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Fone: (81) 3225-3200

TERMO DE REFERÊNCIA
(ref. art. 13 do Ato TRT6 GP N.º 051/2021)

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO - art. 13, I e II Ato TRT6-GP N.º 51/2021

1.1 - Registro de preços para aquisição de equipamentos de áudio (microfones), a fim de atender à
demanda desses equipamentos nas Unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6),
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 – Quantitativo mínimo a ser cotado, por item: os licitantes deverão cotar o quantitativo total a ser
registrado, para cada item.

1.3 - Unidade requisitante: Coordenadoria de Engenharia de Manutenção – CEMA.

1.4 - A licitação será na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, por se tratar de aquisição de
bens comuns, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/2002 e a teor do artigo 1°,
§3º, do Decreto n° 10.024/2019, adotando-se o registro de preços para atendimento às unidades
deste TRT sob demanda, durante a vigência da ata, de acordo com o disposto no artigo 3º, inciso II,
do Decreto n° 7.892/2013.

1.4.1 – A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

1.5 - É vedada a contratação de empresa da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em
linha direta ou colateral até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargo de direção e de
assessoramento, de membros ou magistrados do TRT6.

1.6 - Vigência do Registro de Preços: a ata de registro de preços terá vigência pelo período de 12
(doze) meses, a contar da data da respectiva assinatura.

2. ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA - art. 13, I e IV, Ato TRT6-GP N.º 51/2021

2.1 – As especificações dos equipamentos e os valores de referência se encontram abaixo
discriminados:

ITEM DESCRIÇÃO QTD.
VALOR
UNIDADE
(R$)

VALOR
TOTAL POR
ITEM (R$)

1

MICROFONE SM 58, com cápsula dinâmica e ímã de neodímio,
resposta de frequência 50 Hz a 15 kHz, sensibilidade à 1 kHz:
baixa – 56 dB / alta 46 dB (odb = 1v/Pa), impedância: baixa 250
Ohms, com cabo medindo 05 (cinco) metros, com conectores P10
(Ø 63mm) e Conector XLR de 3 pinos, tipo CANON, diagrama polar
cardioide (tipo LESON SM-58 P4), chave on/off no corpo e globo
em aço com pintura eletrostática.

30 260,05 7.801,50

2.2 – Estimativa do quantitativo a ser adquirido durante a vigência da ata: há expectativa de aquisição
do quantitativo total registrado, conforme quadro acima.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO PEDIDO

3.1 - Equipamentos de áudio, objeto do presente processo, existem em diversas unidades do TRT6 e
estão sujeitos a danos e desgaste natural pelo uso, gerando uma demanda eventual para reposição,
nos casos de inviabilidade de reparo.

3.2 – Pretende-se, com a aquisição, atender à demanda de microfones nas unidades que formam o
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.
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