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PREGÃO ELETRÔNICO

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

  
Pregão Eletrônico   Nº 00002/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

00.489.661/0001-22 - AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 MICROFONE UNIDADE 5 R$ 1.021,6400 R$ 5.108,2000
Marca: LYCO

 Fabricante: LYCO
 Modelo / Versão: UH 01M

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE SEM FIO-Acessórios: - 1 frequência UHF fixa - Saída de áudio balanceada
XLR e não balanceada P10 - Chassis plástico - Baixo ruído de manuseio - Funciona com duas pilhas AA Caracteristicas Técnicas: -
Alcance médio : 100 Mts - Resposta de Frequência : 50 Hz ~15kHz (+/- 3dB) - Relação Sinal - Ruído : >98dB - T.H.D. : 0,1% - Nível
de Saída de Áudio: XLR: -30dBV, P-10: -8dBV - Estabilidade de Frequência : +/- 15 kHz - Conexão de Saída : XLR balanceada, P10
não balanceada - Alimentação : 2 pilhas AA

Total do Fornecedor: R$ 5.108,2000
01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

7 MICROFONE UNIDADE 6 R$ 466,4900 R$ 2.798,9400
Marca: LYCO 

 Fabricante: LYCO 
 Modelo / Versão: UH 01 HLI

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE LAPELA SEM FIO - Sistema de Microfone sem fio UHF que reúne headset,
lapela e transmissor sem fio para instrumento com muita tecnologia. A qualidade de recepção é garantida com a tecnologia Diversity
e as duas antenas Booster. O sistema acompanha Hard Case para facilitar o transporte e armazenagem Descrição:  - 1 frequência
UHF Fixa - Diversity com 2 antenas booster para recepção  - Baixo ruído de manuseio - Chassis plástico - Saída de áudio balanceada
XLR e não balanceada P10 - Funciona com 2 pilhas AA ESPECIFICAÇÕES: - Alcance médio: 100 Mts - Reposta de frequência:
50Hz~15kHz (+/- 3dB) - Relação sinal - Ruído: 98dB - T.H.D.: 0,1% - Nível de saída de áudio: XLR: -30dBv / P-10: -8dBv -
Estabilidade de frequência: +/- 15kHz ITENS INCLUSOS: 1 microfone headset 1 microfone lapela 1 transmissor  1 receptor 1 fonte de
alimentação Bi-Volt 2 pilhas 1 cabo P10 1 cabo P2 1 adaptador P2-P10 1 maleta de transporte 1 manual de instruções

Total do Fornecedor: R$ 2.798,9400
27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 PROJETOR MULTIMÍDIA UNIDADE 6 R$ 9.100,0000 R$ 54.600,0000
Marca: Epson

 Fabricante: Epson
 Modelo / Versão: Brightlink 675Wi + 2x Lâmpada ELPLP90 + acessório

