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SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N" 28/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo, n° 151, Centro, Balsas-MA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA, neste
ato representada pela Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portadora do CPF N° 002.231.343-50, inscrita na
Cédula de Identidade n° 189338020010 SSP/MA, residente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
denominado sinq)lesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do
PREGÃO ELETRÔNICO N° 28/2021, tudo em conformidade com o processo administrativo n° 11173/2021, nas
cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMARICA EIRELI, CNPJ: 34.770.156/0001-73, localizada na Avenida Canaã, n° 3000, setor 1, CEP;
76870-140, Ariquemes/RO, neste ato representada pelo Sr. José Aparecido Bemardineli, Administrador, portador
do RG: n° 1.328.811-SESDEC/RO, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais n" 8.666/93,
10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com' as
disposições a seguir:

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futuras Aquisições
de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender a grande demanda das secretarias
do município de Balsas-MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n" 28/2021, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às
partes.

^cEÃ^gBTslGIMDAl^^iSDOCDft^^ .

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que conçõem o Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 28/2021, conçletando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

^TT^ULÃ TERG^ aos P^OS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N"
28/2021 - Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

Item

80

Especificação

Memória DDR4 - 8 GB para
PC; - Capacidade de
armazenamento: 8 GB; -

Velocidade de Freqüência:
2.400MHz; - Tensão de
alimentação (Vdd): 1,2 V; -
Arquitetura DDR-4;
Transferência de quatro dados
por ciclo de clock;
Temperatura de Operação: O a
85 °C; - Tipo de Burst:
interleave e seqüencial; -

Marca

K-MEMORY

K2400/8GB

Uuid

UN

Quant.

134

Valor Registrado RS

Unitário

319,53

Total

42.817,02
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SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

V.

Memória sem registro: (Não
ECO); - Memória :
(Synchronous DRAM);
Quantidade de pinos: 288;

101

SSD 240 Gb: - Capacidade:
240 GB; - Sata HI; - 2.5" 7
milímetros (Ultraslim);
Transferência:; - Leitura
seqüencial: até 530MB/s; -
Gravação seqüencial: a partir
de 350MB/s; - Leitura
aleatória: até 95K lOPS; -

Gravação aleatória: até 44K
lOPS; Energia;; - Consumo:
0,15W; - Tensão: 5V ± 5%;
COTA PRINCIPAL 75%

KINGSPEC

P4-240GB
UN 283 269,11 76.158,13

102

SSD 240 Gb: - Capacidade:
240 GB; - Sata IH; - 2.5" 7
milímetros (Ultraslim);
Transferência:; - Leitura
seqüencial: até 530MB/s; -
Gravação seqüencial: a partir
de 350MB/s; - Leitura
aleatória: até 95K lOPS; -

Gravação aleatória: até 44K
lOPS; Energia:; - Consumo:
0,15W; - Tensão: 5V ± 5%;
COTA PRINCIPAL 75%

KINGSPEC

P4-240GB
UN 94 269,11 25.296,34

nove centavos)

3.2.0 preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir, facultada a realização de licitação especifica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de
serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possiveis
alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTÃ^Ó PRÃZÒ DE VIGÊNCIA DA ATA DE.REGISTRO DÈ PREÇQ^

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso lU do § 3° do art. 15
da Lei n° 8.666/93.

OlãI^!5aoüinta --IpoIornecimeoto E local dáIntrega

5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital,
Termo de Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão está em perfeita condições
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SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua
substituição.

[SÃUSÜIA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente ao fomecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do
edital da licitação e anexos.

[clâusuEa sétima -"T)A alteraçãoTdo preço praticado no mercado e do
*REE0U1IJBRT0 da EOUACÃO ECONÔáflCO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de
que trata § 1° no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n
8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

73. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso H do art. 65 da Lei 8.666/93, o
Ór^o Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover
as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do
art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.

7.5.1. Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fomecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fomecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro |
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela
Prefeitura Municipal de Balsas/MA para determinado item.
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7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e
aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira,
serão publicadas no Diário Oficial.

ÍQ^USüLA oitava - DO CANCELAMENTO PA ATA DE RÊGÍSTRO DE PREÇOS i

8.1.0 fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Balsas/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no
mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87
da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilaterahnente, nos termos da
legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei n° 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5.0 fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que .
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior; !

