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CONTRATO N" 109/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 28/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2021

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A
EMPRESA ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME.

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na Rua Padre Franco, n° 405, Centro, Edifício
Dom Franco, Balsas-MA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.074.545/0001-29, neste ato
representada pelo Secretario Municipal de Educação, SR. CELSO HENRIQUE
RODRIGUES BORGNETH, portador do CPF n° 483.497.203-87, residente e
domiciliado na Av. Francisco Lima, Lote 03, Quadra n° 278, Bairro São Luis, Balsas-
MA, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ENOQUE INFORMÁTICA
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 16.677.622/0001-99, situada na SCN Quadra 01, número
79, bloco F, sala 512 - Ed. América Office Tower, Asa Norte, Brasília-DF, neste ato representada
pelo SR. LEANDRO BORGES AMORIM, brasileiro, inscrito no CPF n° 711.736.091-72, tendo
em vista o que consta no Processo N° II173/2021 e em observância às disposições da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n° 28/2021, mediante
as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

!L GLÁUSÜJ^ ^ ■ .V;-:-

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais permanentes e
suprimentos de informática, visando atender a grande demanda da Secretaria Municipal
de Educação do município de Balsas-MA, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto; em anexo.

Z,CLAUSULA SEGUNDA- VIGÊNCI^^

2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro
de 2022.

i31^ÇLÃljSU|A TERCEI^ ;

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 46.950,00 (quarenta e seis mil, novecentos e
cinqüenta reais). ^ ^—
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3 2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas deconentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

S. CLÁUSULA Qtó

4 1 A despesa com fornecimento dos materiais permanentes e suprimentos de informática,
correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do
Município, para o exercício do ano 2022, na classificação abaixo.

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - MDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Dotação: 12.365.0086.2100
Descrição da Dotação: Precatório do FUNDEF 40%
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 — Material de Consumo
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - MDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Dotação: 12.365.0086.2100
Descrição da Dotação: Precatório do FUNDEF 40%
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

Órgão: FUNDO MUNICff AL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - MDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Dotação: 12.361.0086.2059
Descrição da Dotação: Precatório do FUNDEF 40%
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS - MDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Dotação: 12.361.0086.2059
Descrição da Dotação: Precatório do FUNDEF 40%
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

[S^LÁlSULÁQm

5.1. O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias^ a Partir da data da
apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea a ).

5.2.0 pagamento será efetuado referente ao fornecimento de materiais permanentes e
suprimentos de informática, após a comprovação de que a empresa contratada esta em dm com as
obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões
Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada tambérn sua regularidade com os
Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa,^ ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da Uniao.
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5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo
de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o proteste de titulo,
sob pena de aplicação dos sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

5 4 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço
(FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item
5.2.

le^cO^usuLÀ^xt^

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preç(^
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o (^ice INPC
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento^ o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6 6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento, conforme art. 65, § 8°, Lei 8.666/1993.

i?. CLÃUSULÃ ÒITÁV - DÒ LOCAL, ENTREGA E RECEBIMENTO DÕ
iÒBJETO. A.. .,.1: ^

7.1. O fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, deverá ser realizado
e" entregue após a requisição da Central de Compras, sendo que o objeto deste será solicitado
conforme as necessidades das secretarias municipais, conforme solicitação dos setores
responsáveis.

7.2. A cada ordem de fornecimento dos materiais permanentes e suprimentos de informática, fica
estipulado o prazo máximo de até 08 (oito) dias para a entrega do objeto.
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7.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeçam a
realização do fornecimento dentro do prazo previsto, a contratada deverá notificar previamente
as secretarias solicitantes, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s)
causa(s). Logo após o recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar
a situação e poderá, a seu critério, prorrogar (ou não) o prazo estabelecido.

7.4. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Terceira - RESCISÃO CONT^TUAL, se a
Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo
de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei n° 8.666/93, deduzir do preço contratual, a
título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço do fornecimento dos
produtos por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o limite de 10% (dez
por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a secretaria solicitante deverá rescindir o
Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de
contratar com o Município.

7.5. O objeto desta licitação deverá ser fornecido pela CONTRATADA e entregue nos endereços
das unidades de atendimento, indicados nas ordens de fornecimento expedidas pela Central de
Compras.

