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I  Contínua a construção da cidade que queremos'

^  CONTRATO N" 311/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
j  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 145/2021
1  PREGÃO ELETRÔNICO N® 028/2021
1
I  CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BALSAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA MEGA
EMPREENDIMENTOS 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. HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO, portador do
CPF n® 007.918.743-97, residente e domiciliado na Rua José Ferreira, 135 A, Bairro de Fátima,
CEP 65800-000, Balsas-MA, a seguir denominada CONTRATANTE . e a empresa MEGA
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n° 29.130.301/0001-11, com sede na Rua Santo.
Antônio, n° 197, Centro, Balsas-MA, neste ato representa pelo Sr. ADÃO GOMES MAIA,
portador do CPF n® 805.136.973-49, RG n® 00435795953, SSP-MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo 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, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão Eletrônico n® 028/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

ÍPCLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO..

111. 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,
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.

l"2yCi:AUSULA SEGUNDA -VIGÊNGIA/os-

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

[sfCLÁUSULA TERCEIRA-PRECQ.

|3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 130.887,09 (cento e trinta mil, oitocentos e oitenta
e sete reais e nove centavos).

(

3,2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 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.
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4. CfcAUSULA OTJARTA - DOTAÇAQ ORCAMENTARTA.

4jl. A despesa com fornecimento dos materiais permanentes e suprimentos de informática, correrá a
cònta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Mimicípío, para
Ojexercício do ano 2022, na classificação abaixo:

i

I  Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS-MDE
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE
AÇÃO: 12.361.0081.2058

1  DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo

;  Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

!  Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS-MDE
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE

.  AÇÃO: 12.361.0081.2058
:  DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Fonte de Recurso: 500 Recursos não vinculados de impostos

CLAÜSULA OÜINTA - PAGAMENTO, ü
I-.LIJIU.I-NI J I -PUII .■«•■liai

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").

5i2. O pagamento será efetuado referente ao fomecimento de materiais permanentes e suprimentos de
informática, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia 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 também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação
da Certidão Conjimta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

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 título, 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
ís[egativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.2.

6rCLÁUSULASEXTA^REAJUSTE. /

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 preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice TNPC exclusivamente para
aâ obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
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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.

616. 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.

7; GLAUSULA OITAVA - DO LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

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.

I

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;

7í3. 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.

74. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Terceira - RESCISÃO CONTRATUAL, se a
Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo de outras
rnedidas 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
a(raso, 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.

716. 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
pç-azo 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;
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c) Apresente falta quando da sua utilização.
i

yjy. 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 permanentes e suprimentos de informática, por estarem em
desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

[8. CLÁUSULA NONA-FISCALIZAÇÃO;" V r

811. A fiscalização/ gestão da execução do fornecimento dos materiais permanentes e suprimentos de
iriformática, estará a cargo das Secretarias Municipais, por intermédio de servidores, designados para
t^l 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- ÒBRIGÂCQE^DACQNtRADÁ 7

911. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento materiais permanentes e suprimentos de
informática, assim que a Contratante solicitar;

I

912. Comunicar a Secretaria qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e
danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa
oU culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

9Í3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

9j4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

9:5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas
nprmas 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;

I

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 à execução deste Contrato, indicando
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

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

9^10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

941' CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas
a^ consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.
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9ll2. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.
1

9Í13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n°
ip.520/2002.

i
9il4. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação.

1

9:15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações
eicritérios estabelecidos neste termo de referência.

a.'l. A contratada deverá:

ai2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
a;3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que acompanhará o
fornecimento materiais permanentes e suprimentos de informática, orientando, fiscalizando e intervindo,
ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
a.'4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da
CONTRATANTE;
a;5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do
dbsciunprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se
for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
alô. Observar obrigações 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
epi decorrência da execução do contrato.

9^17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais enviados para
serem reproduzidas.

|10. CLÁUSULA DÉCIMA -^ ÕBiRiGACÕES DA CONTRATANTE

^  10.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento dos materiais permanentes
e;suprimentòs 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 cumprimento do presente contrato.

r

lp.3. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fomecimento e demais
informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.

