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ATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE TESTE DE AMOSTRAS DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0003/2019 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2019, às 11:00 horas, (horário de Brasília), reuniu-se a Pregoeira Ana Maria 
Carvalho Santos e o membro da equipe de apoio Mario Rodrigues Xavier, designados pela Portaria n° 149/2019, publi-
cada no DJE em 17/05/2019, para a sessão de teste de amostras relativos ao Pregão Eletrônico n°003/2019, em cum-
primento ao item 9.6, do edital, que tem como objeto Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de equi-
pamentos de registro sonoro (microfones e mixers) para gravação de audiências judiciais. 

Compareceu para sessão, o Sr. Carlos Alberto Carrillo, Cadastro 968.705-0, representante da área demandante. 

Não Compareceu nenhuma empresa interessada para sessão. 

Foram apresentados para o teste de amostras os seguintes equipamentos: 03 (três) microfones MC-20 "VOKAL", 
acompanhados com seus respectivos cabos, 03 (três) bases telescópicas modelo Prnl, código BAB 1001, com suporte 
em mármore, 01 (um) microfone sem fio UH-07M "LYCO" com receptor, 01 (um) mixer Star 4 channel mic/line 
mixer, para realização dos testes. 

Conforme item 9.6, do Edital, após a realização do teste do item 01 (microfone com fio), foi constatado que atende 
as exigências do edital, conforme analise proferida pelo representante da área demandante. 

Quanto ao item 02 (microfone sem fio), não foi encontrado o código de homologação no site da ANATEL, bem 
como foi identificado que o equipamento não possui "display de LED OU LCD na parte frontal do receptor", 
conforme exigido no item 3.1.12.2 do Anexo!. 

Quanto ao item 03 "Mixer de audio", não foi localizado resposta de frequência tanto no catálogo quanto no 
equipamento, conforme exigido no item 3.1.12.3, do anexo!. 

A Pregoeira comunicará o resultado do teste de amostras, através do chat de mensagens do Banco do Brasil, onde 
será disponibilizada a ata da sessão pública. 

Sem mais, encerra-se esta sessão e para constar, é lavrada esta ata que vai assinada pelo Pregoeiro, membro da equipe 
de Apoio e representante da área técnica. 

Salvador, 18 de j ho de 2019. 
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