
DIGITAL

,.. R7pjgita! (informática e Serviços LTDA.
.  'ICNpj: 20:788.809/0^^^

- • ■' RÜA:José Abreu, 515 - sala 03
.Bairro: Ganto-Floríanópolls/SC

'  ' telefone: (48) 3093-3555
i  - ( ■ ■ ■■ Ceiujar: (48) 98855-3595
Responsável; André Felipe Ribeiro Fernandes

:E-mail: andre@r7digital.cQm.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municlpa|deBãlsãs/MA, -
REF.: PREGÃO ELÈTRÔN|Çp N2 28/2021.„
Processo AdminlstratlvoNsilifà/ZÓál"

Fornecedor;

CNPJ:

I.E.

Endereço:

Cidade;

Fone;

Representante Legal;

Banco;

Optante pelo Simples

Prezados Senhores:

" ̂ R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERWÇOS LTDA
-•20*788:809/0001-37

' 257.576,339
^ ; 'Rua José-Abreu, n' 515 - Sala 03; Canto

Florianópolis CEP: 88Q7Ò-810 Estado: SÇ

.  (48) 3Ò93-3555 E-MAlL: andreí5)r7dígltalxom.b'r

.André Fejípe Ribeiro Fêrnandès

SICqOB (756)" AG. 3069

; (X) Sim () Não

CPF: 010.132.489-88

C/C. 169872-9

Apresentamos à Górhiss|p Pérmanentê de Lic|tações; nossa'proposta para fornecimento do objeto do édital, em

conformidade com as especificações técnicas exigidas, conforme preço abaixo;
I  * A '

Ns

ITEM
• DESCRIÇÃO DÒ ITEM MARCA MODELO QjD

PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

2

Auto transformador dé Voltágem 2000va;.Pòtência: 2000 VA

Auto Transformador;-Entràdá"220Voü lÍpV;-Saída 220V
ou IIOV; Conexãò;dò'At;;'rtomada dê,àcordo com o novo
padrão NBR14136 •

Ragtech ATH 304 R$ 161,00 R$ 48.944,00

25

Ndbreak 1200. VA". Bivbit: Entrada IIS/IZTV- ou 22pv~ e
saída IISV"* - Flítro de ílnha - Estabilizador Interno com 4
estágios de regulação - Forma dê onda senoidal por
aproximação (retangular PWM) - DC Sta.rt - Battery Saver:
evita o consumo desnecessário,.da carga da bateria,
preservando á sua vida útiÍ.--Âütódiagrióstico de bateria:
informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga
automática das baterias-em 4 estágios, mesmo com o
nobreak desligado - Recafregador Stfqng Charger: possibilita
a recarga da bateria.mesmo corh níveis multo baixos de carga.

SMS

STATION li

ÜpÒva -
27392

49 R$666,00 RS 32.634,00

andre@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 98855-3595
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26

• True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita
a atuação precisa do equipamento. -Ideal para redes instáveis
ou com geradores de energia elétrica. - Autoteste: ao ser
ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo
assim o seu funcionamento ideai. - interativo - regulação on
line. - inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). - Porta
fusível externo com unidade reserva. Proteção: -

Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida -
Descarga total da bateria - Curto-circuito no inversor -Surtos
de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede
elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em
modo bateria informações adicionais: -Circuito
desmagnétizador; garante o valor de tensão adequado para
equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não
lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições
de funcionamento do nobreak - modo rede, modo
ínversor/bateria, final de autonomia, subtensão,
sobretensão, entre outras informações. - Alarme audiovisual:
sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e
sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil
da bateria, entre outras informações. - Botão liga/ desliga
temporizado com função Mute: evita o acionamento ou
desaclonamento acidental, além de desabilitar o alarme
sonoro após a sinalização de algum evento -
Microprocessador RiSC/FLASH de alta velocidade: aumenta a
confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico Interno.
Nobreak 1200va - UNIFICADO COM O ITEM 25 - CONFORME

AUTORIZADO PELO EDITAL - Descrição do Equipamento:

Nobreak 1200 VA. Bivoit: Entrada IIS/IZTV" ou 22GV~ e
saída 115V - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4

estágios de regulação - Forma de onda senoidal por
aproximação (retangular PWM) - DC Start - Battery Saver:
evita o consumo desnecessário da carga da bateria,
preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria:
informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga
automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o

nobreak desligado - RecarregadorStrong Chárger: possibilita
a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.
- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita

a atuação precisa do equipamento, -ideal para redes instáveis
ou com geradores de energia elétrica. - Autoteste: ao ser
ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo
assim o seu funcionamento ideai. - interativo - regulação on

line. - Inversor sincronizado com a rede (sIstema PLL). - Porta
fusível externo com unidade reserva. Proteção: -