10.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de
sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93;

í

I

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

1Ò.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fomecimento.
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1Ò.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do
fornecimento objeto;

I

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

EiCLÁUSÜLAMlMApmimí^^^l^QES^MN5fRATiyAS.\ / - "Wl
!

ijl.!. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n® 8.666/1993 que será aplicada de forma
subsidiaria, conforme define o art. 9® da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dèntro do prazo de validade da proposta;
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;

Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Comportar-se de modo inidôneo;
1Í.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) 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 administrativas, inclusive
com as multas previstas.

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

a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20®/o (vinte por cento) sobre
o ivalor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco)
anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso FV do art. N® 87 da Lei N® 8.666/93, c/c art. N® 7® da
Lei N® 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto N® 3.555/00.

i

1-L.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
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11.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções administrativas
previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

11.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

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

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução do contrato;
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução do contrato;
cj PRATICA CONCLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
còm ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;

^  . d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.
e) PRÁTICA DESTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

[?2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

1^.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
! XVn do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
1  sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 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.

12.4.0 TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SpGUINTES 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.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-^ VEDAÇÕES. ■ ^ ^
!'

ikl. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

íl^LÁÜSÜLA DÉCIMA QUARTA .-^TERAÇOES.!

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

14.2i A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
abalizado do contrato.

1^.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLAÜSÜLA DÉCIMA QUINTA^-DOS CASOS OMISSOS. :

1^.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
n" 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÀUSULáWÉCÍMA SEXTA ̂  RUBLICAÇAQ.^;f

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 1993.

^ CLÁUSULA DÉCIMA sétima;: FORO./

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2® da Lei
n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (03) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

/V^as/MA, .33.... de..Um.C?At^. de 2022

SECRETAI0AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

:iNO/LOPES DOS SANTOS
NETO

^CONTRATANTE
AOAn <!íOMES \ Assfudod.Coitnidlgit.Ipór

,"AOAOGOMESMA1A:6M13697349

MA1A:80513697349' DíeioKM»fi2.iiií:i5;j»^j3W

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
ADÃO GOMES MAIA
CONTRATADA
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ANEXO I
^SEMED

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNO. QUANT VAL UNIT VAL TOTAL

3/4

Computador Desktop (TIPO 01); Computador completo que seja linha de fabricação própria
que deve possuir as configurações mínimas: processdor:04 núcleos, 04 theads, freqüência
mínima 3^6ghz, freqüência maxima 4.2ghz ,4Mb Cache ou superior); - Memória: 4 GB DDR4
2400 (lx4gb); - Expansão de memória: 2 Slots, Até 16 GB; - Armazenamento: SSD 120 GB ou
superior; [- Suporta I - LAN: lO/lOOMbps - Placa de Som: DTS Studio Sound; - Placa de Vídeo:
HD Graphjcs Basic; - Portas de Vídeo: IVGA, IDVI; - Ix slot PCI Express xl6 - Ix slot PCI
Express xl - 4x SATA 3Gb/s - Ix HDMl - Ix VGA - Ix Porta (s) lAN (RJ45) 10/100; - 6x USB 2.0 -
3x Conectores de áudio - Frontal: (2) portas USB 2.0 /3.0, entrada de microfone, fone de
ouvido; -^ecladoPadrâoUSB do mesmo fabricante ; -Mouse Padrão USB do mesmo
fabricanté;Fonte: Bivolt: Sim (115v-230v), Manual -Cooler: 12xl2cm 500w real, \Windows 10
pro original; - Monitor LED: Tamanho da Tela: 19" ou superior; -Formato de Teia: 16:10
WideScreen -Resolução: 1440(RGB)x900, WXGA+ -Brilho: 300 cd/m2 -Contraste: 1000:1
(Típico) Contraste: 1000:1 (Típico) que seja do mesmo fabricante. COTA PRINCIPAL 75% -
COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

