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Descrição Os Amplificadores Compactos AB 100R4 são 

equipamentos monofásicos; classe AB; com 100W RMS; para uso 

geral; com alto desempenho em qualidade de reprodução para todas 

as faixas de freqüência de áudio e grande versatilidade; devido a 

suas dimensões reduzidas. Possuem controles de Graves; Médios e 

Agudos; entradas de microfone e auxilares com controles de volume 

independentes. Exemplos de utilização: Pequenas Igrejas; Som 

Ambiente; Salas de Aula; Consultórios; etc.  Especificações 

Técnicas potência total (RMS): 100W @ 4 ohms/50 W @ 8 ohms 

equalização: 3 bandas – LOW, MID e HIGH entradas: 01 Mic P10, 
02 line RCA com cgave select Controles de volume independentes 

para o Microfone e Auxiliar Saída : 01 rec out RCA Resposta de 

Frequência: 10Hz a 20KHz Distorção Harmônica Total: < 0,01% @ 

100mV @ 1KHz Consumo: 140 W Alimentação: 127/220V 

Dimensões (mm): (H) 66 X (L) 240 X (P) 190 Peso (Kg): ~ 2,00

Unid NCA - SA100 10 R$ 514,29 R$ 5.142,90

EMAIL: licitacao.freireaguiar@outlook.com 
TELEFONE: (31) 99723-2437 ou (31) 2511-3327

1. Propomos fornecer ao  ÓRGÃO:

pelos constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 80004

PROPOSTA DE PREÇO

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 1631-4  C/C: 59389-3

END:Av dos Engenheiros, 431,sala 609 –Manacás –Belo Horizonte -Minas Gerais CEP: 30.840-563.
CNPJ: 36.064.568/0001-13  –  IE: 003647298.0063 – IM: 1.201.371/001-3

JUSTICA DO TRABALHO 80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO
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Especialista na fabricação de microfones, a KLIGHT traz ao mercado o Novo Modelo KL-

58S, um equipamento Profissional com a qualidade e segurança do micrfone com fio de 

Mão. Ao optar por este equipamento Você tem a certeza que estará recebendo um 

equipamento super potente e de altíssima qualidade, e com muita fidelidade sonora com 

tecnologia de ponta, reconhecida e admirada por profissionais do mundo Musical.  Seja nas 

apresentações ao vivo, ou gravações em estúdio o KL-58S te atenderá com muito qualidade 

sonora. Indicado para a falar em Público e Canto, ele é uma excelente opção para gravar 

suas músicas.  A eficiência do KLIGHT KL-58S está, também, em seu padrão polar 

cardióide, que capta melhor o áudio frontal e reduz a captação do áudio pelas laterais e 

traseira, evitando interferências. Os ruídos do deslocamento do microfone não são 

captados, isso por causa do shock mount, um sistema que minimiza efeito de vibrações 

indesejadas e proporciona um som mais claro da voz. Neste Microfone tudo foi pensado 

para que você possa fazer de sua apresentação um verdadeiro 'SHOW', com um filtro 

antipop ele elimina ruídos de respiração e de vento pelo globo circular, com isso você terá 

um resultado incrível, com áudio cristalino e muita nitidez.  Fabricado com corpo em metal 

de alta durabilidade, o equipamento é robusto e muito resistente além de ser durável. Já 

incluso neste Microfone você receberá um Cachimbo para pedestal com Giro de 180º, 

dando a você muito mais liberdade no momento de você usá-lo. Muito resistente, ele pode 

ser utilizado em instalações de palcos e estúdios.  MARCA • Klight  MODELO • Kl-58s  
OBSERVAÇÃO • Bivolt   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  - Bobina Móvel - Resposta 
de Frequência 50 Hz á 16 kHz - Sensibilidade @ 1kHz - Impedância 600 Ohms + 30% (at 

1Khz) - Sensibilidade -52dB +3dB (at 1Khz) - Conexão Macho XLR 3 Pinos  Itens 

Inclusos:  - 01 Microfone - 01 Cachimbo par Pedestal - 01 Bolsa de armazenamento - 01 

