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DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
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O sistema sem fio Shure PGX Digital
combina tecnologia de ponta em
transmissão digital 24bits sem fio com
recursos avançados de configuração
automática e a lendária qualidade de
áudio das cápsulas Shure para fornecer
o que há de melhor em qualidade de
áudio, sinal de RF confiável e facilidade
de uso.Transmissor PGXD1 tipo
Bodypack,Construção
resistente
e
robusta para performance confiável. Até
10 horas de uso contínuo com duas
pilhas pequenas (AA)
Receptor PGXD4 Tecnologia Digital de
24bits/48kHz para som incrivelmente
limpo. Scan e Sync configuram de forma
fácil e rápida o sistema para um canal
limpo. Diversity Digital verdadeiro para
sinal sem fio sem falhas. Operação em
900MHz, livre de interferência de TV.
Microfone Condensador de Lapela
WL93, cabo de 1.2m e conector TQG.
Case
rígido para
transporte
e
armazenamento:
seu equipamento
protegido.
Características
Transmissor Bodypack PGXD1 com
Microfone de Lapela WL185
Microfone de lapela condensador
cardioide para reforço de som de uso
geral
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença
especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
LED de status de energia, mudo e
bateria
Até 10 horas de uso contínuo de 2 pilhas
AA
Faixa de operação de 200 "(60m)
Construção robusta para um show de
desempenho confiável após o show
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Bodypack de baixo perfil, facilmente
preso em cintos ou roupas
Receptor sem fio PGXD4
Tecnologia digital de 24 bits / 48 kHz
para um som incrivelmente preciso
Seleção automática de freqüência
localiza
um
canal
claro
instantaneamente
A sincronização com um toque
sincroniza
automaticamente
o
transmissor e o receptor
Diversidade
digital
real
para
confiabilidade de sinal sem fio sólida
Até 10 canais compatíveis por banda de
frequência
Saídas de áudio de 1/4 "e XLR
Estojo de transporte acolchoado incluído
para portabilidade e proteção
Microfone de Lapela WL93
Desenho de lapela subminiatura;
tamanho ideal para teatro, televisão,
radiodifusão, vídeo, filme e reforço de
som
Hardware de montagem pequeno e
discreto
Som completo e claro, comparável aos
microfones maiores
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença
especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
O rolloff de baixa freqüência controlado
reduz o uso de roupas de baixa
frequência e o ruído ambiente
Baixa distorção, ampla faixa dinâmica
Padrão polar omnidirecional uniforme
O conjunto do pré-amplificador (SM93)
pode ser embolsado, amarrado ao corpo
ou preso ao cinto ou cós
Alimentação fantasma de alcance amplo
(SM93) aceita todas as voltagens
comumente usadas
Especificações
Transmissor PGXD1
Nível de entrada de áudio: máximo de
+10 dBV, com ajuste mínimo de ganho máximo de 16 dBV, com ganho máximo
Faixa de ajuste de ganho: 26dB
Self Station Áudio e Vídeo Ltda.
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Impedância de entrada: 1M
Nível de Saída de RF: 10 mW no máximo
(dependendo dos regulamentos do país
aplicáveis)
Dimensões (AxLxP): 108 mm x 64 mm x
19 mm (4,25 x 2,50 x 0,75 polegadas)
Peso: 128g (4.5oz.) Sem baterias
Habitação: caixa de policarbonato
moldado
Requerimentos poderosos:
Vida útil da bateria: até 10 horas
Receptor PGXD4
Dimensões (AxLxP): 40 mm x 181 mm x
104 mm (1,6 x 7,125 x 4,1 polegadas)
Peso: 289g (10.2oz.)