I

8.6. A solicitação, pelo fomecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para
apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Mumcipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção admimstrativa quando
motivada pela ocorrência de infi:ação cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula
nona deste instrumento. . . /
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8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante
o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia
subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo
de sua vigência.

ÍCLÃtiSÜIANONA-DASOBlUGACÕESPABENEFIClÁRUlAAfA ^ Zj _
9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento
equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus
anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s)
e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por
produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços,
para representa-la sempre que for necessário. '

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas
execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

!CLlXJSULAMcmA^^'OÕ^[GATO

10.1. A Prefeitura compromete-se a: rAainadodeforma
JOSl «digital porJOSE
APARFrinO
"  /*6ERNARD1NHJ:4S793
BERNARDINEL^9991S...
•d87Q3?QQQÍ^ Oados"2021.C8J0



P RE^&EiÇnSR4. 'EE

'  ddade Üú^mm<k :

SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE lÍcÍTAÇÃO E CONTRATOS

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados,
quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;

10.1J. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio
da nota de enqjenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper
imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

)  10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas
pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FOR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 1

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Ór^o Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador
da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fomecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem (art. 22, §4° do Decreto Municipal n° 006 de 2017);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3° do Decreto Municipal n° 006 de 2017);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 5°, do artigo 22 do
Decreto Municipal n° 006 de 2017;

JOSE |i Auirudodeformadlgital
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11.6.1. A Prefeitura Municipal de Balsas/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo previsto no §5° do artigo 22 do Decreto Municipal n° 006 de 2017, respeitando o prazo de vigência
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
pendidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

ÍCLÁlJSreA PECIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa
e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com
artigo T da Lei N.° 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da
Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

iClSMglSãMlll^EiRA. - DASMSPMiCÕEslTOaS;: •

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que
dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela
licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fomecedor do objeto disposto na Cláusula
Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência — Anexo I do Edital da
Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n°.
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal n° 006/2017.

clãE^Mdegimao^StS -DO FoSa

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este
instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Balsas/MA, 19 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributaria.
GERENCIADORA
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS 140/2021
PREGÃO ELETRÔNICO NS 28/2Ò21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 11173/2021

O MUNICÍPIO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa
jurídica de direito público interno, por meio PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS, com sede na Praça Prof. Joca Rêgo,
n® 151, Centro, Balsas-MA, através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS. PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA, neste ato representada pela Sra. CAMILA
FERREIRA COSTA, portadora do CPF N® 002.231.343-50.
inscrita na Cédula de Identidade n® 189338020010 SSP/MA,
residente neste Município de BALSAS/MA, neste ato
denominado simplesmente ORGÂO GERENCIADOR DO
P^GISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO
^ETRÔNICO N® 28/2021, tudo em conformidade com o

^^-.-ocesso administrativo n® 11173/2021, nas cláusulas e
condições constantes do instrumento convocatório da licitação
supracitada, e a respectiva homologação. .RESOLVE registrar os
preços da empresa LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMARICA EIRELI, CNPJ: 34.770.156/0001-73.
localizada na Avenida Canaâ, n' 3000, setor 1, CEP: 76870-140,

Ariquemes/RO, neste ato representada pelo Sr. José Aparecido
BemêLrdineli, Administrador, portador do RG: n® 1.328.811-
SESDEC/RO, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais
n° 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal n® 7.892/2013 e

demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais
para o Registro de Preços. para.-Futuras.Aquisições de
.ms^teriais permanentes e suprimentos de informática,

{' iando atender a grande demanda das secretarias do
V.. j'inicípiü de Balsas-MA, conforme especificações do Termo
de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n® 28/2021, constituindo assim, em
documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e
instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de
Preços n® 28/2021, completando-a para todos os fins de direito,
independentemente de sua transcrição, obrígando-se as partes
em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da
proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021 -
Sistema de Re0stro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

30

■ilemOila DDR4 • 8 GB para PC; -
Oapaddada do anuazauameaia: B
3B: - Velotídada de Preqclieda;
3.400MHZ( •TáüSâO do
Vdd); 1,2 V; • Arquitetura tÜMi
IVansferéacia da cpiatro dadas por
rido de dock; - Temperatura de
OperapSo: 0 a 85 <C; • Upo de
Buisb inteileavo s sequendaL- -
Sfemáda sem registro; (Não ECC); -
Memdiia: (Syucbrcaaus DRAM]; •
tiinntidnde de oinss; 268;