7.6. Os materiais permanentes e suprimentos de informática, deverão ser entregues em
embalagens e bem legíveis, obedecidas às especificações técnicas pertinentes, e se obriga a
providenciar às suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte do objeto solicitado pelas as
secretarias solicitantes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço indicado nas ordens de
fornecimento, desde que;
a) Não atenda as especificações do termo de referência;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras,
c) Apresente falta quando da sua utilização.

7.7. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para
substituição mencionada no parágrafo anterior, as secretarias solicitantes poderá adotar as
medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros
direitos que lhe caibam.

7.8. Em caso de devolução dos materiais pennanentes e suprimentos de informática, por estarem
em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da
CONTRATADA.

iSlÇL^SiàiAiWííÀ = — d

8.1. A fiscalização/ gestão da execução do fomecimento dos materiais permanentes e suprimentos
de informática, estará a cargo das Secretarias Municipais, por intermédio de servidores,
designados para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n 8.666/93.

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO: IVANA FERREIRA DA SILVA, MAT. N

2410/1

'9. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRLGAÇ0?S M^CONTRADA^^

9.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fomecimento materiais permanentes
suprimentos de informática, assim que a Contratante solicitar;
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9.2.Comumcar a Secretaria de Finanças

contratuais e/ou legais a que estiver sujeita,

9.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

9 4 Aceitar nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou!;;^;«s52 q™ se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor tntcal
atualizado do contrato.

9.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e
nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem.

9.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações
civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

9.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
9 8 Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos a execução deste Contrato,
indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-similes,

9 9 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou ateLtros desmentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgao interessado.

9.10. Manter durante a execução do Contrato, em eompatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na hcitaçao;

9 11 CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder
todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

9.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

9.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n 8.666/93 e Lei Federal n
10.520/2002.

9.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação.

9.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as
especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.

ãi. Re7o™Wiz'^StegrBlmznte. pela perfeita execução do objeto, nos temtos da legislação
27ubmeter.se à fiscalização da CONTRATANTE, através do
acompanhará o fomeeimento materiais permanentes e suprimentos ®77to
flsealLndo e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato

a";Sdo7eg7 vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles
da CONTRATANTE; ^
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rSwi':» e responsabilidades previstas pela Lei Federal n" 8.666/93 e demais
legislações pertinentes.

9.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros em decorrência da execução do contrato.

9.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais enviados
para serem reproduzidas.

IioJclauIuladÍS

10 1 A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento dos materiaispnfmanerre ̂ prim=...os'de informática de acordo com o contrato o valor da ordem de
fornecimento.

10 2 A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico responsável pelo
almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumpnmento do presente con .

in Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento e
demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.
^^\A Pomiinicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que
coletivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos tennos dos artigos e
Federal n° 8.666/93;

10.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas
administrativas e financeiras em vigor;

10.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento.

10.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do
fornecimento objeto;

10.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções oufet M™Ta™no caso de inobservância pela CONTRATADA de qua.squer das cláusulas e
condições estabelecidas neste Contrato.

[íLTlMsúlA MQMA SliiM

111. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n" 8.666/1993 que será aplicada de forma
subsidiaria, conforme defme o art. 9» da 10.520/10, o licitante/adjudicatano que.
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitarftetirar o instrumento equivalente,^^^^
convocado dentro do prazo de validade da proposta,
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b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível,
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame,
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Comportar-se de modo inidôneo;

11 9 O atraso iniustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% por ̂ ^^to) por
dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N 86, da Lei N
8666/93.

11 3 A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções admmistrativ ,
inclusive com as multas previstas.

11.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N 87, da Lei N 8.666/93.

b) MXTdm^nisírXÍcòm natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
f ^sp^s^tempoí^^^^^^^^^ participação em licitação e impedimento de contratar com aPrefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

S Sdo wê em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administoçao da
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a

e)^DÍtoaçL^d™ini^^^^ para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até queautoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso W do art. N 87 da Lei N 8.666/9 ,
c/c art. N° T da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N 3.555/00.

11 5 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
ifdenck daTntimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesm
prazo.

11 6 Serão nublicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções
administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.

117 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer"servm, pm seus fornecedores e suboontrafados, se admitida à suboontrataçao,_o mars ̂  o
padrão de étíca durante todo o processo de iicitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.