Habitação: ABS
Nível de Saída de Áudio (ref. Desvio de
± 38kHz, tom de 1kHz): Conector XLR
(para carga de 3000Ohms): -2,5dBV
Conector de 1/4 "(para carga 10000
Ohms): +10 dBV
Impedância:
XLR: 50A
1/4": 50A
Sensibilidade: -102 dBm @ 10-5 BER
Rejeição de imagem:> 70dB, típico
Saída XLR:
Impedância balanceada Pino 1: Terra
(blindagem do cabo)
Pino 2: Áudio
Pino 3: sem áudio
LED de áudio:
Vermelho: 2dB abaixo do clipe
Âmbar: 12 dB abaixo do clipe
Verde: 50dB abaixo do clipe
Requisitos de Alimentação: 12-18 Vcc a
150 mA, fornecidos por
Microfone de Lapela WL93
Tipo: Condensador (polarização de
eletreto)
Resposta de freqüência: 50 a 20.000Hz
Padrão Polar: Omnidirecional, uniforme
com frequência
Impedância de Saída: 3000 Ohms
Nível de Saída (1 Pascal = 94 dB SPL):
Voltagem de Circuito Aberto: -38 dBV /
Pa (13 mV)
Nível de Clipping de Saída (em
1.000Hz): 0.25V a 120dB
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Distorção Harmônica Total: Menos de
1% a 120dB
SPL máximo: 120 dB
Faixa dinâmica (nível máximo de ruído
SPL para ponderado A): 102dB
Ruído de saída (equivalente a SPL):
18dB típico, ponderado A
Relação Sinal-Ruído: 76dB a 94 dB SPL
(IEC 651)
Polaridade: A pressão positiva no
diafragma do microfone produz tensão
positiva nos pinos 3 e 4 em relação ao
pino 1 (terra) *
Voltagem operacional recomendada: 2 a
10V; 5V nominal (pino 2 nos pinos 3 e 4)
Dreno atual: 40 microA típico
Condições ambientais:
Temperaturas de operação: -18 a 57° C
(0 a 135° F)
Temperaturas de armazenamento: -29 a
74°C (-20 a 165° F)
Cabo: Preto 1,27 m (4,17 pés),
conectado, dois condutores, blindado,
terminado por conector miniatura tipo
TA4F
Microfone: Estojo termoplástico ABS
preto com grelha de malha de aço
inoxidável
Peso Líquido: 16g (0.57oz.)
* Produz voltagem positiva no pino 2 do
conector de três pinos do receptor sem
fio Shure
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MARCA: SHURE
MODELO: PGXD14/93
O sistema sem fio Shure PGX Digital
combina tecnologia de ponta em
transmissão digital 24bits sem fio com
recursos avançados de configuração
automática e a lendária qualidade de
áudio das cápsulas Shure para fornecer
o que há de melhor em qualidade de
áudio, sinal de RF confiável e facilidade
de uso.Transmissor PGXD1 tipo
Bodypack,Construção
resistente
e
robusta para performance confiável. Até
10 horas de uso contínuo com duas
pilhas pequenas (AA)
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Receptor PGXD4 Tecnologia Digital de
24bits/48kHz para som incrivelmente
limpo. Scan e Sync configuram de forma
fácil e rápida o sistema para um canal
limpo. Diversity Digital verdadeiro para
sinal sem fio sem falhas. Operação em
900MHz, livre de interferência de TV.
Microfone Condensador de Lapela
WL93, cabo de 1.2m e conector TQG.
Case
rígido para
transporte
e
armazenamento:
seu equipamento
protegido.
Características
Transmissor Bodypack PGXD1 com
Microfone de Lapela WL185
Microfone de lapela condensador
cardioide para reforço de som de uso
geral
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença
especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
LED de status de energia, mudo e
bateria
Até 10 horas de uso contínuo de 2 pilhas
AA
Faixa de operação de 200 "(60m)
Construção robusta para um show de
desempenho confiável após o show
Bodypack de baixo perfil, facilmente
preso em cintos ou roupas
Receptor sem fio PGXD4
Tecnologia digital de 24 bits / 48 kHz
para um som incrivelmente preciso
Seleção automática de freqüência
localiza
um
canal
claro
instantaneamente
A sincronização com um toque
sincroniza
automaticamente
o
transmissor e o receptor
Diversidade
digital
real
para
confiabilidade de sinal sem fio sólida
Até 10 canais compatíveis por banda de
frequência
Saídas de áudio de 1/4 "e XLR
Estojo de transporte acolchoado incluído
para portabilidade e proteção
Microfone de Lapela WL93
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Desenho de lapela subminiatura;
tamanho ideal para teatro, televisão,
radiodifusão, vídeo, filme e reforço de
som
Hardware de montagem pequeno e
discreto
Som completo e claro, comparável aos
microfones maiores
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença
especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
O rolloff de baixa freqüência controlado
reduz o uso de roupas de baixa
frequência e o ruído ambiente
Baixa distorção, ampla faixa dinâmica
Padrão polar omnidirecional uniforme
O conjunto do pré-amplificador (SM93)
pode ser embolsado, amarrado ao corpo
ou preso ao cinto ou cós
Alimentação fantasma de alcance amplo
(SM93) aceita todas as voltagens
comumente usadas
Especificações
Transmissor PGXD1
Nível de entrada de áudio: máximo de
+10 dBV, com ajuste mínimo de ganho máximo de 16 dBV, com ganho máximo
Faixa de ajuste de ganho: 26dB
Impedância de entrada: 1M
Nível de Saída de RF: 10 mW no máximo
(dependendo dos regulamentos do país
aplicáveis)
Dimensões (AxLxP): 108 mm x 64 mm x
19 mm (4,25 x 2,50 x 0,75 polegadas)
Peso: 128g (4.5oz.) Sem baterias
Habitação: caixa de policarbonato
moldado
Requerimentos poderosos:
Vida útil da bateria: até 10 horas
Receptor PGXD4
Dimensões (AxLxP): 40 mm x 181 mm x
104 mm (1,6 x 7,125 x 4,1 polegadas)
Peso: 289g (10.2oz.)