Manual de Usuário - 01 Cabo com plug P10 macho e XLR fêmea de 2 metros

Unid
KLIGHT - KL-

58S
20 R$ 78,57 R$ 1.571,40

3

Características técnicas da caixa de som:   • Cor: Branca  • Woofer 
de 4 Polegadas  • Potência: 55W RMS  • Impedância: 8 Ohms  • 
Sensibilidade: 84 Db  • Resposta de frequência: 37 a 20000Hz  • 
Bobina simples  • Carcaça em Plástico Resistente ABS  • 
Dimensões Aproximadas: 23x13x7 cm  • Possui Ajuste de Direção 
e Suporte multi-posição 

Unid
ORION - 

CXB40
24 R$ 100,00 R$ 2.400,00

4
Fio Paralelo Infinity, Extra flexível, para ligações de alto-falantes, 

caixas acústicas e equipamentos de áudio; Secção: 2 x 1,5 mm2 
Unid

Infinity - 2 x 

1,5 mm
600 R$ 1,65 R$ 990,00

5

Descrição Deixe o seu sistema de som com qualidade profissional 

utilizando o Cabo XLR para P10 Mono. Suas locuções com nitidez 

e sem interferências. Com conectores de metal importado e cabo 

emborrachado, a Cirilo Cabos monta o cabo de acordo com a sua 

necessidade. Material de primeira linha e de excelente qualidade 

que você e seu evento merecem!  Conexões: Conectores XLRxP10 

Mono

Unid

CIRILO 

CABOS - XLR 

Fêmea X P10 

Macho

20 R$ 35,71 R$ 714,20

EXTENSO dez mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos

TOTAL : R$ 10.818,50

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.

5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.

6. Prazo de validade da proposta e de 90 (noventa) dias, contados da abertura da sessão pública.

7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.

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.



Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com a pessoa do Senhor:

BELO HORIZONTE - MG, 

Nacionalidade: brasileira

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?

quarta-feira, 30 de setembro de 2020

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.

CPF: 115.313.116-10

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.

Raíla Freire Aguiar

Nome: Raíla Freire Aguiar

Cargo:Representante legal 

RG: MG 17.909.727

Cargo: Proprietário Administrador



 

 

 

 

 

AMPLIFICADOR DE MESA COMPACTO NCA - AB100 R4 
 

 

 

 

 

 

Descrição 

Os Amplificadores Compactos AB 100R4 são equipamentos monofásicos; classe AB; com 100W 

RMS; para uso geral; com alto desempenho em qualidade de reprodução para todas as faixas 

de frequência de áudio e grande versatilidade; devido a suas dimensões reduzidas.  

Possuem controles de Graves; Médios e Agudos; entradas de microfone e auxiliares com 

controles de volume independentes. Exemplos de utilização: Pequenas Igrejas; Som Ambiente; 

Salas de Aula; Consultórios; etc. 

 

Especificações Técnicas 

Potência total (RMS): 100W @ 4 

ohms/50 W @ 8 ohms 

Equalização: 3 bandas – LOW, MID e 

HIGH 

 

Entradas: 

01 Mic P10, 02 line RCA com cgave 

select 

Controles de volume independentes para 

o Microfone e Auxiliar 

Saída: 01 rec out RCA 

Resposta de Frequência: 10Hz a 20KHz 

Distorção Harmônica Total: < 0,01% @ 

100mV @ 1KHz 

Consumo: 140 W 

Alimentação: 127/220V 

Dimensões (mm): (H) 66 X (L) 240 X (P) 190 

Peso (Kg): ~ 2,00 



 

 
 

CABO ÁUDIO E VÍDEO CIRILO CABOS - XLR 
FÊMEA X P10 MACHO 

  
 

Características principais 
Marca: Cirilo Cabos 

Modelo: XLR Fêmea X P10 Macho 

 

Outras características 
Conector de entrada: P10 

Conector de saída: XLR 

Comprimento do cabo: 2 m 

Quantidade de conectores de entrada: 1 

Quantidade de conectores de saída: 1 

 

Descrição 
Deixe o seu sistema de som com qualidade profissional utilizando o Cabo 

XLR para P10 Mono.  Suas locuções com nitidez e sem interferências.  

Com conectores de metal importado e cabo emborrachado, a Cirilo Cabos 

monta o cabo de acordo com a sua necessidade. Material de primeira 

linha e de excelente qualidade que você e seu evento merecem. 