GOLDENTEC UND 20 2.409,81
48.196,20

5/6

Computador Desktop (TIPO 02) Computador completo que seja linha de fabricação própria que
deve possuir as configurações mínimas: processdor: 06 núcleos, 06 threads, freqüência mínima
2.8ghz, fréquencia maxima 4.0ghz ,9Mb Cache ou superior); - Memória: 8 GB DDR4 2400
(lx4gb); -jExpansão de memória: 2 Slots, Até 16 GB; - Armazenamento: SSD 480 GB ou
superior; > Suporta 1 - LAN: GIGABITE lO/lOO/l.OOOMbps - Placa de Som: DTS Studio Sound; -
Placa de yídeo: HD Graphics Basic; - Portas de Vídeo: IVGA, IDVI; - Ix slot PCI Exprèss xl6 -
Ix slot PC( Express xl - 4x SATA 3Gb/s - Ix HDMl - Ix VGA - Ix Porta (s) LAN (RJ45) 10/100; - 6x
USB 2.0 -'3x Conectores de áudio - Frontal: (2) portas USB 2.0 /3.0, entrada de microfone, fone
de ouvido; -Teclado Padrão USB do mesmo ftibricante ; - Mouse Padrão USB do mesmo
fabricante;Fonte: Bivolt: Sim (llSv-230v), Manual -Cooler: 12xl2cm 500w real, Windows 10
pro original; - Monitor LED: Tamanho da Tela: 19" ou superior; -Formato de Tela: 16:10
WideScreen -Resolução: 1440(RGB)x900, WXGA+ -Brilho: 300 cd/m2 -Contraste: 1000:1
(Típico) Contraste: 1000:1 (Típico) que seja do mesmo fabricante. COTA PRINCIPAL75%-
COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

GOLDENTEC UND 3.497,81
6.995,62

12/13

Impressora multifuncional laser com ciclo mensal de 100 mil cópias: Velocidade da CPU
(Processador): 800 MHz- Modo de Economia de Toner- Capacidade de Saída do Papei: 150
folhas - Funções de Segurança: Active Directory, Secure Function Lock, Bloqueio de Slot, Secure
Print - Fotjte de Alimentação: CA IIOV 50 / 60Hz - Certificação Energy Star - Tela ICD:
Touchscréen Colorido de 3.7" - Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) - Descrição de
Duplex: pára impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem - Resolução da
Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi - Cópias Múltiplas - Acesso Remoto - Relatório de
Atividades/Relatórios Periódicos - Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia - Cópia
Duplex (Frente e Verso)-Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8 segundos-
Tempo da; Primeira Impressão: Menos de 8 segundos - Tecnologia de Impressão: Laser
Eletrofotográfico - Memória Padrão: 512 MB - Velocidade Maxima em Preto (ppm): Até 42
ppm (cartà/A4) - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4) -
Resoluçãq da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi ■ Resolução (máxima) em dpl:
Até 1200 ji 1200 dpi - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas - Capacidade de Entrada de
Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade até 250 folhas - Capacidade de Papel na
Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Capacidade de
Impressão Duplex (Frente e Verso) - Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta
velocldad^ - Interface de Rede Embutida: Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade -
Compatibilidade com ò Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux - Emuiações: PCL6, BR-
Script3„IB.M Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 ■ Função de Impressão
Segura - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 100.000 páginas - Resolução de Cópia (máxima): Até
1200 X 6ob dpi - Copia sem uso do PC - Capacidade Máx. do Alimentador Automático de
Documentos (ADF): 70 folhas - Velocidade da Cópia em Preto: Até 42 cpm (carta/A4) -
Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm (carta/A4) - Ampliação / Redução:
Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1% - Redução/Ampliação: 25% " 400% -
Função de Cópias Ordenadas - Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1 -
Tamanho^do Vidro de Documentos: Ofício - Cópia Duplex (Frente e Verso) - Cópias de ID
(Documentos de Identidade) - ADF - Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ICA, ISIS,
SANE - Resolução de Digitalização Interpelada (dpl): até 19200 x 19200 dpi - Resolução de
Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) - Formatos
(Exportação): JPEG, PDF Single-page/Muiti-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF
Single-page/Multi-page, TXT. BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG - Função Digitalização para:
Arquivo, Ipiagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (Web
Connect),Servidor de E-maill, Pasta de Rede" (CIFS), Fácil Digitalização para E-maii -
DIgitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, FTP, USB, Pasta de Rede (CIFS - somente
Windows)^, Servidor de E-mail, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), Nuvem (Conexão da Web),