Habitação: ABS
Nível de Saída de Áudio (ref. Desvio de
± 38kHz, tom de 1kHz): Conector XLR
(para carga de 3000Ohms): -2,5dBV
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Conector de 1/4 "(para carga 10000
Ohms): +10 dBV
Impedância:
XLR: 50A
1/4": 50A
Sensibilidade: -102 dBm @ 10-5 BER
Rejeição de imagem:> 70dB, típico
Saída XLR:
Impedância balanceada Pino 1: Terra
(blindagem do cabo)
Pino 2: Áudio
Pino 3: sem áudio
LED de áudio:
Vermelho: 2dB abaixo do clipe
Âmbar: 12 dB abaixo do clipe
Verde: 50dB abaixo do clipe
Requisitos de Alimentação: 12-18 Vcc a
150 mA, fornecidos por
Microfone de Lapela WL93
Tipo: Condensador (polarização de
eletreto)
Resposta de freqüência: 50 a 20.000Hz
Padrão Polar: Omnidirecional, uniforme
com frequência
Impedância de Saída: 3000 Ohms
Nível de Saída (1 Pascal = 94 dB SPL):
Voltagem de Circuito Aberto: -38 dBV /
Pa (13 mV)
Nível de Clipping de Saída (em
1.000Hz): 0.25V a 120dB
Distorção Harmônica Total: Menos de
1% a 120dB
SPL máximo: 120 dB
Faixa dinâmica (nível máximo de ruído
SPL para ponderado A): 102dB
Ruído de saída (equivalente a SPL):
18dB típico, ponderado A
Relação Sinal-Ruído: 76dB a 94 dB SPL
(IEC 651)
Polaridade: A pressão positiva no
diafragma do microfone produz tensão
positiva nos pinos 3 e 4 em relação ao
pino 1 (terra) *
Voltagem operacional recomendada: 2 a
10V; 5V nominal (pino 2 nos pinos 3 e 4)
Dreno atual: 40 microA típico
Condições ambientais:
Temperaturas de operação: -18 a 57° C
(0 a 135° F)
Self Station Áudio e Vídeo Ltda.
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Temperaturas de armazenamento: -29 a
74°C (-20 a 165° F)
Cabo: Preto 1,27 m (4,17 pés),
conectado, dois condutores, blindado,
terminado por conector miniatura tipo
TA4F
Microfone: Estojo termoplástico ABS
preto com grelha de malha de aço
inoxidável
Peso Líquido: 16g (0.57oz.)
* Produz voltagem positiva no pino 2 do
conector de três pinos do receptor sem
fio Shure
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MARCA: SHURE
MODELO: PGXD14/93
O sistema sem fio Shure PGX Digital
combina tecnologia de ponta em
transmissão digital 24bits sem fio com
recursos avançados de configuração
automática e a lendária qualidade de
áudio das cápsulas Shure para fornecer
o que há de melhor em qualidade de
áudio, sinal de RF confiável e facilidade
de uso.Transmissor PGXD1 tipo
Bodypack,Construção
resistente
e
robusta para performance confiável. Até
10 horas de uso contínuo com duas
pilhas pequenas (AA)
Receptor PGXD4 Tecnologia Digital de
24bits/48kHz para som incrivelmente
limpo. Scan e Sync configuram de forma
fácil e rápida o sistema para um canal
limpo. Diversity Digital verdadeiro para
sinal sem fio sem falhas. Operação em
900MHz, livre de interferência de TV.
Microfone Condensador de Lapela
WL93, cabo de 1.2m e conector TQG.
