REGISTRO DE PREÇO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO
SONORA INDIVIDUAL.
VALIDADE: 18/08/2017 A 17/08/2018
ATA SMS Nº 048/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2017

CÓDIGO

ITEM

NOME / DESCRIÇÃO

QUANTIDADE PREÇO (R$)

EMPRESA

65.15.95.056-36

AASI externo tipo Mini retro auricular, com tecnologia
do tipo C, de 16 a 20 canais de processamento
digital (100% digital) , autoadaptativo, com condução
do som aéreo ou ósseo, com controle de saída PC
ou compressão de limitação, controle de volume
manual ou automático, ventilação acusticamente
otimizada, gerenciador de microfonia, direcionalidade
do microfone adaptativa automática, inteligência
artificial ,redutor automático de ruídos, proteção
contra poeira e umidade (resistente à água), redutor
automático de ruído do vento, compressão e
deslocamento de frequências, trava do
compartimento de pilha, aviso de pilha fraca,
estratégia de amplificação selecionada de linear a
não linear. Entradas alternativas de áudio. Para
1
perdas leves à severas. / REXTON

140

395

SIVANTOS SOLUÇÕES

65.15.95.056-36

AASI externo Mini retro auricular, com tecnologia do
tipo C, com 16 a 20 canais de processamento digital
(100% digital), autoadaptativo, até 5 memórias de
programação, com condução do som aéreo ou
ósseo, com controle de saída PC ou compressão de
limitação, controle de volume manual ou automático,
ventilação acusticamente otimizada, gerenciador de
microfonia, direcionalidade do microfone adaptativa
automática, inteligência artificial, redutor automático
de ruídos, proteção contra poeira e umidade
(resistente à água), gerenciamento ruído do vento,
compressão e deslocamento de frequências, trava do
compartimento de pilha, aviso de pilha fraca,
estratégia de amplificação selecionada de linear a
não linear. Entradas alternativas de áudio. Para
2
perdas moderadas à acentuadas. / REXTON

400

398

SIVANTOS SOLUÇÕES
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65.15.95.056-36

AASI externo, com tecnologia do tipo B, com 09
canais de processamento digital (100% digital),
autoadaptativo, até 3 memórias de programação,
com condução do som aéreo ou ósseo, com controle
de saída PC ou compressão de limitação, controle de
volume manual ou automático, ventilação
acusticamente otimizada, gerenciador de microfonia,
direcionalidade do microfone adaptativa automática,
inteligência artificial, redutor automático de ruídos,
proteção contra poeira e umidade (resistente à água),
gerenciamento ruído do vento, compressão e
deslocamento de frequências, trava do
compartimento de pilha, aviso de pilha fraca,
estratégia de amplificação selecionada de linear a
não linear. Entradas alternativas de áudio. Para
3
perdas moderadas à acentuadas. / REXTON

1260

389

SIVANTOS SOLUÇÕES

65.15.95.056-36

AASI externo tipo Mini retro auricular, com tecnologia
do tipo A, com 06 canais de processamento digital
(100% digital), autoadaptativo, até 3 memórias de
programação, com condução do som aéreo ou
ósseo, com controle de saída PC ou compressão de
limitação, controle de volume manual ou automático,
ventilação acusticamente otimizada, gerenciador de
microfonia, direcionalidade do microfone adaptativa
automática, inteligência artificial, redutor automático
de ruídos, proteção contra poeira e umidade
(resistente à água), gerenciamento ruído do vento,
compressão e deslocamento de frequências, trava do
compartimento de pilha, aviso de pilha fraca,
estratégia de amplificação selecionada de linear a
não linear. Entradas alternativas de áudio. Para
perdas leves à moderadas. / REXTON
4

1000

398

SIVANTOS SOLUÇÕES
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ITEM

NOME / DESCRIÇÃO

AASI externo tipo Mini retro auricular, com tecnologia
do tipo A, com 06 canais de processamento digital
(100% digital), autoadaptativo, até 3 memórias de
programação, com condução do som aéreo ou
ósseo, com controle de saída PC ou compressão de
limitação, controle de volume manual ou automático,
ventilação acusticamente otimizada, gerenciador de
microfonia, direcionalidade do microfone adaptativa
automática, inteligência artificial, redutor automático
de ruídos, proteção contra poeira e umidade
(resistente à água), gerenciamento ruído do vento,
compressão e deslocamento de frequências, trava do
compartimento de pilha, aviso de pilha fraca,
estratégia de amplificação selecionada de linear a
não linear. Entradas alternativas de áudio. Para
5
perdas acentuadas à profundas. / REXTON

QUANTIDADE PREÇO (R$)

800

389

EMPRESA

SIVANTOS SOLUÇÕES

SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA
CNPJ: 14.011.614/0001-83
END.: R CENNO SBRIGHI 45 5 ANDAR SALAS A, B E C 6 ANDAR SALAS A E B ED. WT II AGUA BRANCA SÃO PAULO SP (11) 3612-5825

Outras Informações:
Nº DO PROCESSO: 09/002472/2015
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 19/12/2016
AVISO DE LICITAÇÃO: 04/07/2017
ATA DO PREGÃO: 17/08/2017
HOMOLOGAÇÃO: 17/08/2017
EXTRATO DA ATA DE RP: 18/08/2017
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