HP UND 3.219,84
9.659,52
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Digitalização Fácil para E-mail - Digitalização Duplex (Frente e Verso) - Tamanhos do Papel: Até
21.6 X 35.^ cm (Ofício) • COTA PRINCIPAL 7B% • COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

14/15

Impressofa multifuncíónal laser com ciclo mensal de 40 mil cópias: Visor LCD: 2 linha •
VoltagemS 127V - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade Máxima: Até 30 ppm -
Resoluçiq (máxima): Até 2400 x 600 dpl - Memória Padrão: 32MB ■ Interfaces: USB de alta
velocidade, Wireless 802.11b/g/n - Emulação: PCL6 & BR-Script3 - Duplex - Volume Máximo de
Ciclo Mensal: 30.000 Páginas • Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas - Capacidade de
Saída do Rapei: 100 folhas-Tamanhos do Papel: A5 até Ofício - ADF: 35 Folhas - Velocidade da
Cópia em|Preto: 30 cpm - Ampliação / Redução: 25% - 400% - Tamanho do Vidro de Exposição:
21,6 X 27,9 cm (carta) - Agrupamento de Cópias (2 em 1) - Cópia de Identidade (ID Card) -
Resoluçãq de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi - Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias
múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade - Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas -
ADF - Resplução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi - Resolução Interpelada: Até 19200 x
19200 dpi -Digitalizado para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoInt- Formatos
de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF/Secure PDF/ PNG / XPS - tipo de Scanner: Mesa
plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) COTA PRINCIPAL 75% -
COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

XEROX UND 1.842,85
5.528,55

^,0/21

Monitor L|ED 19 polegadas Tamanho da Tela: 19" -Formato de Tela: 16:10 WideScreen -
Resoluçãcj: 1920x1080 @ 60 Hz (Full HD) Formato da tela Widescreen - Painel WVA. Tamanho
da tela 19Í'. Conexões: 01 VGA, 01 HDMI+B45. Ângulo de visão 1788. Recursos de imagem:
Brilho 2SC| cd/m2. Contraste - Dinâmico; 20.000.000:1 - Estático: 1.000:l.Tempo de resposta 5
ms. Númqro de cores: Maior que 16 Milhões. Freqüência: Horizontal 30 " 83 Hz. Vertical 50 ~
76 kHz. COTA PRINCIPAL 75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

AOC UND
779,82 1.559,64

27/28

Nobreak?000 VA: Entrada Bivolt/Saída 120V. Baterias seladas 6 x7Ah/engate para expansão
de bateria / conexão USB - 91.B0.020002. Bivolt automático na entrada e possuem oito
tomadas disponíveis na saída, sendo uma delas com saída de ZOA. Nobreak é homologado
junto à Rqland DG Brasil para os modelos de quipamentos: SP-540Í/ RF-640/ RE-640S/ VS-540Í/
VS-640Í. Qaracterísticas Gerais. Nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP) - Forma de
onda senoidal pura e controle digital- Auto teste para verificação das condições Iniciais do
equipamento - Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks •
Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados - DC Start
- pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada - Recarga
automátic|a da bateria mesmo com os Nobreaks desligados garantindo maior tempo de vida
útil - Acionamento do inversor em 0,8ms - Gerenciamento de bateria que avisa quando a
bateria precisa ser substituída - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal
que evita,desligamento acidental - Controle digital da corrente de carga da bateria - Sinalização
visual e sqnora que Indica todas as condições dos Nobreaks, da rede elétrica e da bateria -
Função TijUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída - Tomada de saída Padrão NBR
14136 20^. Acionamento do inversor para subtensâo e sobretensão na rede elétrica com
retorno e desligamento automático - Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor - Contra
descarga.profunda de bateria - Contra curtos de tensão através de filtro de linha -
Desligamento automático por carga mínima de bateria - Varistores óxido metálico contra
surtos de tensão - Sobrecarga temporizada - Sobretemperatura interna. Entrada - Tensão de
entrada npminal: 120V/ 220V Automático -Tipo de Seleção: Bivolt Automático - Faixa de
Tensão: BÒ - 156V (para 120V) 176V - 264V (para 220V) - Faixa de Freqüência: 47Hz - 63Hz
Salda - Tensão de saída nominal: 120/220V(ajustavel via jumper interno) - Faixa de tensão de
saída em inversor: 120V + -3% (220V + -5%) - Freqüência: 50Hz/60Hz - Forma de onda:
Senoidal ̂  Número de tomadas: 8 tomadas Potência - Potência nominal (VA/W): 2000VA/
1400W - potência de pico: 1540W. Bateria: - Tensão de operação: 72 V - Quantidade: 6x7Ah -
Tipo de bateria: Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento -
Tempo de recarga da bateria; 3h a 6h programável, após 90% descarregada - Vida útil da
bateria: Eptre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente.
- COTA PRINCIPAL 75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