Case
rígido para
transporte
e
armazenamento:
seu equipamento
protegido.
Características
Transmissor Bodypack PGXD1 com
Microfone de Lapela WL185
Microfone de lapela condensador
cardioide para reforço de som de uso
geral
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença

05
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R$18.100,00
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especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
LED de status de energia, mudo e
bateria
Até 10 horas de uso contínuo de 2 pilhas
AA
Faixa de operação de 200 "(60m)
Construção robusta para um show de
desempenho confiável após o show
Bodypack de baixo perfil, facilmente
preso em cintos ou roupas
Receptor sem fio PGXD4
Tecnologia digital de 24 bits / 48 kHz
para um som incrivelmente preciso
Seleção automática de freqüência
localiza
um
canal
claro
instantaneamente
A sincronização com um toque
sincroniza
automaticamente
o
transmissor e o receptor
Diversidade
digital
real
para
confiabilidade de sinal sem fio sólida
Até 10 canais compatíveis por banda de
frequência
Saídas de áudio de 1/4 "e XLR
Estojo de transporte acolchoado incluído
para portabilidade e proteção
Microfone de Lapela WL93
Desenho de lapela subminiatura;
tamanho ideal para teatro, televisão,
radiodifusão, vídeo, filme e reforço de
som
Hardware de montagem pequeno e
discreto
Som completo e claro, comparável aos
microfones maiores
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença
especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
O rolloff de baixa freqüência controlado
reduz o uso de roupas de baixa
frequência e o ruído ambiente
Baixa distorção, ampla faixa dinâmica
Padrão polar omnidirecional uniforme
O conjunto do pré-amplificador (SM93)
pode ser embolsado, amarrado ao corpo
ou preso ao cinto ou cós
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Alimentação fantasma de alcance amplo
(SM93) aceita todas as voltagens
comumente usadas
Especificações
Transmissor PGXD1
Nível de entrada de áudio: máximo de
+10 dBV, com ajuste mínimo de ganho máximo de 16 dBV, com ganho máximo
Faixa de ajuste de ganho: 26dB
Impedância de entrada: 1M
Nível de Saída de RF: 10 mW no máximo
(dependendo dos regulamentos do país
aplicáveis)
Dimensões (AxLxP): 108 mm x 64 mm x
19 mm (4,25 x 2,50 x 0,75 polegadas)
Peso: 128g (4.5oz.) Sem baterias
Habitação: caixa de policarbonato
moldado
Requerimentos poderosos:
Vida útil da bateria: até 10 horas
Receptor PGXD4
Dimensões (AxLxP): 40 mm x 181 mm x
104 mm (1,6 x 7,125 x 4,1 polegadas)
Peso: 289g (10.2oz.)
Habitação: ABS
Nível de Saída de Áudio (ref. Desvio de
± 38kHz, tom de 1kHz): Conector XLR
(para carga de 3000Ohms): -2,5dBV
Conector de 1/4 "(para carga 10000
Ohms): +10 dBV
Impedância:
XLR: 50A
1/4": 50A
Sensibilidade: -102 dBm @ 10-5 BER
Rejeição de imagem:> 70dB, típico
Saída XLR:
Impedância balanceada Pino 1: Terra
(blindagem do cabo)
Pino 2: Áudio
Pino 3: sem áudio
LED de áudio:
Vermelho: 2dB abaixo do clipe
Âmbar: 12 dB abaixo do clipe
Verde: 50dB abaixo do clipe
Requisitos de Alimentação: 12-18 Vcc a
150 mA, fornecidos por
Microfone de Lapela WL93
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Tipo: Condensador (polarização de
eletreto)
Resposta de freqüência: 50 a 20.000Hz
Padrão Polar: Omnidirecional, uniforme
com frequência
Impedância de Saída: 3000 Ohms
Nível de Saída (1 Pascal = 94 dB SPL):
Voltagem de Circuito Aberto: -38 dBV /
Pa (13 mV)
Nível de Clipping de Saída (em
1.000Hz): 0.25V a 120dB
Distorção Harmônica Total: Menos de
1% a 120dB
SPL máximo: 120 dB
Faixa dinâmica (nível máximo de ruído
SPL para ponderado A): 102dB
Ruído de saída (equivalente a SPL):
18dB típico, ponderado A
Relação Sinal-Ruído: 76dB a 94 dB SPL
(IEC 651)
Polaridade: A pressão positiva no
diafragma do microfone produz tensão
positiva nos pinos 3 e 4 em relação ao
pino 1 (terra) *
Voltagem operacional recomendada: 2 a
10V; 5V nominal (pino 2 nos pinos 3 e 4)
Dreno atual: 40 microA típico
Condições ambientais:
Temperaturas de operação: -18 a 57° C
(0 a 135° F)
Temperaturas de armazenamento: -29 a
74°C (-20 a 165° F)
Cabo: Preto 1,27 m (4,17 pés),
conectado, dois condutores, blindado,
terminado por conector miniatura tipo
TA4F
Microfone: Estojo termoplástico ABS
preto com grelha de malha de aço
inoxidável
Peso Líquido: 16g (0.57oz.)