I - PARA os PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRÁTICAS:

ai PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,qllq^/vanVagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor públ.co no ̂ cess_o^
licitação ou na execução do contrato; " ■—;
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b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o o je iirifiiipnriar n nrocesso de licitação ou de execução do contrato;

cl PRÁTICA CONCLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou maisou° m o corfaecimen.o de representantes ou prepostos do órgão Itctador. visando
pçtabelecer nrecos em níveis artificiais e não-competitivos, ■ j-

dl PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamen ,fs p!s!f outa propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatorio ou
ef T:^TiS^oÍsTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multdateral, com o objetivo
Í  a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intençãoseja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

112.'ÇLÁ#ULXd^

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12 1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referencia, anexo
ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

^  12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

qj — *

13.1. É VEDADO A CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

LEANDRO BORGES Ç
AM0RIM:711

72 ,;/ vB»
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prefeitura de

Continua a coristfução da çltJádé que queremos

14.1, Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n" 8.666, de
1993.

14 2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições iiusupre^Ses^ se flzeren. necessários, até o limite de 25% (vnrte e cmco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14 3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes cõntetames poderão excede,
O íimite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

lis. ÇLAUSUÍ^^^^ QUINTA -T)OS^ÇAS^ O®SOS^ ^
151 os casos omissos serio decididos pela CONTRATANTE, segundo
na Lei n° 8 666 de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas federais de ̂ ^itaç^es e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Con^i(^e nurjrn^^ —,
MTcrAU^ULÃ^^W^^^

16 1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a Publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n 8.666, de iyy.í.

17.çlMMlã_decímã;;se^^^ — ^ ^

171 É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decomerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, confo
55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado etn 03 (três) vias
STgÍíaUror, qul depots de'lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Balsas/MA, de..kW5óa>fô de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH

CONTRATANTE

LEANÜKU BUKOlti LEANDRO BORGES

AlVlORlM-yl 1 7360'íiMOR1M:71173609172rtiviuniivi./ 2022.01.21 14:42:55

9172 1/ -o3'co'

ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME
LEANDRO BORGES AMORIM

CONTRATADA

Praça Prof. loca Rego - Centro - Bf as - Maranhão - 65800-000C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197
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PREFEITURA DE

BALSAS
Gonünua a cpnslfuçfo da cidade que queremçs

ANEXO I
ED. INFANTIL (FUNDEF - 40%)

DESCRIÇÃO
MARCA

■41

Swltch 24 portas GI6ABIT GERENCIAVEL. Padrão IEEE 802.3i, IEEE 802.3U, IEEE 802.3ab,
IEEE802.3Z, - IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, - IEEE 802.1w, IEEE802 Iq, IEEE 802.1X, IEEE 802.1p - 24 Portas lO/lOO/lOOOMbps RJ45 ^
(Autonegociação/Auto MDI/MDIX) - 4 Slots SFP lOOOMbps -1 Porta Conso e RJ45 -1 Porta
Console MIcro-USB - lOBASE-T: Categoria de cabo UTP 3,4,5 (máximo de lOOm) -lOOBASE-TX/lOOOBase-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (maximo^de lOOm) -
lOOOBASE-X- MMF, SMF (máximo de lOOm) - Fonte de Alimentação: 100 240VAC,
50/60HZ - Consumo de Energia: Máximo: 19.15W (220V/50Hz) - Montagem: Rack
Mountable - Consumo máximo de energia: 15.33W (220V/50Hz) - Largura de Banda /
Backplane: 56Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 41.67Mpps- Tabela de
Endereços MAC: 16k - Jumbo Frame: 9216 Bytes - Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP -
Suporta 8 filas de prioridade - Agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR"
Porta/Fluxo - Voz VIAN - Roteamento Estático - DHCP Relay - Snooping IGMP V1/V2/V3 -
802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) - Spanning Tree
STP/RSTP/MSTP - Filtragem/Guarda BPDU - Proteção TC/Root - Detecção Loopback -
Controle de Fluxo 802.3x - L2PT - Suporta até 4K VLANs simultaneamente (dos 4K IDs
VLAN) 802.10/ MAC/Por Protocolo/VLAN Privado GARP/GVRP - Filtragem de pacote L2~
L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, endereço iP,
DSCP, protocolo e ID VLAN por intervalo de Tempo - Vínculo IP-MAC-Porta - AAA - 80 .
e Autenticação Radius - Proteção DoS - Inspeção ARP Dinâmica (DAI) - SSH vl/v2
v3/TLSvl - Segurança de Porta - Broadcast/Multicast/Storm Controi de Unicast -
Empiihamento Duplo IPv4/IPv6 - Multicast Listener Discovery (Snooping MLD) - Detecção
IPv6 Nelghbor (ND) - Detecção MTU - ICMP versão 6 - TCPv6/UDPv6 - IPv6 ACL - SnoOjJingDHCPV6 InterL PV6 - Pinge - TracertS - Telnet(v6) - IPV6 SNMP MPvS SSH - IPV6 ^
Http/Https - IPvS TFTP - IPv6 ACL - Interface IPvS - Roteamento IPv6 - DHCPv6 Relay
Snooping DHCPvS - Gerenciamento Web GUI e CLi - SNMP vl/v2c/v3 compatível com
MIBs públicos e MlBs TP-Link privados MIBs - RMON (Grupos 1, 2, 3, 9) - sFlow - PP o
Circuit ID - DHCP Relay - Servidor DHCP - Cliente DHCP/BOOTP, Snooping DHCP, DHCP
Option82 - Duai Image - Monitoramento CPU - Espelhamento de Porta - Configuração de
Horário: Características SNTP - NDP/NTDP Integrada - Atualização de Firmware: TFTP e
Web - Diagnose Sistema: VCT - SYSLOG e MlBs Públicos - Recuperação de Senha - CE, FCC,
RoHS - COTA PRINCIPAL 75%