LACERDA UND 10 1.783,83
17.838,30'

29/30

34/35

Nobreak ]20 VA. Tensão de Entrada: Bivolt - Tensão de Saída: IIOV - Tipo de baterias ou
pilhas: Bateria - Protege equipamentos de Informática, áudio e vídeo das oscilações da rede
elétrica - Proteção contra sobrecarga e curto-circuito nas tomadas de saída, sobrecarga na
entrada dé rede, sobreaquecimento nd inversor, sub e sobretensão da rede elétrica e descarga
total/sobrecarga da bateria. - Reinicio automático no retorno da rede elétrica, mesmo com á
bateria descarregada; Carregamento automático das baterias mesmo com o nobreak
desligado; - Função DC Start: possibilita ligar o nobreak na ausência de rede elétrica - Função
Silenciar: permite desativar alarmes sonoros no modo Bateria - Sistema de sincronismo PLL
que mantém o inversor sincronizado à rede elétrica automaticamente ■ Carregamento
inteligente em 3 estágios para prolongar a vida útil das baterias ■ COTA PRINCIPAL 75% - COTA
RESERVAÒO ME/EPP/MEI 25%

LACERDA UND
449,89 2.249,45

Projetor: (vlínimo de 5000 lumeNs. Resolução nativa: 1920*1080px tampada: Led Input
Voltage l(í)0~240v Formato: 16:9/4:3 Contraste: (típico) 1.000:1 | (dinâmico) 6.000:1 Lente:
F=19Q Tamanho de imagem: 50-300" Distancia de projeção: 1.7~9.2m Cor:16.777k Consumo

RICOH UND 3.500,00
14.000,00

10
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de energiá; 150w Peso: 2.56KG Tamanho: 232*308*104mm Temperatura de operação: -
10~36'C Interface de Saída: Headphone Interface de entrada: HDMI/USB/SD/AV/VGA Formato
de mídia suportado: Audio: WMA, MP3, M4A Imagens: JPEG, BMP, PNG Vídeo: MPEGl,
MPEG2,MPEG4, RM E RMVB, H264, MOV, MJPEG, FLV, DIVX, Vcl - COTA PRINCIPAL 75% -
COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

)  SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

54

CABO DE ̂ORÇA. Especificações: Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica.
Padrão Nõbo tomada de 3 pinos. Com selo de aprovação inmetro. Bitola de 3 x 0,75mm.
Comprimento: 1.2 metros. Norma do Inmetro: NBR14136

FORCE UNE UND 15
17,82 267,30

55

Cabo HDMI4K 2.0, 2m. Padrão 2.0 Conector Banhado a ouro. Quantidade de pinos 19.
Resolução 4K. Imagem suportada 3D. Largura da banda. 2,23 Gb/s. Áudio 5.1. Comprimento do
cabo 2m.Cor Preto.