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETOR INTERATIVO com as seguintes especificações mínimas: Descrição
Detalhada: Projetor interativo multimídia de ultracurta distância. Tecnologia e imagem: – Os equipamentos deverão possuir sistema
de projeção com tecnologia 3LCD ou DLP; – Os equipamentos deverão possuir, no mínimo, 2700 lumens em luz COLORIDA. – Os
equipamentos deverão possuir resolução nativa WXGA (1280 x 800); – Os equipamentos deverão suportar aspecto de imagem
padrão de 16:10, podendo suportar também o aspecto 4:3 ou 16:9; – Durabilidade de lâmpada: mínima de 6.000 horas no modo
econômico; – Os equipamentos deverão possuir contraste mínimo de 2500:1; – Os equipamentos deverão permitir a projeção de 60”
a uma distância MÁXIMA de 40 centímetros da superfície de projeção. Interatividade e ajustes: – Os equipamentos deverão permitir a
interatividade sobre a imagem projetada através do uso de canetas interativas e sem a necessidade de uso de lousa/manta sensitiva
ou algum outro hardware equivalente/similar adicional para que o recurso de interatividade funcione; – Cada um dos equipamentos
deverá vir acompanhado de, no mínimo, duas (02) canetas interativas para o uso do recurso de interatividade sobre a imagem
projetada; Painel de Conexões: Cada equipamento deverá possuir os seguintes conectores de entrada: – Computador: VGA D-sub 15
PIN – Vídeo Composto: RCA (Amarelo) – HDMI – S-Vídeo – Áudio: RCA (Branco-Vermelho) – USB Tipo A x1 – USB Tipo B x1 –
Possuir conector para rede cabeada: Ethernet 10/100 (RJ-45) Cada equipamento deverá possuir os seguintes conectores de saída: –
Saída de Vídeo (para monitor): D-sub 15 PIN dedicada ou compartilhada com uma das interfaces VGA (D-Sub 15 PIN) de entrada; –
Áudio: (RCA). Cabos e acessórios: – Cada equipamento deverá acompanhar suporte para instalação/fixação no teto e/ou parede.
Caso o suporte seja de teto, deverá acompanhar extensor de 60cm; – Cada equipamento deverá ser fornecido com: 01 (um) cabo de
força/alimentação elétrica tripolar; 01 (um) cabo VGA; 01 (um) cabo USB. – Cada equipamento deverá vir acompanhado de controle
remoto que: possua botões que permitam efetuar busca de diferentes fontes de vídeo do projetor; que permita ativar um pointer na
tela projetada para efetuar destaque de informações apresentadas; que permita ser utilizado como controle do pointer em função de
mouse. O controle remoto deverá vir acompanhado com, no mínimo, um jogo de pilhas AA ou AAA, ou bateria, essenciais para o ideal
funcionamento do mesmo com o equipamento após a instalação. – As canetas interativas deverão vir acompanhadas com, no
mínimo, um jogo de pilhas AA ou AAA, ou bateria, essenciais para o ideal funcionamento do equipamento. – Cada equipamento
deverá acompanhar estojo de plástico rígido e resistente a quedas para acomodação das canetas interativas, quando essas não
estiverem em uso. Cada equipamento deverá ser acompanhado de, no mínimo, 2 (duas) lâmpadas extras, compatíveis com o
projetor e que possua as características mínimas exigidas neste Termo de Referência para a lâmpada original. Drivers, softwares e
documentação: – Os equipamentos deverão ser compatíveis e possuírem softwares para, no mínimo, os seguintes Sistemas
Operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000; – Os equipamentos deverão possuir software de
interatividade, com licença de uso ilimitada, e permitir que tal recurso seja usado através da imagem projetada em superfície rígida e
sem a necessidade de uma lousa/manta sensitiva ou algum outro hardware equivalente/similar adicional para que o recurso de
interatividade funcione; – O software de interatividade que será fornecido pelo fabricante do equipamento deverá permitir a gravação
de vídeos no formato .mp4 ou .avi; – Deve oferecer, para cada equipamento individualmente, guia de instalação, necessário à
instalação rápida do equipamento, em idioma português do Brasil; – Deve oferecer, para cada equipamento individualmente, manual
do usuário, necessário à instalação, operação e pequenas intervenções no equipamento, em idioma português do Brasil. Dispositivos
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de segurança: – Os equipamentos deverão possuir orifício para trava Kensington. Outros: – Cada equipamento com suporte deverá
ser fornecido com peso máximo de 10 kg; – O equipamento deverá possuir tensão de alimentação de entrada Bivolt: 110V ~ 220V; –
Os equipamentos deverão estar de acordo e serem fornecidos equipamentos conforme norma NBR 14136:2002, lei nº 11.337 de 26
de julho de 2006 e resolução CONMETRO nº 02, de 06 de setembro de 2007 publicado no D.O.U 14.09.2009; (...) Demais
especificações conforme Termo de Referência.