* Produz voltagem positiva no pino 2 do
conector de três pinos do receptor sem
fio Shure
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MARCA: SHURE
MODELO: PGXD14/93
O sistema sem fio Shure PGX Digital
combina tecnologia de ponta em
transmissão digital 24bits sem fio com
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Unid.

R$3.620,00

R$54.300,00

Self Station Áudio e Vídeo Ltda.
Rua Dez, 397 – Letra B – Jardim Bandeirantes – Contagem – MG – CEP: 32.371-320
Telefone: (31) 3657-1273
E-mail: self@selfstation.com.br ou licitacoes@selfstation.com.br ou administrativo@selfstation.com.br

recursos avançados de configuração
automática e a lendária qualidade de
áudio das cápsulas Shure para fornecer
o que há de melhor em qualidade de
áudio, sinal de RF confiável e facilidade
de uso.Transmissor PGXD1 tipo
Bodypack,Construção
resistente
e
robusta para performance confiável. Até
10 horas de uso contínuo com duas
pilhas pequenas (AA)
Receptor PGXD4 Tecnologia Digital de
24bits/48kHz para som incrivelmente
limpo. Scan e Sync configuram de forma
fácil e rápida o sistema para um canal
limpo. Diversity Digital verdadeiro para
sinal sem fio sem falhas. Operação em
900MHz, livre de interferência de TV.
Microfone Condensador de Lapela
WL93, cabo de 1.2m e conector TQG.
Case
rígido para
transporte
e
armazenamento:
seu equipamento
protegido.
Características
Transmissor Bodypack PGXD1 com
Microfone de Lapela WL185
Microfone de lapela condensador
cardioide para reforço de som de uso
geral
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença
especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
LED de status de energia, mudo e
bateria
Até 10 horas de uso contínuo de 2 pilhas
AA
Faixa de operação de 200 "(60m)
Construção robusta para um show de
desempenho confiável após o show
Bodypack de baixo perfil, facilmente
preso em cintos ou roupas
Receptor sem fio PGXD4
Tecnologia digital de 24 bits / 48 kHz
para um som incrivelmente preciso
Seleção automática de freqüência
localiza
um
canal
claro
instantaneamente
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A sincronização com um toque
sincroniza
automaticamente
o
transmissor e o receptor
Diversidade
digital
real
para
confiabilidade de sinal sem fio sólida
Até 10 canais compatíveis por banda de
frequência
Saídas de áudio de 1/4 "e XLR
Estojo de transporte acolchoado incluído
para portabilidade e proteção
Microfone de Lapela WL93
Desenho de lapela subminiatura;
tamanho ideal para teatro, televisão,
radiodifusão, vídeo, filme e reforço de
som
Hardware de montagem pequeno e
discreto
Som completo e claro, comparável aos
microfones maiores
Resposta de freqüência estendida suave
com
aumento
de
presença
especialmente adaptada para operação
de microfone no peito
O rolloff de baixa freqüência controlado
reduz o uso de roupas de baixa
frequência e o ruído ambiente
Baixa distorção, ampla faixa dinâmica
Padrão polar omnidirecional uniforme
O conjunto do pré-amplificador (SM93)
pode ser embolsado, amarrado ao corpo
ou preso ao cinto ou cós
Alimentação fantasma de alcance amplo
(SM93) aceita todas as voltagens
comumente usadas
Especificações
Transmissor PGXD1
Nível de entrada de áudio: máximo de
+10 dBV, com ajuste mínimo de ganho máximo de 16 dBV, com ganho máximo
Faixa de ajuste de ganho: 26dB
Impedância de entrada: 1M
Nível de Saída de RF: 10 mW no máximo
(dependendo dos regulamentos do país
aplicáveis)
Dimensões (AxLxP): 108 mm x 64 mm x
19 mm (4,25 x 2,50 x 0,75 polegadas)
Peso: 128g (4.5oz.) Sem baterias
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Habitação: caixa de policarbonato
moldado
Requerimentos poderosos:
Vida útil da bateria: até 10 horas
Receptor PGXD4
Dimensões (AxLxP): 40 mm x 181 mm x
104 mm (1,6 x 7,125 x 4,1 polegadas)
Peso: 289g (10.2oz.)
