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                                PREGÃO ELETRÔNICO 
 
                            SESC/AR/PA Nº 17/0005-PG 

 

                                            ANEXO III 
 
              JUSTIFICATIVA DE INDICAÇÃO DE MARCA 
 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

02 CAIXA DE SOM ACÚSTICA SUB ATIVA; 
JBL/SELENIUM, SIMILAR OU 

QUALIDADE SUPERIOR 

03 
CAIXA DE SOM ATIVA, AUTO-ALIMENTADO DE 
15 ", DUAS VIAS, BASS-REFLEX, 650W RMS 

JBL/SELENIUM, SIMILAR OU 
QUALIDADE SUPERIOR 

12 
SISTEMA DE SOM PORTÁTIL COMPACT SYSTEM 
LINE ARRAY. 

BOSE, SIMILAR OU QUALIDADE 
SUPERIOR 

13 
SISTEMA DE SOM PORTÁTIL COMPACT SYSTEM 
LINE ARRAY. 

BOSE, SIMILAR OU QUALIDADE 
SUPERIOR 

19 CAIXA ACÚSTICA ATIVA 
JBL/SELENIUM, SIMILAR OU 

QUALIDADE SUPERIOR 

23 MICROFONE SEM FIO AURICULAR: 
AKG, SHURE OU QUALIDADE 

SUPERIOR 

24 MICROFONE SEM FIO BASTÃO 
SENHEISER, SHURE OU QUALIDADE 

SUPERIOR 

25 MICROFONE SM58-LC CARDIÓIDE 
SHURE, SIMILAR OU QUALIDADE 

SUPERIOR 

31 CONECTOR XLR CANON FEMEA 3 VIAS AC3F 
AMPHENOL, NEUTRIK OU QUALIDADE 

SUPERIOR 

32 CONECTOR XLR CANON MACHO 3 VIAS AC3MM 
AMPHENOL, NEUTRIK OU QUALIDADE 

SUPERIOR 

33 PLUG P10 MONO PRATA ACPM GN 
AMPHENOL, NEUTRIK OU QUALIDADE 

SUPERIOR 

34 CONECTOR PLUG P2 STEREO 
AMPHENOL, NEUTRIK OU QUALIDADE 

SUPERIOR 

35 
PLUG RCA MACHO BLACK GOLD 
PRETO/VERMELHO RCAMB 

AMPHENOL, NEUTRIK OU QUALIDADE 
SUPERIOR 

 

 As indicações de marcas para CAIXAS DE SOM ATIVAS (jbl/selenium, bose), MICROFONES 
(akg, senheiser e shure), CONECTORES (amphenol e neutrik), foram considerados os seguintes 
critérios: 
 
- Serem considerados de alta qualidade e de uso profissional 

- Por possuir timbre suave e alta potência nas regiões grave e agudo; 

- por possuir excepcional mecânica que hoje é copiada por outros fabricantes; 

- por apresentar equalização precisa; 

- ser produto fácil montagem e muita resistência. 

 Com a questão do avanço da tecnologia empregada na fabricação de equipamentos áudio 
visuais, e o interesse do SESC Pará através dos programas Educação, cultura e lazer em oferecer 
qualitativamente às ações sociais e aos projetos culturais e recreativos, e como forma de recursos 
educacionais, para a comunidade, comerciário e seus dependentes, é de relevante importância que 
equipamentos de qualidade comprovada façam parte deste processo de capacitação, formação e 
apresentações musicais, o que possibilita infinitas possibilidades de melhorias técnicas e musicais para 
a área fim atendida. Desta forma, procura-se no mercado equipamentos que possam atender 
satisfatoriamente, com qualidade e durabilidade, tal demanda, e que os elementos constitutivos em sua 
fabricação, e mesmo a estrutura de atendimento das empresas fabricantes ou importadoras, respeitem 
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as leis vigentes no Pais, bem como sinalizem para os atuais padrões de 
qualidade praticados no mundo. Com este posicionamento, serão considerados no edital somente 
equipamentos que tenham sido fabricados com estanho livre de chumbo (metal pesado e altamente 
cancerígeno) que garante a qualidade de vida dos usuários do SESC Pará, e que tenham certificações 
internacionais, que estabelecem padrões de qualidade e igualdade de desempenho através de uma 
análise do processo de fabricação, como o caso da ISO9001, e que sejam produzidos dentro da norma 
ambiental ISO14001, que regula a necessidade de preservação do meio ambiente garantindo a 
concordância com a legislação ambiental.  

 O certificado de garantia do fabricante ou importador deve oferecer o mínimo 2 (dois) anos de 
garantia, e constar que a responsabilidade de assistência técnica seja da rede de assistência técnica 
autorizada (dentro dos padrões de fábrica e com peças originais), comprovada em no mínimo 10 
estados, incluindo o Estado do Pará, com vistas a garantir o atendimento mais próximo e facilitado. De 
igual forma, o Termo de garantia de reposição de peça deve ter o mínimo 3 (três) anos após a 
descontinuação do modelo, e ser emitido pelo fabricante ou importador, garantindo o reparo do produto 
em caso de necessidade futura e para assegurar que peças de reposição estarão disponíveis para 
estes reparos. 

No caso específico de Microfone sem fio, temos que ter materiais de alta potencia de 
transmissão para que não tenhamos nossos trabalhos prejudicados, no caso de Caixas de Som 
precisamos de potencia em RMS, guias de ondas assimétricas, resposta de frequência e polaridades 
equilibrados, já os conectores devem ter plástico de alta resistência e metal de fácil encaixe da solda e 
montagem rápida sem uso de chaves.  

 Todos esses critérios devidamente justificados formam um conjunto adequado, aceitável e 
satisfatório na qualidade desses produtos, assim sendo, outras marcas que atendam aos critérios 
poderão participar da licitação pública, submetendo-se à avaliação técnica por parte do SESC Pará. 

 

                                                                 

 

 

 Belém-PA, 13 de janeiro de 2017. 

      
 

 

 

________________________________________ 

 


