante e é surpreendentemente fácil
de usar. O transmissor PT45 incluído é o menor e mais leve transmissor da sua classe. O pacote também inclui
um condensador C544 L de cabeça-desgastado microfone com um suporte de choque externo para alta rejeição
de ruído mecânico. Seu escudo de umidade garante um alto grau de proteção de umidade para o microfone. / O
sistema sem fio AKG Perception Sports com o confortável headset C544L e o ultra-leve tramissor tipo
bodypack PT45 permitem máxima mobilidade ao usuário para todas as aplicações com suas mãos livres.
Microfone Sem fio AKG Pw 45 Vocal sem fio é um sistema de microfone analógico de alto desempenho, que
proporciona um som brilhante e é fácil de usar. / Características: Receptor SR45 - 30MHz seleção largura de
banda; Uso simultâneo de até 6 canais; XLR balanceado profissional e saída jack de ¼ " para melhor sinal de
áudio; Clipe de áudio e LED de controle RF no receptor para fácil monitoramento do seu desempenho; Modo
de alimentação de corrente comutada; Kit conector universal para uso em todo o mundo; Nível de squelch
ajustável para transmissão de áudio segura em todos os ambientes. / Transmissor PT45 - Oito horas de
funcionamento a partir de uma única pilha de tamanho AA; Professional mini conector XLR de três pinos;
Compatível com cabos de guitarra, fones de ouvido e microfones de instrumento; Controle de ganho no
transmissor para ajuste imediato do volume; Interruptor on / off / mute; Silencioso para fácil operação;
Compacto e robusto corpo-pack design para o máximo conforto de uso; / Áudio - Largura de banda de
frequência de áudio: 40Hz - 20kHz; Sinal para ruído 105: dB-A; THD: a 1 kHz 0,8 Prozent; / Diversos - Faixa de
temperatura operacional: -10 a 55 Celsius; Desvio de pico: 45 kHz; Transmissor de bolso; Desvio nominal: 15
kHz kHz; Potência de saída de rádio (min / max) 0 ... 0 mW; Sincronização do Transmissor Manual; Entrada de
áudio: Tipo Mini XLR Fêmea; Contatos 3 pinos; Nível máximo de áudio: 12 dB; Impedância nominal: 1 Ohms;
Tipo de Bateria: bateria alcalina AA; Número de pilhas: 1 (NÃO INCLUSA); Tempo operacional: 8 h; Largura
de banda de comutação: 30 MHz; Canais simultâneos recomendado: 5; Número de frequências selecionáveis: 8
Frequências fixas; Rádio (linha de visão): 30m; Modulação FM. / Microfone C544L - Dianteira desportiva
totalmente robusta para um encaixe seguro em todas as situações e movimentos; Padrão polar cardióide para
uso livre de problemas com alta rejeição de ruído ambiente; Suporte de choque flexível para supressão eficiente
de ruídos mecânicos e corporais; Escudo de umidade garantindo uma cápsula de microfone seca; Inclui quatro
anéis de gota para suor e proteção de água. / Geral - Largura de banda de frequência de áudio: 20 - 20kHz; Nível
de ruído equivalente: 22 dB-A; Sensibilidade: 35 mV / Pa; Sinal para ruído: 72 dB-A; Impedância elétrica: 200
Ohms; Impedância de carga recomendada: 2000 Ohms; Padrões Polares: Cardióide; Interface de alimentação:
Voltagem 2 a 12 V; Consumo: 2 mA; Saída de áudio: Tipo Mini XLR Fêmea 3 pinos. / Itens Inclusos - - 01
