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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 013/2012

Autorizo a Empresa MWV WEB SITE COM D EPROD ELET LTDA, pessoa jurídica de direito  
privado, situada na Rua Jose Antonio Pereira, 2815 sala 07 - Ipiranga - São José - Santa Catarina –  
CEP 88111-490 - (48) 3225-4957, inscrita no CNPJ./M.F. sob nº10.513.136/0001-59, a fornecer o  
lote  abaixo  relacionado,  referente  ao  objeto  do  Processo  licitatório  PR 015/2012,  no  valor  de 
R$2.990,00 (Dois mil, novecentos e noventa reais)

LOTE 03 – Pedestal de mesa para microfone; Kit de microfone duplo sistema UHF; Microfone  
B2 Condensador de Diafragma Duplo; Alimentador de corrente contínua 48volts.

Item
Qtd. Descrição do 

Objeto
Características Minimas Embalagem

E Modelo (Exemplificativo)  
Valor

R$
Geométricas Físicas

1 8 Pedestal de mesa para microfone com 
haste cromada,  base de  ferro ou aço  
carbono  com  peso  suficiente  para  
estabilidade  da  haste  com  microfone  
cor preta.

Dimensões  
aproximadas 
(minimas)
Altura:  0,30  –  0,70  
cm; 

Peso aprox.: 2,700kg.

Embalagem  individual,  
caixa protetora. Certificado 
de Garantia de 3 meses;

Haste cromada; base de 
ferro ou aço carbono; para 
microfone cor preta.

320,00

2 1 Microfone  B2  condensador  de 
diafragma  duplo  com  padrão  polar 
selecionável  em  omnidirecional,  Bi 
direcional  (figura  oito)  ou  Cardióide; 
Atenuação  de  entrada  e  Roll-off  de 
baixas frequencias selecionáveis; Saída 
XLR  servo-balanceada  com  contatos 
banhados  a  ouro;  Phantom  power 
+48V;  Circuito  de  entrada  FET  de 
ruido  ultra  baixo  sem  transformador; 
Transdutor  gradiente  de  pressão  com 
capsula amortecida e diafragma duplo 
de  1” a ouro;  Resposta  de frequencia 
ampla de 20 Hz até 20 Khz com boost 
de  presença;  Construção  robusta  com 
corpo de metal banhado a niquel com 
acabamento acetinado, entregue em um 
robusto  estojo  com  Schock  Mount  e 
Windscreen.

Dimensões  minimas  
aproximadas: 
diametro  56mm; 
comprimento 210mm; 

Embalagem  individual 
contendo além dos 
microfones: Shock Amount  
(suporte tipo “aranha”); 
Espuma antisopro; 
adptador de rosca para 
fixação; Case tipo maleta 
revestido internamente 
para proteção; manual 
original. Certificado de 
Garantia de 3 meses;

Resposta de frequencias: 
20Hz a 20KHz; Atenuador: 
-10dB (chaveavel); Filtro 
de graves: 6dB/oitava a 
partir de 150 Hz 
(chaveavel); Nivel máximo  
de pressão sonora SPL: 
148dB (cardióide); c/ aten. 
10 dB) Relação sinal/ruído:  
76 dB, A-weighted 
(cardióide); Impedencia 
nominal: < 100 ohms; 
Tensão de alimentação: 
+48 V (via “phantom 
power); Consumo de 
corrente: aprox. 3 mA; 

810,00

3 3 Kit  de  microfone  duplo  sem  fio  com 
sistema UHF, certificado pela Anatel. 

Dimensões  
aproximadas 
(minimas):  

Peso aprox.: 2,8kg

Embalagem  individual, 
plastificada ou em caixa 
protetora. Acompanha Case 
com presilha de microfone 
e adaptador para suporte; 
Manual com  Certificado de  
Garantia de 3 meses;

Receptor de frequência 
banda-larga de UHF super 
sensível; utilização dos dois  
microfones na mesma área, 
cada sistema com uma 
frequência diferente; 
Padrão cardióide com 
excelente supressão de 
retorno; Saída XLR 
balanceada de baixíssimo 
ruído; Filtro pop de dois 
estágios; 

1530,00
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4 1
Alimentador PHANTOM POWER de 
corrente continua para microfones 
condensadores que necessitam de 48 
volts.