 
Conexões 
Conectores XLRxP10 Mono 

 
Conteúdo da embalagem 
01 Cabo XLRxP10 

 



 

CABO PARALELO INFINITY 2 X 1,5 MM 
 

 
 

Características principais 
Marca: infinity 

Modelo: fio paralelo - automotivo - som 

Comprimento do cabo: 100 m 

 

Descrição 

Cabo paralelo vermelho / preto bicolor 2 x 14 (2 x 1,5 mm). 

Rolo com 100 metros 

Fio paralelo vermelho / preto 1,5 mm 

-cabo vermelho / preto extra flexível 

-rolo de 100 metros 

-composição alcu + pvc 



 

CAIXA SOM AMBIENTE TSR ORION 

CXP40 8 OHMS 55W RMS 
 
Características 

Marca: Orion 
Modelo: CXP40 
Potência de saída (RMS): 55W 
Desenho do alto-falante: Redondo 
Diâmetro woofer: 0.102 m 
 
Descrição 

Par de caixas acústicas para som 
ambiente TSR ORION CXP40 
Para montar um sistema de som 
multiuso pois pode ser usado 
em escolas, salas, bares, lojas, etc. 
Possuem alto falantes de 4 
polegadas e 55W 
com 8 Ohms, excelente qualidade e 
design. 
 
Especificação Técnica: 

Modelo CXP40 
Marca TSR ORION 
Cor Preto 
Woofer de 4 Polegadas 
Potência: 55W RMS 
Impedância: 8 Ohms 
sensibilidade: 84 Db 
Resposta de frequência: 37 a 20000Hz 
Bobina simples 
Carcaça em Plástico Resistente ABS 
Dimensões Aproximadas: 13x21cm (LxA) 
 
Peso: 1,335 kg 
Com Ajuste de Direção 
Suporte Multi Posição 
Ótimo Acabamento 
 



 

MICROFONE KLIGHT KL-58 
 
Características 
Marca: Klight 

Linha: KL-58 

Fator de forma: Mão 

Modelo detalhado: KL-58 

Tipo de microfone: Dinâmico 

Quantidade de microfones: 1 

Comprimento do cabo: 3 m 

Sensibilidade: -54.5 dB 

 

Descrição 
A KLIGHT traz ao mercado o Novo Modelo KL-58S, um equipamento Profissional 

com a qualidade e segurança do microfone com fio de Mão. Ao optar por este 

equipamento Você tem a certeza que estará recebendo um equipamento super 

potente e de altíssima qualidade, e com muita fidelidade sonora com tecnologia de 

ponta, reconhecida e admirada por profissionais do mundo Musical. 

 

Seja nas apresentações ao vivo, ou gravações em estúdio o KL-58S te 

atenderá com muito qualidade sonora. Indicado para a falar em 

Público e Canto, ele é uma excelente opção para gravar suas músicas. 

 

A eficiência do KLIGHT KL-58S está, também, em seu padrão polar 

cardióide, que capta melhor o áudio frontal e reduz a captação do 

áudio pelas laterais e traseira, evitando interferências. Os ruídos do 

deslocamento do microfone não são captados, isso por causa do 

shock mount, um sistema que minimiza efeito de vibrações 

indesejadas e proporciona um som mais claro da voz. Neste 

Microfone tudo foi pensado para que você possa fazer de sua apresentação um verdadeiro 

'SHOW', com um filtro antipop ele elimina ruídos de respiração e de vento pelo globo 

circular, com isso você terá um resultado incrível, com áudio cristalino e muita nitidez. 

 

Fabricado com corpo em metal de alta durabilidade, o equipamento é robusto e muito 

resistente além de ser durável. Já incluso neste Microfone você receberá um Cachimbo 

para pedestal com Giro de 180º, dando a você muito mais liberdade no momento de você 

usá-lo. Muito resistente, ele pode ser utilizado em instalações de palcos e estúdios. 

 

Definitivamente o Microfone KLIHT KL-58S é o Preferido de Músicos, Cantores e Produtores 

musicais. 

 

OBSERVAÇÃO 
• Bivolt 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
- Bobina Móvel 

- Resposta de Frequência 50 Hz á 16 kHz 

- Sensibilidade @ 1kHz 

- Impedância 600 Ohms + 30% (at 1Khz) 

- Sensibilidade -52dB +3dB (at 1Khz) 

- Conexão Macho XLR 3 Pinos 

 

Itens Inclusos 
- 01 Microfone 

- 01 Cachimbo par Pedestal 

- 01 Bolsa de armazenamento 

- 01 Manual de Usuário 