ILMEMORY
QqOOVSGB JN 134 919.S3 IZ817.02

101

SSD 240 Gb: -Capaddade; 240 GB;
' Saca III; .2.5'7 mUüsetroe
iUlírasIIm): TransferSoda;: -
Leitura seqüencial; até 530MB/9;*
Sravapão eagüerrial; a partir de
95QMB/S; .Leitura aleatdria; atá
iSEIOPS.-.GiBVOção aleaCdria: aCi
Í4KI0PS; Energia;; - Consumo;
9.15W;. laos&o; SV ± 5K; COTA
PRINCIPAL 7SH

□NQSFEC
P4-240GB

LM 283 269,11 26.1S8.13

102

SSD 240 Gb; - Cepaddade; 240 GB:
<Sata in;.2.S*7miliEietras
intrasUm); TtsnsferSnda;; *
i«ltutB sequendal; até S30MB/e: -
Snv^çáo s&quánciâls b pBTtlr do
350MB/S; - Leitura aleatdila: até
)5KI0PS;. Gravação aleatória: até
MK lOPS; Energia;; • Consumo:
].lSWi .Tenslo: SV ± SH; COTA
'RDJCIPAL 7S«

ONCSFEC
P4-240GB UN 94 269.11 25.29S.34

[tem Especificação Mama Gnld
Valor Reotetrado RS
llnllárin ITotal

VALOR TOTAL: R$ 144.271,49 (cento e quarenta e quatro mil,
duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o
disposto na cláusula sétima deste instrumento.

I

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a
Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação
direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas
hipóteses previstas na Lei n® 8.666/1993, mediante
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as
especificações resumidas do objeto, como as possíveis
alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial,
na forma de extrato, em conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de
12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações,
contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial,
conforme inciso III do § 3® do art. 15 da Lei n® 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA
ENTREGA
5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação,
quantidade e periodicidade especificadas no Editcil, Termo de
Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância
destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo
de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão
está em perfeita condições e de acordo com o Termo de
Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem
devolvidos e exigidos sua substituição. |

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO j
6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais
objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da
licitação e anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO
NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
ECONÒMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos
nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata §
1® no art. 65 da Lei n® 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão
fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d"

■CERTIFICADO DIGITAL,VEMTE
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do inciso II do art. 65 da Lei n® 8.666/93 ou redução dos preços
praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na
alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão
Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar a Ata e iniciar outro.processD:licitatórió._.,_a.^^.v

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência
de eventual redução dos preços praticados no^mercado ou de
fato que eleve o custb'do's'béís'*'fegistrá"dos,'catíênào a
Prefeitura (órgão Gerenciador) promover as negociações junto
aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea
"d" do inciso II do caput do art. 65 da-Lei n® 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços
aos valores praticados pelo mercado serão liberados do

- T.mpromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

'.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual
oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá
proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

N  8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem .
iguais ou inferiores à média daqueles apurados^pela Prefeitura
Municipal de Balsas/MA para deteiminado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão
não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-
se a diferença percentual apurada-entre.o.valor.originalmente ,
constante da proposta do Fornecedor e aqueíe vigente no
mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão
publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura
Municipal de Balsas/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem
justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese

de se tomarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de
contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei
8.666/93;

.8.1.5..For.declarado,inidôneo,para, licitar e contratar.com a

"Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração
"^nbs*tennos'do art. 7®, da Lei 10I520/20Ú2r'

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada
pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação
pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses
contidas no art. 78 da Lei n® 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas,
assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior,
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento
de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata. por ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço
registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de
15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos
que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão

• dá Adnünistração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade
de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela
ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os

..critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgáo
gerenciador se dará conhecimento.aos fornecedores, mediante
o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou
publicado na imprensa oficial. <

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço
do fornecedor, a comunicação será efetivada através de
publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado | o
preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da
publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação
será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua
vigência.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA
ATA

CERTIFICADO DIGíTALMEHTE
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9.1. A empresa benefidá^jiojegis^o.dé preçps.fica obrigada.^■sniime^tamente.a axiiüsíçâp/prestação,,se fqr^o.caso; ..-i,-.- ~ . |