UND. QUANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

TP-LINK TL-SG3428 UND 1.650,00 6.600,00

SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

97/98

Roteador wifi 1200Mbps AC. Padrão IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Wi-Fi_5. Freqüência - 2.4Ghz
até 300 Mbps - 5Ghz até 867 Mbps. Quantidade de antenas 4. Potência da Antena 5dBi.
Quantidade de portas 4. Quantidade de portas LAN 3. Quantidade de portas WAN 01.
Modos de operação - Roteador - Repetidor - Cliente Wireiess - Ponto de Acesso Segurança
WPAWPA2/PSK com criptografia TKIP e/ou AES. Recursos - MU-MIMO -Beamforming -
Configuração e gerenciamento via app - Controle Parental - QoS (Controle de Banda) -
Compatível com IPv6 Cobertura até 80m^ Requisitos do sistema, Assinatura com um
provedor de serviços de Internet (para acesso à Internet), Voltagem Bivolt, Tipo de
tomada lOA COTA PRINCIPAL 75% - RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

TP-LINK Archer C50 UND 250,00 1.000,00

SUBTOTAL 7.600,00

E. FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%)

ITEM
DESCRIÇÃO MARCA UND. QUANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

LEANDRO
BORGES
AM0R1M:71.
173609,172

Assinado deforma
digital por LEANDRO

aBORGES
AMORlM;7n73609172

-Dados: 2022.01.21
14:43:31 ^3'00'
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Contfnua B construção da cidade que queierno=

41

Switch 24 portas GIGABIT GERENCIAVEL. Padrão IEEE 802.31, IEEE 802.3U, IEEE 802.3ab,?EEE802 3Z - IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, - IEEE 802.1W, IEEE
«07 10 IEEE 802 Ix IEEE 802.1p-24 Portas 10/100/1000MbpsRJ45
(Autonégociação/AÚto WIDl/MDIX) - 4 Slots SFP lOOOMbps -1 Porta Console W45 - Porta
Console MIcro-USB - lOBASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo d® 1°° '
lOOBASE-TX/lOOOBase-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima ^loVAC
lOOOBASE-X: MMF, SMF (máximo de lOOm) - Fonte de Alimentação. 100 240VAC,
0/60HZ Consum; de Energia: Máximo: 19.15W (^^OV/SOHz)- Montagem: Rack
Mountable - Consumo máximo de energia: 15.33W (220V/50Hz) argura de Banda /
Backplane: SBGbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: ® oS/DSCP -
Endereços MAC' 16k - Jumbo Frame: 9216 Bytes - Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP

