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          TC0260 

AO  

PODER JUDICIÁRIO –  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2018 UASG 070025 

PROCESSO SEI N.º: 0001384-17.2018.6.07.8100 

TELEFONE: (61) 3048-4067, 3048-4232 E 3048-4024 E-MAIL: cpl@tre-df.gov.br  

 

Dados Da Empresa: 

Razão Social: TC Comercio Eireli 
CNPJ Nº.: 29.284.782/0001-10 

Inscrição Estadual Nº.: 00309643700-69 

Inscrição Municipal Nº.: 1.059.329/001-9 

Endereço: Avenida dos Engenheiros, 431, sala 609 – Manacás –Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil – CEP: 
30.840-563. 

Dados Bancários: Santander – Agência: 4229 – Conta Corrente: 13003198-6 

Tel. / Fax: (31) 3656-4823. 

Contato: Márcia Tenório de Oliveira 
Home Page: www.tccomercio.com.br 

E-mail: licitação.tc@outlook.com.br 

Prezados senhores, 

Passamos as mãos de vossa senhoria proposta comercial para fornecimento dos equipamentos especificados abaixo: 

 

Item  

 

Descrição 

Qt. Valor unitário Valor (R$) 

TOTAL 

01 MICROFONE: 

MICROFONE SEM FIO DUPLO AKG KM200 UHF VOCAL 

SET PROFISSIONAL 

 
Fator de forma: Mão 

Tipo de microfone: Dinâmicos 

Número de microfones: 2 

Padrão polar: Cardióide 
 

O AKG KM200 é um sistema de microfone sem fio projetado 

especialmente para aplicação Vocal. 
 

A sua largura de banda está em UHF com o circuito sem fio 

clássico AKG para garantir a estabilidade e a qualidade de som 

confiáveis.  
 

O KM200 da AKG tem 200 bandas de frequência para opção, 

para evitar a interferência entre os diferentes quartos do Karaoke 

Club. A tecnologia Leading Hopping permite a varredura 
automática para banda de freqüência limpa. Tecnologia 

avançada de infravermelho, fornece uma configuração fácil e 

rápida. 

 
Características: 

• Banda de frequência UHF, evitando interferências e 

estabilidade de transmissão confiável; 

• Opção de banda de frequência de 200, capacidade de utilização 
de vários sistemas; 

• Tecnologia de salto rápido; 

• Tecnologia de infravermelhos para configuração fácil e rápida; 

• Opção de energia de transmissão de nível 2 para uma aplicação 
diferente; 

• Função de bloqueio do painel frontal do receptor, para evitar 

operação equivocada;  

• Sistema de microfone Modelo KM200; 
• Faixa de frequências 200; 

• Freqüência portadora: UHF 740-770 MHz; 

• Resposta de Freqüência: 50 - 18.000 Hz; 
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R$2.916,65 R$17.499,90 
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• Microfone: TH200; 

• Modulação: FM; 

• Banda de largura até: 30 Mhz; 

• Relação S / N: 105 dB (A); 
• Potência de transmissão 10 mW; 

• Tamanho da bateria AA 2 x 1.5V; 

• Tempo de funcionamento: 8 horas Reciver SR200; 

• Fonte de alimentação de 12 V / 500 mA; 
• Peso Bruto aproximado : 2,5 Kg 

• Dimensão aproximada Embalagem (A+L+C): 430x335x80mm 

 

MARCA: AKG 

Modelo / Versão: KM-200 

VALOR TOTAL: R$17.499,90 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 

CENTAVOS) 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no 

preâmbulo deste Edital.  

Condições de Pagamento: Até 40 (quarenta) dias para a realização do pagamento, contados a partir do 

recebimento da nota fiscal, ou do documento hábil equivalente, que somente poderá ser recebida(o) após 

completa entrega do objeto contratado. 

Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da ordem de fornecimento/serviço 

específica a ser emitida pelo gestor do contrato. 

Local de Entrega: TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 

 

Declara, por ser de seu conhecimento, que se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e seus Anexos, 

relativos a licitação supra, bem como, às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais 

nºs 43.406/2003, 44.279/2003, 45.689/2005, 46.662/2005 e 49.511/2008, da Lei Federal nº 10.520/2002, demais 

normas complementares e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e a Lei Complementar 

nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.  

 

Declara, outrossim, que o(s) preço(s) ofertado(s) inclui(em) todos os custos e despesas necessários ao 

cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 

 

Declara, finalmente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer 

o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto, bem como que os produtos cotados 

atendem integralmente as especificações descritas no Anexo I do Edital. 

 

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. 

 

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. 

 

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Santander, Nº13003198-6, Agência 4229,  e o 

nosso telefone para contato é (31)36564823, e e-mail licitação.tc@outlook.com.br. Declaração expressa de total 

concordância com os termos deste Edital e seus anexos.  

 
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2018. 

 

 

Márcia Tenório de Oliveira 
Representante Legal 

CPF: 055.441.866-50 

MG12-586.418 
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