Receptor SR45; - 01 Transmissor PT45; - 01 Microfone C544L em sistema Head-Set; - 01 Fonte de alimentação.
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Sistema Microfone s/ Fio Duplo WMS40 Mini2 Vocal/Instrum. / A banda C & D WMS40 Mini Dual Vocal Set
Microfone sem fio do sistema de AKG é uma verdadeira solução sem fio plug and play que fornece som de
áudio claro. Ele pode ser usado para capturar áudio em vários ambientes para aplicativos como estágio ao vivo,
ensaios, conferências e muito mais. Além disso, tem uma duração de bateria extremamente longa de 30 horas
em uma única bateria AA e poupa dinheiro na operação do dia-a-dia. / Cada um dos dois transmissores de mão
HT40 fornecidos possui uma cápsula cardioide dinâmica para ganho máximo antes do feedback. O WMS40 é
um sistema de freqüência fixa e o receptor SR40 possui dois conectores de saída de 1/4". Uma fonte de
alimentação universal também está incluída. / Características: Operação Dual Receptor / 2 x transmissores sem
fio de mão HT40 / Vida útil da bateria de 30 horas AA / 2 saídas Equilibradas 1/4" / Sistema de Frequência Fixa
Única / Inclui fonte de alimentação universal / Especificações: Transmissor: Largura de banda de frequência: C
& D / Resposta de frequência de áudio: 40 a 20 kHz / Sinal para ruído: 110 dBA / Distorção harmônica total
(THD): 0,8% @ 1 kHz / Desvio de pico: 45 kHz / Desvio nominal: 15 kHz / Potência de saída de rádio: 10 mW /
Sincronização do transmissor: Manual / Cabeças de microfones intercambiáveis: Não / Canais: 3 / Número de
frequências selecionáveis: 1 frequência fixa / Alcance: 66" (20 m) / Modulação: FM / Tom piloto: Não /
Criptografia: Não / Bateria: 1 x LR6 AA alcalino / Tempo operacional: 30 horas / Material da Construção:
Plástico / Faixa de temperatura operacional: 14 a 131 ° F (-10 a 55 ° C) / Dimensões (H x W): 9,1 x 2,0 "(23,0 x
5,1 cm) / Peso: 6,9 oz (195 g) / Receptor: Largura de banda de frequência: C & D / Resposta de frequência de
áudio: 40 a 20 kHz / Sinal para ruído: 110 dBA / Distorção Harmônica Total: 0,8% @ 1 kHz / Sensibilidade de
rádio: -100 dBm / Canais: 3 / Número de frequências selecionáveis: 1 frequência fixa / Seleção de freqüência:
Fixo / Alcance: 66" (20 m) / Modulação: FM / Criptografia: Não / Tom piloto: Não / Sincronização do
transmissor: Não é necessário / Compatível com HiQnet: Não / Compatibilidade com Rack: Tamanho do rack
1/3 (19 ") / Altura do rack: 1 RU / Antena: 2 x antena externa fixa / Saída de áudio: 2 x balança balanceada TRS
1/4 "(6,3 mm) / Saída de áudio balanceada ajustável de nível de microfone para linha Nível de saída em desvio
nominal: 500 mV rms / Fonte de energia: Tipo: tomada DC / Voltagem: 12 VDC / Material da Construção: Metal
/ Faixa de temperatura operacional: 14 a 131 ° F (-10 a 55° C) / Dimensões (L x H x W): 5,2 x 1,7 x 5,2 "(13,2 x
4,3 x 13,3 cm) / Peso: 1,3 lb (581 g) / Itens Inclusos: AKG WMS40 Mini sistema de microfone sem fio duplo
para microfone (banda: C & D) / SR40 Dual Mini Receiver / 2 x HT40 Mini Wireless Handheld Transmitter /
Fonte de alimentação universal (EUA)