IDÉIA UND 15
29,81 447,15

57

Cabo UTPjZ 4AWGX4P CAT.5E; Contendo 305m. Condutor Cobre nú com diâmetro nominal de
24AW6.; Isolamento Poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm.; Resistência de isolamento
10000 M.j<m; Quantidade de Pares 4 pares 24 AWG; Blindagem Não Blindado (U/UTP).; Capa
Constituído por PVC retardante a chama; Diâmetro Nominal 4,8 mm; Peso do Cabo 26 kg/km;
Classe de FiamabilidadeCMX: iEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705.; Desequilíbrio
Resistivoiyiáximo5%; Resistência Elétrica CC; Máxima do Condutor de20BC; Impedancia
Característica 100±15%; Tipo de Embalagem Caixa de papelão FASTBOX ou bobina de
madeira; Quantidade por Bobina Caixa: 305 metros; Dimensionais 350x350x220mm (LAP);
COTAPRINCIPAL75%

FORCE UNE cx 2
509,87 1.019,74

>

61IS1

Estabilizador 500 VA; - Chave liga-desliga embutida; - 6 tomadas tripoiares de saída; -
Sinalização visual de tensão; - Filtro de linha interno; - Fusível de proteção externo; - Auto-
teste na inicialização; - Gabinete em ABS anti-chamas; Proteção de sobrecarga: Sim; indicador
luminoso de rede: Sim; Estágios de regulação: 08 Estágios; entrada: 220V; Voltagem de saída:
IIOV; COTA PRINCIPAL 75% - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

BRISGT UND 30
160,02 4.800,60

63

Fonte 500 W real; PCF Ativo: sim Bivolt automática: Sim (115v-230v) Certificação: 80Plus
Bronze Còoler: 14xl4cm (vermelho) Outras Características: Ultra Silenciosa Alta Performance
Suporte alAMD CrossFire Tecnology e Nvidia Sü Ready Conexões: 1 x Alimentação 20 + 4 pinos
2 X PCI Express 6 + 2 pinos 1 x Auxiliar ATX 4 + 4 Pinos 2 x Conectores iDE 6 x Conectores SATA
MTBF: 100.000 horas

FROTEX UND 1
349,90 349,90

69/70

HD SATA 1 TB 3,5 p/PC; Interface: SATA 6Gb / s; - Cache: 32MB; - Capacidade:lTB; - Areai
densidadé (AVG): 329Gb/in2; - Velocidade da rotação (RPM): 7200 RPM; - Latência média:
4.16ms; ■ Leitura aleatória tempo de busca <8.5ms; ■ Gravação aleatória tempo de busca
<9.5ms; - Máximo de início atual, DC 2.0; COTA PRINCIPAL 75% - COTA RESERVADO
ME/EPP/MEI 25%

SEGUETE UNO 5
339,84 1.699,20

85

Organizador de cabo Horizontal lU 19"; Guia para racks padrão 19"; Guia de cabo em aço,
com aranha de lU x 55 mm e tampa frontal lisa.; Utilizada para organizar os Patch Cords no
interior do Rack. Possui tampa removível e furação na parte traseira. Ocupa lU de altura.;

AÇOMIL UND 5
40,06 200,30

86

1 ■

Parafuso com porca gaiola para raçk, c/ 12mm e rosca M5; - Parafuso com porca tipo gaiola
para rack tom 12 mm e rosca M5.; - Especialmente desenvolvido para ser usado em racks para
fixar gabinetes, bandejas, frontais, patch panei, etc.; - Feito em aço carbono com cromeaçâo
para se eviitar a corrosão.; - Possui fenda tipo Philips no parafuso; - Comprimento do parafuso:
12 mm; ■ tipo de cabeça: redonda tipo panela com base chata; - Tipo de fenda para a chave:
tipo Philips; - Tipo de rosca: MS; - Tipo de porca: M5.com encaixe Gaiola;

AÇOMIL UND 50'
1,00 50,00

"^89/90 Patch Cord 3m CatSe: Patch Cord; PN-PC; Com plug modular RJ45. COTA PRINCIPAL75%-
COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

IDÉIA UND 70
37,63 2.634,10

93

Pendrive 32 GB usb 3.0; Capacidade de armazenamento: 32 GB; Taxa de transferência: Taxa de
transmissão de dados: 130MBs; Sistemas Operacionais: Mac OS 9.0 ou superior; Windows 98
ou superiores.;