• ■■ -Efetjiar^òsifçagam^^ devidos" oÊiervadàs^as j
9.1.1. Assinar a Átá dé RegistÃ dèiPréçqs,,rétíi^,áTéspecti^.:ricondições" es^eÍècidás''M^ '■ - 3
nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no ;
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação; 10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a 1

comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis {
9.1.2. Executar o objeto nas condições acordada^ nas com os praticados no mercado; ^
quantidades solicitadàs.^narfomá^dèfini naetÜt^e^sèús '7:- í
anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou
indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega
do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

,10.1.7. Rejeitar, no todo ou .em parte, os produtos em
desaçprdo com as especificações e obrigações assumidas pelo
fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de
serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5
(cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação
atualizada de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;

1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais
^mltantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas,

V^/svidenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não
manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTIUZAÇÃO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO
PARTICIPANTES
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da
contratação;

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não
participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao órgão Gerenciador da Ata, para que este,
através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em
parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, a contar da data da notificação, por produtos com
características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

9.1.8. Manter preposto,.aceito pèla àdrnmistraçãpr.dur^te _ _ _ ^ _
todo período de vigêhciá,^a^ atà de' registro de preços,-.para-'".;:Í1.4. Qjqu^titàtivb decorrente das-adesões à Ata de Ré^^^
representa-la sempre que fornecessárip. " ^ : Preços não poderá_

"•"^*-excedef,'*ha tot'alidádé,"ab'quintuplò do'"^ãrititativo dé cada'"
item registrado na Ata
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito,
quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do

_ohjeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
"Bcução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem (art. 22, §4® do Decreto Municipal
n® 006 de 2017);

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital-e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a: • ■
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa
execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da
CONTRATADA, devidamente identificados, quando.necessário.

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere
este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100%
(cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes (art. 22, §3® do Decreto Municipal n® 006 de
2017);

.  . . . _ _

às dependências da Prefeitura;

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata, conforme § 5®, do artigo 22 do Decreto Municipzil n® 006

"^6 2017; - - • • - ■ -h -

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando 11.6.1. A Prefeitura Mumcipal de Balsas/MA poderá autorizar,
solicitado, desde que atendidas as obrigações contratums; ^ excepcional e justificadamente,^ pro^ogação do prazo previsto

"  no §5®"'do artigo" 22"dõ Decreto"Municipal ri®'Ò06 de"2017,
10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário-.do^regietro ^e respeitando o pr^o de vigência da ata, quando solicitada pelo
preços quanto à requisição Sp.objetQ-j^diante o^èn^^ nota.;..-órgão nãó Varticipjtijte.
de empenho, a ser repassada,via fM-ou:putro me_io ou:retiradai-j-^^,. - - w —
pessoalmente pelo fornecedor;. .-'Íá -lí.?.--Compete áo^ófgâo.nâd.pajrticipahte.ós atos rel^ivos à

r.|jl cobrança dói cumprimento>pêio\foníecédór\d^
10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper defesa"é o contraditório, de éventiiãis penalidades decorrentes

CERTIFICADO D1GITAU-1EHTE
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do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
ADMNISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições
pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o
contraditório, ficará o fornecedor registrado siyeito às sanções
previstas no Edital, em conformidade com artigo 7® dá Lei N.®
10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste
instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua

interpretação serão sanadas de acordo com b que dispuser o
Editd de Licitação que deu origem a esta Ata dè Registro de
Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo,
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da
proposta.

/' ^^1.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente
. "Cnecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme
quantidades e especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a
esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro
da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e
homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que
couber, obedecidas as disposições previstas na Lei n®.
8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto
Municipal n® 006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de
Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA,

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições
estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em
três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

'  '^dsas/MA, 19 de agosto de 2021.

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Municipal dé Finanças, Planejamento e Gestão
Tributaria.

GERENCIADORA

Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal n® 8666/93 e suas

alterações posteriores, e Lei Complementar n® 123/2006 e
147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e
seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2® a 6® feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas,
bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde
poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme"
especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida'
no endereço acima, no portal' da transparência site:
https://balsas.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal|
215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO
N® 45/2021

Data/Hora de Abertura
09/09/2021 - 09h00min.
ripo: Menor Preço / Item

Objeto: Registro de Preço para Futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento de armas de
fogo, munições e coletes balísticos, para atender a grande
demanda da Guarda Municipal de Balsas/MA.
Balsas - MA, 23 de agosto de 2021. Cleidinalva Borges Barbosa
Neves - Pregoeira.

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 526865c77cddd2b08eb5d6716383b877

RETinCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N®
136/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021.