Unid

AKG / PW
45 Sport
Set
Headset

10

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

Unid

AKG /
WMS-40

18

R$ 1.714,29

R$ 30.857,22
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Sistema Microfone s/ Fio Duplo WMS40 Mini2 Vocal/Instrum. / A banda C & D WMS40 Mini Dual Vocal Set
Microfone sem fio do sistema de AKG é uma verdadeira solução sem fio plug and play que fornece som de
áudio claro. Ele pode ser usado para capturar áudio em vários ambientes para aplicativos como estágio ao vivo,
ensaios, conferências e muito mais. Além disso, tem uma duração de bateria extremamente longa de 30 horas
em uma única bateria AA e poupa dinheiro na operação do dia-a-dia. / Cada um dos dois transmissores de mão
HT40 fornecidos possui uma cápsula cardioide dinâmica para ganho máximo antes do feedback. O WMS40 é
um sistema de freqüência fixa e o receptor SR40 possui dois conectores de saída de 1/4". Uma fonte de
alimentação universal também está incluída. / Características: Operação Dual Receptor / 2 x transmissores sem
fio de mão HT40 / Vida útil da bateria de 30 horas AA / 2 saídas Equilibradas 1/4" / Sistema de Frequência Fixa
Única / Inclui fonte de alimentação universal / Especificações: Transmissor: Largura de banda de frequência: C
& D / Resposta de frequência de áudio: 40 a 20 kHz / Sinal para ruído: 110 dBA / Distorção harmônica total
(THD): 0,8% @ 1 kHz / Desvio de pico: 45 kHz / Desvio nominal: 15 kHz / Potência de saída de rádio: 10 mW /
Sincronização do transmissor: Manual / Cabeças de microfones intercambiáveis: Não / Canais: 3 / Número de
frequências selecionáveis: 1 frequência fixa / Alcance: 66" (20 m) / Modulação: FM / Tom piloto: Não /
Criptografia: Não / Bateria: 1 x LR6 AA alcalino / Tempo operacional: 30 horas / Material da Construção:
Plástico / Faixa de temperatura operacional: 14 a 131 ° F (-10 a 55 ° C) / Dimensões (H x W): 9,1 x 2,0 "(23,0 x
5,1 cm) / Peso: 6,9 oz (195 g) / Receptor: Largura de banda de frequência: C & D / Resposta de frequência de
áudio: 40 a 20 kHz / Sinal para ruído: 110 dBA / Distorção Harmônica Total: 0,8% @ 1 kHz / Sensibilidade de
rádio: -100 dBm / Canais: 3 / Número de frequências selecionáveis: 1 frequência fixa / Seleção de freqüência:
Fixo / Alcance: 66" (20 m) / Modulação: FM / Criptografia: Não / Tom piloto: Não / Sincronização do
transmissor: Não é necessário / Compatível com HiQnet: Não / Compatibilidade com Rack: Tamanho do rack
1/3 (19 ") / Altura do rack: 1 RU / Antena: 2 x antena externa fixa / Saída de áudio: 2 x balança balanceada TRS
1/4 "(6,3 mm) / Saída de áudio balanceada ajustável de nível de microfone para linha Nível de saída em desvio
nominal: 500 mV rms / Fonte de energia: Tipo: tomada DC / Voltagem: 12 VDC / Material da Construção: Metal
/ Faixa de temperatura operacional: 14 a 131 ° F (-10 a 55° C) / Dimensões (L x H x W): 5,2 x 1,7 x 5,2 "(13,2 x
4,3 x 13,3 cm) / Peso: 1,3 lb (581 g) / Itens Inclusos: AKG WMS40 Mini sistema de microfone sem fio duplo
para microfone (banda: C & D) / SR40 Dual Mini Receiver / 2 x HT40 Mini Wireless Handheld Transmitter /
Fonte de alimentação universal (EUA)