Sobreaquecimento no transformador - Potência excedida -
Descarga total da bateria - Curto-circuito no Inversor -Surtos
de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede
elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em

modo bateria informações adicionais: -Circuito

desmagnetizador; garante o valor de tensão adequado para
equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não
lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições
de funcionamento do nobreak - modo rede, modo

inversor/bateria, finai de autonomia, subtensão,
sobretensão, entre outras informações. - Aiarrhe audiovisual
sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e
sobretensão, fim do tempo de autonomia e finai de vida útil
da bateria, entre outras informações. • Botão liga/ desliga
temporizado com função Mute: evita o acionamento ou
desaclonamento acidental, além de desabilitar <o alarme
sonoro após a sinalização de algum evento
Microprocessador RiSC/FLASH de alta velocidade: aumenta a
confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno

SMS

STATiON li

1200va-

27392

14

\

RS 895,00 RS 12.530,00

andre@r7digital.com.br
(48) 3093.3555 / (48) 98855-3595
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DIGITAL
Rotulador, (etiquedadora);:càm display com 2 linhas; -
RotuIadoreletrônicojyRossüiurhdísplaVdécristaijíquidò de
8 caracteres grandès,;/òmyum teclado estilo máquina de
escrever.; - Imprime 80 caracter^; - Seíétorde Idiqmàs corri
possibilidadé para,lng|êsr.pà'rtu|Liês, .francês e éspáríhõl:;'-
Display dé çristal-Jíquido de,8 raractères ;',--impríme em 5
tamanhos e ? èstiloVde letras'; - Utílíza fites tipo "M-Tape" (9
e 12 mm)>- jrhprimé ém^l iipha:; ̂ .Cábeçdte de.ímiíressão
térmica de alta qualídadê;':.!" 'J" ! / . .
HD Externo USB.2.0/3.q ITB; Conexões: USB 3.0; Capacidade
de armazenamento: ÍTB; Aliméhtacãb; ÚSB 3.0
HD Externo USB 2^0/3.0 2 TB; ou superior; Conexões: USB 3;0;
Capacidade de armazénamèhtd: 2tB; Alíménteção: USB3.0;
Patch panei'24'P RJ 45^CAT SE; Especificação técnica;
Categoria 5e,;U/UTP;'24 pqsi^es ;Terminais de conexão ém
bronze fosfòroso , estenhado,. padrãO' 110 joc, pára
condutores de 22; a 26 AWG; v/ias dè contato produzidas em
bronze fosforoso coni.cámadás de 2,S4 pm dé níquel e 1,27
pm de ouro; Largura dé 19" e altura de lü oii 44,45 mm, que
permite montagem ern^racks ;'Fòrnecidô com parafusos e
arruelas para fixação ; Possui local para-identificação das
portas ; Forneddo ha cor" prète ; Pintura especial anti-
corrosão; Compatível còm^^ferrámentas Puhch Down IIOIDC
; Compatível com píugVRJ45 e RJ!!-.
Roteador wifi IMOmbps GIGABfT AC fBânda dé 2,4 GHz até
300Mbps, bancJa de '5GHz oferece velocidades de até
867Mbps. Conexões simultâneas "de 2,4 GHz a 300 Mbps e 5
GHz a 867 Mbps para :1200 Mbps dé' largura de banda total
disponível - 4 antenas externas. Suporte ao rhodo Access
Point para criar um_ novo; p_pntb' de-acesso Wi-FI -
Conectividade Gigablt -.Òl porta WÁN Gigabít e 04 portas
Gigabit LAN. ÉspécificaçÕes ádidoná|s;Taxa de Sinal: 2.4GHz:
Até 300Mbps, 5G_Hz:''Áté 857Mbps i-'Frequência: 2.4GHz e
5GHz - Padrões Wiréless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz e IEEE
802.11b/g/n 2.4(3Hz^, - intertece: ,4 Portas LAN
10/10b/100ÓMbps,l Porta WAN lO/lOO/lOOÓMbps-Botões;
Botão de reset, botão ligá / desliga, botão liga / desliga WPS /
Wi-Fi - Antena: 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna -
Funções Wireless: Habilitar/DÉSábilitarMÜioWireless, WDS
Bridge, WMM, Estatísticas <\ArtrèÍess - Segurariça Wireless:
Criptografias 64/128-bít WEP, WPÀ/WPA2, WPA-PSK/WPA2-
PSK -Tipo de WAN: IP Dinârnicp, IP Estático, PPPòE, PPTP
(Acesso DúpIpJ; L2TP (Dual Access), BigPond -Gerenciamento:
Controle de Acesso; Gerenciamentp Local; Gerenciamento
Remoto -DHCP: Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP,
Reserva de Endereço - Redirécíonamento de Portas: Servidor
Virtual, Porta de Disparo, ÚPnP; DMZ-DNS Dinâmico DynDns,
NO-IP - VPN Server: ÒpénVPN,P^ VPN - Controle de Acesso:
Controle dos Pais, Cphtrole de Gerenciamento Local, Liste de
Host, White List, Blacklist'- Firevvall; DoS, SPI Flrewall, IP e
vinculação de ehdéreçp^MÃC - Rede de Visitantes: Rede para
convidados de 2,4 GHz,'.rèdé para convidados de 5 GHz -
Protocolos: Suporte IRv4 e IRv6. COTA PRiNCiPAL 75%