RETinCAÇÃO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio
de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no D.Q.M.,
Ano XV, N® 2670, São Luís, 23 de agosto de 2021, páginas 05 a
09, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 136/2021. PREGÃO
ELETRÔNICO N® 28/2021. Onde se lê: CLÁUSULA
TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 3.1. Os preços dós
produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora
do PREGÃO ELETRÔNICO N® 28/2021 - Sistema de Registro dè
Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMARICA
EIRELI

José Aparecido Bemardineli
DETENTOR

Publicado por: TAIAm SANTOS CARVALHO
Código identificador: dd59df4bd4b3fafef2d2cc03a376c730

AVISO DE XJCITÁÇÃÔ PE 045-2021

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente
de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos
interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal
situada na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.:
65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade
abaixo discriminada na forma da Lei Federal n® 10.520/2002,

EspedBcac&o 4aica

iwitc:x24poitasGlGABrT ,
3ER£KC1AVEL. Fadiio IEEE 802JI IEEE
Í02.3U. IEEE 802.3aE. IEEE802JZ. • IEEE
302.3ad. IEEE a02.3x. IEEE 602.1d. IEEE
I02.1S.. IEEE 802.1W. IEEE 602.1q. IEEE
)a2.1x. lEBE 802.1p .24 Portas
l(V100/100QMbpsAj4S
Autcacgotía;ão/Auto MDt/MDDO ■ 4
slots SEP lOOQMbps. 1 Porta Ceasota
EIJ4S -1 Porta Coosola Mlcre-USB •
lOBASE-T: Categoria da cabo UTP 3.4.5

de lOOm) - IGOBASE-
nc/lOOOBasa-T: Cabo de categoria UI? S.
ia ou (májdmo de lOOtã] -
1000BASE.X: MMF. SMF (málbao de
LOOm) • Fonte de Alimentação:
I00-240VAC. 50;6ÜHZ - Consumo da
Energia: Máximo: 19.1SW (220V/50Hz) •
Montagem: Raclc Mountoble - Consumo

de energia; 15.33W (220V/50HZ) •
^.argura de Banda / Backplane: SSGbps -
Idxa de Encamlnbemento de Facetes:
II.67Mpps • Tabela de Endoieços MAC:
I6k • juisbo Fnune: 9216 Bytes - Suporta
prioridade aoz.lp CoS/DSCP- Suporta 8

de prioridade .Agendamento de fila:
»P. WRR. SP+WHR- Umlte de Taxa por
PortalPluxo-VozVLAN-Roteéi.ietiHi Rst

TP-UNKTL-

SG3428

5«rttcb24pBrtasGIQAflIT ,
3ERENCIAVEL. Fadiáo IEEE 802.3L IEEE
802Ju. IEEE e02.3ab. tEEE602.3z. .IEEE
802Jad. IEEE 802.3X. IEEE eOZ.ld. IEEE
3Q2.1<. - IEEE a02.Iw. IEEE 802.1q. IEEE
ID2.1X. IEEE 802.1p -24 Portas
1<V100/IOOOMbpeBJ43
Antonegociação/Auto MDl/MDDQ - 4
Hote SFF lOüQMbps -1 Porta Console
iU4S - I Porta Console Micro-USB -
lOBASE-T: Categoria de cabo UTP 3.4, S
I^Úmo de lOOm) - ICOBASE*
'rótOOOBase-T: Cebo de caUgoila V^S.

Vadma (máümõ de IDOrolV"" "
lOOOBASE-X: MMF. SMF ímáximo de
LOOm) • Fonte de Alimeatecão;
100-240VAC. S0/60Hz-Consume de
Energia: Máximo: IS.tSW (220V/S0Hz) •
Montagem; Rack Mountable - Consumo
náximo do energia: I533W (220V/50HZ)'
Largura de Banda/Baekplane: SEGbps-
laxB da Encaminhamento de Pacotes;
11.67Mpps • Tbbela de Endereços MAC:
lEk-Jumbo Frame: 9216 Bytas. Suporta
piierldada 802.1p CoS/DSCP - Soporta 8
Eas de prioridade .Agendamento de film
3P, WRR. SP4^WRR - UnEta de Thia por
Rorta/Fliim.VnT VLAN.Rote»"'»"'" Rst

IValor Registrado RS

Unitário [Total _

RS 1.610,00 ÍIS 273.900,00

TP4JNKTU
SC3428

CERTIFKADO DfôíÚ^LMEl-JTE