Habitação: ABS
Nível de Saída de Áudio (ref. Desvio de
± 38kHz, tom de 1kHz): Conector XLR
(para carga de 3000Ohms): -2,5dBV
Conector de 1/4 "(para carga 10000
Ohms): +10 dBV
Impedância:
XLR: 50A
1/4": 50A
Sensibilidade: -102 dBm @ 10-5 BER
Rejeição de imagem:> 70dB, típico
Saída XLR:
Impedância balanceada Pino 1: Terra
(blindagem do cabo)
Pino 2: Áudio
Pino 3: sem áudio
LED de áudio:
Vermelho: 2dB abaixo do clipe
Âmbar: 12 dB abaixo do clipe
Verde: 50dB abaixo do clipe
Requisitos de Alimentação: 12-18 Vcc a
150 mA, fornecidos por
Microfone de Lapela WL93
Tipo: Condensador (polarização de
eletreto)
Resposta de freqüência: 50 a 20.000Hz
Padrão Polar: Omnidirecional, uniforme
com frequência
Impedância de Saída: 3000 Ohms
Nível de Saída (1 Pascal = 94 dB SPL):
Voltagem de Circuito Aberto: -38 dBV /
Pa (13 mV)
Nível de Clipping de Saída (em
1.000Hz): 0.25V a 120dB
Distorção Harmônica Total: Menos de
1% a 120dB
SPL máximo: 120 dB
Faixa dinâmica (nível máximo de ruído
SPL para ponderado A): 102dB
Ruído de saída (equivalente a SPL):
18dB típico, ponderado A
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Relação Sinal-Ruído: 76dB a 94 dB SPL
(IEC 651)
Polaridade: A pressão positiva no
diafragma do microfone produz tensão
positiva nos pinos 3 e 4 em relação ao
pino 1 (terra) *
Voltagem operacional recomendada: 2 a
10V; 5V nominal (pino 2 nos pinos 3 e 4)
Dreno atual: 40 microA típico
Condições ambientais:
Temperaturas de operação: -18 a 57° C
(0 a 135° F)
Temperaturas de armazenamento: -29 a
74°C (-20 a 165° F)
Cabo: Preto 1,27 m (4,17 pés),
conectado, dois condutores, blindado,
terminado por conector miniatura tipo
TA4F
Microfone: Estojo termoplástico ABS
preto com grelha de malha de aço
inoxidável
Peso Líquido: 16g (0.57oz.)
* Produz voltagem positiva no pino 2 do
conector de três pinos do receptor sem
fio Shure
MARCA: SHURE
MODELO: PGXD14/93

Total Geral: R$634.500,00 (Seiscentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais).
Nos preços acima estão inclusos todos os impostos, taxas, tributos, embalagens, encargos
Sociais, fretes, seguro, etc.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, a contar da abertura deste Pregão.
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: Até 30 dias corridos após o recebimento definitivo.
Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 1631-4 – Conta Corrente: 48.374-5
Prazo de entrega: 30 dias corridos, contados dos após o recebimento da nota de empenho.
Local de entrega: CIF – Conforme Edital.
Garantia dos equipamentos: 12 meses, contra defeito de fabricação.
Impostos: Inclusos todos os impostos inerentes a esta cotação.

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA
CNPJ nº. 23.198.676/0001-37
Endereço: Rua Dez, 397, letra B, Jardim Bandeirantes – Contagem/MG
CEP: 32.371-320
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Fone: 31 3657-1273 / 31 2559-9559 Fac-Símile: XXXX e-mail: self@selfstation.com.br;
administrativo@selfstation.com.br
Banco do Brasil
Conta Corrente nº48.374-5 - Agência nº1631-4
DADOS DO PREPOSTO DA EMPRESA, QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
Nome Completo: Wilson Donato Faria de Souza.
Endereço Rua, Dez, 397, Letra B, 397
CPF: 103.432.856-57
C.I: MG16.912-326
Telefone. 31 3657-1273
Contagem, 20 de novembro 2020.
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