MULTI LASER UND 15
42,72 640,80

96

Reguá de Tomada lU 19" c/ 8 Tomadas; - Régua PDU (Power distributionunit) para rack de 19
polegadas com 8 tomadas; - Possui disjuntor com capacidade até 240 V e faixa de trabalho 16
A.; chapa pré-zincada de 0,95 mm, com pintura em epoxi pó preto microtexturizado.; - Atende
as normas EiA-310-D e RS-310.; - Plugue padrão novo para uso em tomadas de 16 A (pino
grosso].; -Tomadas padrão novo para uso com plugues de 10 A (pino fino).; - Comprimento do
cabo de força de 1,95 metros.; - Cor: Pintura em epoxi pó preto microtexturizado; - Material:
Chapa pré-zincada 0,95mm; - Comprimento do cabo: 1,95 metros; - Dimensões (Total): 48,1 /
4,3 / 6,1 cm (Comp/Larg/AIt); - Capacidade: 240 V; - Faixa de trabalho; 16 A; -Tensão nominal
de saída: 250 V; - Consumo total máximo de corrente: 10 A; - Conexões de Saída: 8 tomadas
tipo universal 2p+T(NBR 13249) de 10 Ampères;-Tensão nominal de entrada: 250 V;-
Corrente de entrada máxima: 16 A; - Tipo de Conexão de Entrada: universal 2p+T (NBR 13249)
de 20 Ampères;

FORCE LINE UND 10'
74,03 740,30

105
SUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS: DIMENSÕES APROXIMADAS A X LX C: 11X 38,5 X
25,5 - ALTURA DAS GAVETAS: 4 CM.

SOUSA UND '6
88,35 530,10

106/107

Switch Ifiportas Gígabit: Especificações: Certificação: FCC, CE, RoHs. Requistos do Sistema:
Microsoftiwindows XP, Vista, Windows Set ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux.
- Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm. Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE

MULTI LASER UND 21
414,82 8.711,22
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Continua a construção da cidade que queremos

802.3ab, lEEE 802.3x. Interface: 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps
(Auto MD) / MDIX). Mídia de rede: lOBase-T: UTP cabo categoria 3, 4,5 (máximo lOOm).
IA/ríA-568 lOOÜ STP (máximo lOOm). lOOBase-Tx: UTP cabo categoria 5,5e (máximo lOOm)
- EIA/riA-568 lOOÜ STP (máximo lOOm). lOOOBase-T: UTP cabo categoria 5, Se cable
(maximur^ lOOm). Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz. Consumo de Energia:
Máximo: Í3.3W (220V/50Hz). Desempenho: Capacidade de Comutação: 32 Gbps. Taxa de
Encaminh'amento de Pacotes: 23.8 Mpps. Tabela de Endereços MAC: 8K. Jumbo Frame: 10KB
- Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de
energia. Método de Transferência: Armazena e Encaminha. COTA PRINCIPAL 75% - COTA
RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

108

Switch 8 portas Gigabit - Padrões e Protocolos: IEEE 802.31/802.3u/ 802.3ab/802.3x - Interface:
8x lO/lOO/lOOOMbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX - Fonte de Alimentação Externa:
Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) - Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm -
Consumo máximo de energia: 3.9W - Dissipação de calor máxima: 13.299 BTU/h - Capacidade
de Comutação: 16 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps - Tabela de
Endereços MAC: 4K - Memória de Buffer de Pacote: 1.5 Mb - Jumbo Frame: 16 KB - Método de
Transferência: Armazena e Encaminha - CE, FCC, RoHS

MULTi LASER UND 20
114,04 2.280,80

110

Teclado cóm fio Soft Touch USB padrão ABNT2 USB. Característica:Tecias extra macias ao
toque. 107 teclas. Conexão USB Plugue e play. Padrão ABNT2. CompatibÍlidade:WÍndows XP,
WindowsiVista. Windows 7. Windows 8, Windows 10. Dimensões mínimas: 44 x 15,1 x l,8cm.

BRiSGT UND 10
48,83 488,30

1  TOTAL 130.887,09
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