Total do Fornecedor: R$ 54.600,0000
27.988.786/0001-53 - HOLIDAY COMERCIAL EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 MICROFONE UNIDADE 4 R$ 749,8700 R$ 2.999,4800
Marca: Shure SM58LC + CABO

 Fabricante: Shure SM58LC + CABO
 Modelo / Versão: Shure SM58LC + CABO

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE DE MÃO COM CABO (FIO), com as seguintes especificações mínimas: -
resposta de frequência: 50 a 15.000 hz; - padrão polar; - unidirecional (cardióide); - simétrico sobre o eixo do microfone; -
uniforme; impedância nominal de 150 ohms (300 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância; - conector
de áudio profissional de 3 pinos (tipo xlr macho); - corpo cinza escuro ou preto, esmaltado, em metal fundido, grelha esférica de
metal (aço) cor prata com acabamento fosco; - adaptador para pedestal, resistente, ajustável em 180º, com rosca padrão; - peso
menor que 300 gramas; - Garantia: 12 (doze) meses ou a do fabricante, caso seja maior; - Assistência técnica enquanto durar a
garantia.MARCA:Shure SM58LC + CABO

4 CAIXA ACÚSTICA UNIDADE 4 R$ 1.765,0000 R$ 7.060,0000
Marca: STANER SR 212A

 Fabricante: STANER SR 212A
 Modelo / Versão: STANER SR 212A

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA ATIVA com as seguintes especificações mínimas: - potência de no
mínimo de 200 W RMS; - alto falante de 12”; - driver de titânio 1 ¼”; - bi-amplificada; - comunicação bluetooth; - reprodutor de MP3
via USB; - controle remoto frontal; - presets de equalização; - -entradas balanceadas receptor XLR e TRS ¼”; - entradas P2 e RCA; -
auto voltagem (100~240 VAC); - encaixe para pedestal com trava. - Garantia: 12 (doze) meses ou a do fabricante, caso seja maior.

8 CAIXA ACÚSTICA UNIDADE 4 R$ 1.971,2500 R$ 7.885,0000
Marca: STANER SR315

 Fabricante: STANER SR315
 Modelo / Versão: STANER SR315

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA ATIVA com as seguintes especificações mínimas: - potência de no
mínimo de 300 W RMS; - alto falante de 15”; - driver de titânio 1 ¼”; - bi-amplificada; - comunicação bluetooth; - reprodutor de MP3
via USB; - controle remoto frontal; - presets de equalização; - entradas balanceadas recptor XLR e TRS ¼”; - entradas P2 e RCA; -
auto voltagem (100~240 VAC); - encaixe para pedestal com trava. - Garantia: 12 (doze) meses ou a do fabricante, caso seja maior.

Total do Fornecedor: R$ 17.944,4800
28.360.435/0001-66 - GERALDO C GUITTI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

5 BASE MICROFONE UNIDADE 3 R$ 66,6000 R$ 199,8000
Marca: VECTOR

 Fabricante: VECTOR
 Modelo / Versão: PMV01P SHT

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL GIRAFA PEDESTAL PROFISSIONAL, com as seguintes especificações
mínimas: com cachimbo padrão para microfone, em cor preta; Faixa de ajuste de 1m a 2m; - Compatível com o item 1. - Garantia:
12 (doze) meses ou a do fabricante, caso seja maior.

6 PEDESTAL UNIDADE 4 R$ 107,5000 R$ 430,0000
Marca: RICCI

 Fabricante: RICCI
 Modelo / Versão: SLIM

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEDESTAL CAIXA ACÚSTICA, com as seguintes especificações mínimas: material haste
alumínio tubular, material base alumínio tubular, altura de 1,5m até 2,0m, características adicionais com chapéu de plástico p/fixação
de caixa e pino, tipo pedestal tripé torre Compatível com os itens 2 e 3; Garantia: 12 (doze) meses ou a do fabricante, caso seja
maior.

Total do Fornecedor: R$ 629,8000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 81.081,4200
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