Porta/Fluxo - Voz VLAN - Roteamento Estático - DHCP Relay - Snooping IGMP V1/V2/V3
802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo) - Spanning
STP/RSTP/MSTP - Filtragem/Guarda BPDU - Proteção TC/Root - Detecção '
controle de Fluxo 802.3x - L2PT - Suporta até 4K VlANs simultaneamente (dos 4K IDs
VLAN) 802.10/ MAC/Por Protocolo/VLAN Privado GARP/GVRP ' ^
L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, 802 Ix
DSCP, protocolo e 10 VLAN por Intervalo de Tempo "s^
e Autenticação Radius - Proteção DoS - Inspeção ARP Dinamica (DA ) - SSH vl/
v3/TLSvl - Segurança de Porta - Broadcast/Multicast/Storm Control de Unicast - _
Empilhamento Duplo IPv4/IPv6 - Multicast Listener Discovery (Snooping MLD - Detecção
ÍpI Sbor (ND) - Detecção MTU - ICMP versão 6 -TCPvS/UDPvS - IPvS ACL - Snooping
DHCPvS - interface Pv6 - PIngS - TracertS - Telnet(v6) - IPvB "
Http/Https - IPvS TFTP - IPv6 ACL - Interface IPv6 - Roteamento IPv6 - DHCPvB Re aySplSoHCPve - Gerenciamento tVeb GUI e CLI - SNMP ̂ 1/^^
MIBs públicos e MIBs TP-LInk privados MIBs - RMON (G;uPOS 1, 2, 3, 9) - sFlow - PPPoECircuit ID-DFICP Relay-Servidor DHCP-Cliente DFICP/BOOTP, Snooping , _

Option82 - Dual Image - Monitoramento CPU - Espelhamento d_e Porta -
Horário: Características SNTP - NDP/NTDP integrada - Atuaiizaçao de F™re. TFTP e
Web - Diagnose Sistema: VCT - SYSLOG e MiBs Públicos - Recuperação de Senha - CE, FCC,
RoHS - COTA PRINCIPAL 75%

TP-LINK TL-SG3428 UND 17 1.650,00 28.050,00

SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

'50

Access Point com check-ln social network: Modo de operação: Roteador, Repetidor
v/ireless. Capacidade simultânea: Até 60 usuários navegando. Freqüência: 2,4 GHz,
Potência de RF: 500 mW, Antenas: 2 antenas removíveis 5 dBi
m4. Padrão: iEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R, Chipset: Raiink ̂ ^3662, ̂ ^ 8 MB
SDRAM: 64 MB, Sensibilidade: -90 dBm, Padrão: 10/100 ̂ ''P='
oassivo) e 1 LAN Wireless: Opção de ocultar SSID corporativo, Compatibi idade com afuTção checNn plbook Wi Fi, Segurança: WEP / WPA-PSK (TKIP/AES) / WPA2-PSK AES),
Multl SSID: 2, Isolamento de SSID: SSID para rede visitante diferente da rede cooperativa,
QoS- Controle de banda por SSID, Alocação dinâmica por usuário. Métodos de
SSentação: Alimentação PoE passiva: De 12 a 24 V (Injetor PoE vendido separadamente).
Fonte de alimentação: Entrada: 110/240 Vac 60 Hz/ Saída: 12 Vdc (Bivolt),

97/98

TP-LÍNKTL-WR841HP

Roteador wifi 1200Mbps AC . Padrão IEEE 802.11a/b/g/n/ac. W,-Fl 5. '^^equencm - 2.4Ghz
até 300 Mbps - 5Ghz até 867 Mbps. Quantidade de antenas 4. Potência da Antena 5 .
Quantidade de portas 4. Quantidade de portas LAN 3. Quantidade de portas WAN 01.
So^de operação - Roteador - Repetidor - Cliente Wireless - Ponto de Acesso Segurança
WPAWPA2/PSK com criptografia TKiP e/ou AES. Recursos - MU-MIMO "Bca^iforming -
Configuração e gerenciamento via app - Controle Parentai - QoS (Controle de Banda) -
compatível com IPv6 Cobertura até 80m^ Requisitos do sistema. Assinatura com um
provedor de serviços de Internet (para acesso à Internet), Voltagem Bivoit, Tipo de
tomada lOA COTA PRINCIPAL 75% - RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

UND 400,00 800,00

TP-LINK Archer C50 UND 42 250,00
10.500,00

SUBTOTAL

TOTAL

39.350,00

46.950,00

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.] 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

Assinado de forma digita!
LEANDRO BORGES; porlEANDROBORGES
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