Unid

AKG /
WMS-40

13

R$ 1.714,29

R$ 22.285,77
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Sistema Microfone s/ Fio Duplo WMS40 Mini2 Vocal/Instrum. / A banda C & D WMS40 Mini Dual Vocal Set
Microfone sem fio do sistema de AKG é uma verdadeira solução sem fio plug and play que fornece som de
áudio claro. Ele pode ser usado para capturar áudio em vários ambientes para aplicativos como estágio ao vivo,
ensaios, conferências e muito mais. Além disso, tem uma duração de bateria extremamente longa de 30 horas
em uma única bateria AA e poupa dinheiro na operação do dia-a-dia. / Cada um dos dois transmissores de mão
HT40 fornecidos possui uma cápsula cardioide dinâmica para ganho máximo antes do feedback. O WMS40 é
um sistema de freqüência fixa e o receptor SR40 possui dois conectores de saída de 1/4". Uma fonte de
alimentação universal também está incluída. / Características: Operação Dual Receptor / 2 x transmissores sem
fio de mão HT40 / Vida útil da bateria de 30 horas AA / 2 saídas Equilibradas 1/4" / Sistema de Frequência Fixa
Única / Inclui fonte de alimentação universal / Especificações: Transmissor: Largura de banda de frequência: C
& D / Resposta de frequência de áudio: 40 a 20 kHz / Sinal para ruído: 110 dBA / Distorção harmônica total
(THD): 0,8% @ 1 kHz / Desvio de pico: 45 kHz / Desvio nominal: 15 kHz / Potência de saída de rádio: 10 mW /
Sincronização do transmissor: Manual / Cabeças de microfones intercambiáveis: Não / Canais: 3 / Número de
frequências selecionáveis: 1 frequência fixa / Alcance: 66" (20 m) / Modulação: FM / Tom piloto: Não /
Criptografia: Não / Bateria: 1 x LR6 AA alcalino / Tempo operacional: 30 horas / Material da Construção:
Plástico / Faixa de temperatura operacional: 14 a 131 ° F (-10 a 55 ° C) / Dimensões (H x W): 9,1 x 2,0 "(23,0 x
5,1 cm) / Peso: 6,9 oz (195 g) / Receptor: Largura de banda de frequência: C & D / Resposta de frequência de
áudio: 40 a 20 kHz / Sinal para ruído: 110 dBA / Distorção Harmônica Total: 0,8% @ 1 kHz / Sensibilidade de
rádio: -100 dBm / Canais: 3 / Número de frequências selecionáveis: 1 frequência fixa / Seleção de freqüência:
Fixo / Alcance: 66" (20 m) / Modulação: FM / Criptografia: Não / Tom piloto: Não / Sincronização do
transmissor: Não é necessário / Compatível com HiQnet: Não / Compatibilidade com Rack: Tamanho do rack
1/3 (19 ") / Altura do rack: 1 RU / Antena: 2 x antena externa fixa / Saída de áudio: 2 x balança balanceada TRS
1/4 "(6,3 mm) / Saída de áudio balanceada ajustável de nível de microfone para linha Nível de saída em desvio
nominal: 500 mV rms / Fonte de energia: Tipo: tomada DC / Voltagem: 12 VDC / Material da Construção: Metal
/ Faixa de temperatura operacional: 14 a 131 ° F (-10 a 55° C) / Dimensões (L x H x W): 5,2 x 1,7 x 5,2 "(13,2 x
4,3 x 13,3 cm) / Peso: 1,3 lb (581 g) / Itens Inclusos: AKG WMS40 Mini sistema de microfone sem fio duplo
para microfone (banda: C & D) / SR40 Dual Mini Receiver / 2 x HT40 Mini Wireless Handheld Transmitter /
Fonte de alimentação universal (EUA)

Unid

AKG /
WMS-40

12

R$ 1.714,29

R$ 20.571,48

TOTAL :

EXTENSO

noventa e três mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos

R$ 93.714,47

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional,
expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de discordância.
3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da
licitação.
4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como
os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios,
correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.
6. Prazo de validade da proposta e de 90 (sessenta) dias, contados da abertura da sessão pública.
7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir
do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.
8. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos,
referentes à presente aquisição.
9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação
pública?
Não ( ) Sim ( x ) / Microempresa - ME
10. Declaro que os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados
através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
de transporte, entrega (frete) e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita
contratação do objeto da licitação.
11. Declaro que nos submetemos a todas as cláusulas e condições do edital, bem como às disposições da Lei
Federal nº 8.666/1993, da Lei Municipal nº 13.278/02 e demais normas complementares.
12. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco do Brasil, Agência 1631-4, Conta 59389-3
e o nosso telefone para contato é (31) 99723-2437 , e e-mail licitacao.freireaguiar@outlook.com. Declaração
expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus anexos.
Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.
Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com a pessoa do Senhor:
Nome: Raíla Freire Aguiar
Nacionalidade: brasileira
Estado Civil: Solteira
Carteira de Idt: MG 17.909.727
Órgão Expedidor: SSP/MG
CPF: 115.313.116-10
Endereço: Avenida dos Engenheiros,400,AP 204 –Manacás –Belo Horizonte -MG –Brasil –CEP:30.840-563.
Cargo: Proprietário Administrador

Raíla Freire Aguiar
Cargo:Representante legal
RG: MG 17.909.727
CPF: 115.313.116-10

BELO HORIZONTE - MG, segunda-feira, 9 de novembro de 2020

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 10/11/2020
PROPOSTA COMERCIAL Nº 416/2020 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/11/2020 15:45 )
MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO
PREGOEIRO
1783826

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
416, ano: 2020, tipo: PROPOSTA COMERCIAL, data de emissão: 10/11/2020 e o código de verificação:
943deee31d

