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PODER JUDICIÁRIO 

 JUSTIÇA DO TRABALHO 
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 
 

 1ª APOSTILA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 
 
 

PROAD 2311/2022 
 

1- Objeto: registro de preços para a eventual aquisição de headset, caixinha de som, 
extensão USB e interface de áudio para videoconferência, especificado(s) no(s) item 2.2 do Termo 
de Referência, anexo I, do edital de Pregão nº 026/2022, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

Fornecedora: L & M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMÁTICA EIRELI 
CNPJ: 35.169.152/0001-05 
 
3 - Objeto da retificação: no item 2 da ARP 31/2022 fica retificado na coluna do valor unitário regis-
trado, item 1, o que se segue: 

 Onde se lê: “R$ 110,00” LEIA-SE: “R$ 104,25”, ficando a redação do item 1, quadro do subitem 2.1 
da seguinte forma: 

Item Especificação 

 
M a r c a /
M o d e l

o  

 
U n i d  

Q u a n t  

Pedido 
mínimo 

Valor 
unitário 

(R$)  

Valor 
Total (R$) 

1 

Headset com fone supra auricular e 
microfone 
Arco de cabeça ajustável; 
Fones supra auriculares acolchoados 
(por cima dos ouvidos com almofadas 
de espuma macia); 
Som estéreo; 
Microfone incorporado em um único 
produto em haste ou no fio; 
Microfone com redução de ruídos que 
reduz o barulho de fundo; 
Controles de volume dos fones e mudo 
do microfone integrados no fio; 
Conectores tipo P3 (áudio combo) (plug 
3,5mm) para o fone e o microfone 
unificados; 
Peso do produto com fios e sem 
embalagem de no máximo 100g; 
Resposta de frequência de no mínimo: 
20 Hz-20 kHz (fones de ouvido); 
100 Hz -6.500 kHz (microfone); 
Comprimento do cabo de no mínimo 1,8 
metro; 
Compatível com Windows 10 e 
superiores; 
Garantia de 12 meses após o 
recebimento definitivo; 
Modelo de referência: Logitech H151. 

 
 
 
 

LOGITEC
H H151 

 
 
 
 

U n i d  

7 5 2  200 R$ 104,25 78.396,00 

 

Valor Total Global do Item 01: R$ 78.396,00 (setenta e oito mil trezentos e noventa e seis reais). 
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6- Fundamentação legal: Art.65 da Lei 8.666/93. 
 
                                          Fortaleza, data da assinatura digital. 
 
 
 
 
 

JOÃO RIBEIRO LIMA JÚNIOR 
DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO TRT 7ª REGIÃO 

CONTRATANTE 
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