Dimensões minimas 
aproximadas: 

Comprimento do 
cabo: 1,80 mts

Embalagem  individual 
Adaptador AC incluído, 
Manual com Certificado de 
Garantia de 3 meses. 

Alimentador de 48v com 2 
conectores condensador; 
resposta de frequencia: 
20Hz-20KHz (+/- 0.5dB 
600 Ohms; Alimentação: 
110V – 50Hz / 220V -60Hz; 
Tensão de saída:48V DC 
+/- 2C; Botão: Liga & 
Desliga; 2 canal 48 Vlts 
alimentação fantasma; 2 
entradas de microfone XLR;  
2XLR e 1/4” mic saídas;

250,00

5 8 Cachimbo para microfone sem fio 
(para uso em conjunto com o item 1 
deste lote) 

Medida padrão para  
aplicação em 
pedestais de 
microfone.

Embalagem individual ou 
conjunta, plastificada ou 
em caixa de papelão;  
Certificado de Garantia de 
3 meses.

Cor preta;  Em plástico 
resistente;  Rosca em latão; 

80,00

O licitante vencedor entregará o material adquirido por meio desta licitação na Sede deste CRF-SC,  
localizado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35 - Centro, nesta Capital, no prazo máximo de 30 (trinta)  
dias corridos, conforme item 12 do Edital.

O pagamento será à vista até o 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega final do objeto e da  
respectiva nota fiscal ao CRF-SC, sendo que na confecção da Nota Fiscal deverão constar os dados: CRF/SC 
– Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina – Travessa Olindina Alves Pereira, 35 –  
Centro – Florianópolis/SC – Cep 88020-095, CNPJ Nº 83.900.969/0001-46,  em atendimento ao item 11 do  
Edital.

A nota fiscal deverá ser preenchida corretamente, sem rasuras e deverá constar todos os dados do  
CRF-SC, e deverá constar os códigos dos serviços, a alíquota de ISS, se for o caso, e demais impostos que  
serão deduzidos do valor a pagar. Se a empresa for optante do SUPER SIMPLES/ SIMPLES NACIONAL,  
a nota deverá acompanhar declaração da empresa conforme LEI COMPLEMENTAR FEDERAL nº 123/06.

O não atendimento às condições parágrafo acima, acarretará a não-liquidação do empenho até que  
se apresente a nota fiscal conforme legislação vigente (Lei n°8.212/91, Lei n°10.833/2003, Lei n°9.317/96,  
Lei  n°8.213/91  e  IN  n°118/2005,  IN  n°  3/2005  da  Previdência  Social,  IN  n°1234/2012  da  SRF,  LC  
n°116/2006 e LC n°126/2003, Decreto n°3.048/99).

A empresa poderá optar pela apresentação de boletos bancários juntamente com a apresentação das  
notas fiscais, entretanto, nos boletos bancários deverão constar as retenções e ou deduções que a lei vigente  
determina, não sendo possível sua liquidação sem esta observação. 
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A empresa poderá optar pelo pagamento através de depósito bancário, para tanto, deverá apresentar  
na nota fiscal os dados bancários para depósito. A nota fiscal e a conta bancária deverão, obrigatoriamente,  
estar em nome da Empresa.

Caso a empresa esteja obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica, deverá enviar o arquivo .xml  
para  o  endereço  eletrônico  crfsc.compras@gmail.com,  ficando  ainda  obrigada  a  enviar  os  demais  
documentos exigidos pela legislação, como o DANFE, declaração do simples nacional, boletos, etc.

Florianópolis, 21 de agosto de 2012.

Juliana Nogueira
Conselho Regional de Farmácia / SC.
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