Brbthèr"

Adata

Adatà

FURUKAWA

TPUNK

yPT-70 ,
(Laranja)

HV320 •

HV320

PATCH
PANEL

AC 1200-
ArcherC6'

vil

110

139

70

82

191

RS 275,00

RS 377,00

RS 499,00

RS 245,00

RS 343,00

RS 30.250,00

RS 52.403,00

RS 34.930;00

RS 20.090,00'

RS 65.513,00

Valor Global da Proposta R$ 297.294,00 (duzentos e noventa e sète mil, duzentos e noventa e quatro
reais).

DECLARAÇÕES

aridre@r7digl.tal.com.br ; - . .
(48) 3093.3555/{48)98855^3595 " '
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1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, .encargos prevídenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

2. Validade da Proposta é 60 (sessenta) dias, contados dá data de abertura do certame;

3. Prazo de Início de fornecimento/execução dos serviços de acordo corri o estabelecido no termo de referência
(anexo i] do edital desse processo ' ' ̂

4. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores dà Prefeitura. Munlclpaj de Balsas/MA, e ainda
cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. • ' - .

5. Garantia: Conforme edital e seus anexos;

6. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprorrietemb-hòs a entfegá-lo nó prazo determinado no

documento de convocação, assim, depois de cumjaridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento,

fornecemos os seguintes dados:

1) Dados da Empresa:

a) Razão Social: R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA . ' .
b) CNPJ/MF: 20.788.809/0001-37
c) Endereço: Rua José Abreu, 515-sala 03, Canto '

d) Cidade/DF: Floriariópolis/SC ^ ,
e) CEP: 88070-810 '

f) Tel.: (48) 3093-35S5

ei E-mail: andre@)r7dígital.corn.br

h) Banco/Agência: Banco SICpOB (756)

i) Conta: Agência 3069, C/C 169872-9

2) Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata:

a) Nome: André Felipe Ribeiro Fernandes
b) Cargo: Diretor

c) Endereço Comercial: Rua José Abreu, 515 - sala 03, Canto
d) Cidade/UF: Floriariópolis/SC
e)CEP:88070-810

f) Tel.: (48) 3093-3555
g) CPF/MF: 010.132.489-88

h) RG/Órgão Expedidor: 4.821.668 - SESP/SC
i) Telefone: (48) 3093-3555 / (48) 98855-3595
J) E-mail: andrefS)r7digltal.com.br

5. Concordamos com tpdas as cláusulas do edital e seus anexos.

Florianópolis, 13 de agosto de 2021.

AWnRF FFÍIPF RIRFIRfS Assinado de forma digital porAIMUKb htLIKb KIBblKU anDRE FELIPE RIBEIRO
FERNANDESlOI 01 3248^^RNANDES:01013248988
ÓQ Q /-Oa'dol: 2021.08.13 1432:42

^ -03'00'
R7 Digital Informática e Serviços LTDA

André Felipe Ribeiro Fernandes
Representante Legal
CPF 010.132.489-88

RG 4821668

andre@r7dígltál.com.br
(48) 3093.355S / (48).98855-3595

lAjíide/ cr Cíá^oí/ /


