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PROPOSTA DE PREÇOS 

  
 PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
  

PREGÃO ELETRÔNICO: 28/2018      UASG: 70025 
Data de abertura: 17/10/2018 às 14:00horas 
 
Objeto: A presente licitação tem por objeto o fornecimento de microfones, na forma, quantidades e 
especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) e demais regras estabelecidas neste 
instrumento editalício. 
 
Dados Da Empresa: 
Razão Social: Kotta Empreendimentos e Participações EIRELI - ME 
CNPJ Nº: 01.529.071/0001-49 
Inscrição Estadual nº: 16100049819-04 

Inscrição Municipal Nº: 3.592.555-8 

Endereço: Rua Pensilvânia, 1439 – Cidade Monções    
CEP: 04564-004 – São Paulo – SP  
Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência 1880-5 C/c.:32924-x 
Tel. / Fax: (11) 5505-0287 (11)5505-0286 
Contato: Meire Rodrigues  
E-mail: kotta.empreendimentos@gmail.com 

 
 
 

Declaração: 
 
 

• Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os das 
Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, até a presente data, bem como explícito conhecimento da 
impossibilidade de desistência da proposta após a fase de habilitação. 

• Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação. 

• O prazo de validade desta proposta será de acordo com a vigência da Ata de Registro de 
Preço. 

• Declaro total concordância com as condições da presente licitação e com a Minuta de Contrato, 
integrante do Edital em referência. 

• Declaro que forneceremos produtos novos e fabricados com material de alta qualidade. 
• Declaro que forneceremos pelo mesmo preço, produto tecnologicamente mais atualizado, com 

características idênticas ou superiores às do modelo ofertado, em caso de descontinuidade de 
produção deste. 

• Declaro que cumpriremos as condições de garantia e Assistência, fixadas no Anexo I, bem 
como concordamos que durante o período de garantia dos bens/serviços, tanto este quanto as 
partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão reparadas e/ou trocadas e 
todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas correrão por conta desta licitante, 
não cabendo à Universidade quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens 
danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada. 
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Descrição dos Objetos 

 
VALOR TOTAL R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais) 

 
Dados para pagamento: 
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 1880-5 
Conta:  32924-X 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS:  
Validade da Proposta: As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias. 
Prazo da Entrega: prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da ordem de 
fornecimento específica a ser emitida pelo gestor do contrato. 
Prazo de Pagamento: O pagamento a cargo da CONTRATANTE, mediante depósito bancário em 
conta da CONTRATADA, será efetuado, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da entrega da nota 
fiscal ou do documento hábil equivalente 
Garantia dos equipamentos: 12 meses 
Local de Entrega: Tribunal Regional Eleitoral, conforme endereços abaixo. 
TRE-DF, Praça Municipal – SIG Qd. 02, lote 06, 4ª andar sala 409 do Edifício Sede – SETEL – (61) 
3048-4011 / (61) 3048-4045. 
 
 

São Paulo, 19 de outubro de 2018  
 
 
 
 

 
_____________________________________________ 

GERALDO CARDOSO GUITTI 
CPF:795.859.148-91 
Representante Legal 

LOTE/ 
ITEM 

MARCA DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
QTDE 

ESTIMADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

OFERTADO 

VALOR 
TOTAL 

DO ITEM 

1 KADOSH K581 

MICROFONE  
- O sistema de microfone sem fio tipo bastão, deve 
ser composto com transmissor e receptor; 
- Deve operar no mínimo a 100 metros de distância; 
- Deve possuir largura de banda de no mínimo 
64MHz ou superior; 
- Deve possuir criptografia AES 256 bits para 
transmissão sem fio segura; 
- Sensibilidade RF: -97dBm; 
- Deve possuir resposta de frequência de no 
mínimo: 50Hz - 18.000Hz 
- Range dinâmico > 120 dB; 
- Saída do padrão XLR; 
- Antena tipo BNC x 2 destacáveis; 
- Transmissor: tipo bastão HF, Padrão Polar 
Cardióide e Botão on/off; 
- Deve operar com baterias tipo AA com no mínimo 
08 horas de duração; 
- Deve possuir registro de homologação na 
ANATEL; 
- O dispositivo deverá possuir garantia total de no 
mínimo 2 ( dois) anos. 

6 
R$ 

2.916,66 

 
R$ 

17.500,00  

                                                            TOTAL:                                                                      R$ 17.500,00 


