MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 2.693/2018
Pregão Eletrônico nº. 12/2018

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O item do referido certame foi adjudicado pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira a empresa
participante com valor total abaixo discriminado, deixando de Adjudicar o lote 01 em virtude da proposta
ofertada estar acima da média de mercado.
LOTE 02
Preço
Preço
Item Qtd. Unid.
Descrição
Marca
Unitário
Total
Switch
Gigabit,
gerenciável,
empilhável, camada 3, com 24 portas
Switch L3 de agregação com 24 portas
de 1GB, duas portas SFP com
velocidade de no mínimo 21GBPS.
Comutação de taxa de linha de Camada
2. Roteamento de taxa de linha de
Camada 3. Imagens duplas de firmware
integradas. Portas de empilhamento
traseiras e integradas. Fonte de
alimentação integrada (não removível).
Recursos do tráfego de porta:
negociação automática para velocidade
e controle de fluxo, mdi/mdix
automática, espelhamento de porta.
04
02
Unid.
DELL R$ 7.962,00 R$ 15.924,00
atributos de porta de 1 gb: 24 portas
rj45 fixas com sensor automático (1
gbit/100
mbit/10 mbit). Deverá
suportar: ieee 802.3ad, 802.1d, 802.1q,
802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1x, igmp
(1 e 2), snmp (1, 2, 3), rmon, acl, qos,
rip, ipv4, ipv6, multicast layer-2 e layer3. Alimentação: 125 v. Switch deve ser
fornecido para rack de 19 com
acessórios
necessários
para
sua
instalação. Deverá conter 1 (um) cabo
de empilhamento. Deverá ter pelo
menos 3 (três) anos de garantia.
Atendem: cisco sge2000, Dell n2024,
hpe flex network 5130 (jh324a)
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05

06

Unid.

Descrição

Marca

Preço
Unitário

Preço
Total

Switch Gigabit, gerenciável, camada 2,
com 48 portas. Switch L2 com 24 portas
de 1GB, quatro portas SFP com
velocidade de no mínimo 100 GBPS.
Comutação de taxa de linha de Camada
2. Imagens duplas de firmware
integradas. Fonte de alimentação
integrada (não removível). Recursos do
tráfego de porta: negociação automática
para velocidade e controle de fluxo,
mdi/mdix automática, espelhamento de
porta. Atributos de porta de 1 Gb: 48
02
Unid. portas RJ45 fixas com sensor DELL R$ 3.630,19 R$ 7.260,38
automático (1 Gbit/100 Mbit/10 Mbit).
Deverá suportar: ieee 802.3ad, 802.1d,
802.1q, 802.1p, 802.1s, 802.1w, 802.1x,
igmp (1 e 2), snmp (1, 2, 3), rmon, acl,
qos, ipv4, ipv6, multicast layer-2.
alimentação: 125 v. Switch deve ser
fornecido para rack de 19 com
acessórios
necessários
para
sua
instalação. Deverá ter pelo menos 3
(três) anos de garantia. Atendem: Cisco
ws-c2960l-48ts-ll, dell n1148t-on, hp
aruba 2530 (j9775a)
Mini Rack De Parede 5u X 470mm (5u
X 480mm) : Rack soldado e
confeccionado em chapa de aço,
pintura eletrostática epóxi-pó na cor
Preto, Padrão 19 , planos internos com
furos 9x9mm para instalação de porca
NS
04
Unid. gaiola, com visor de acrílico fumê ou
R$ 278,90 R$ 1.115,60
Telecom
vidro temperado, laterais embutidas na
estrutura do rack com aletas de
ventilação e fecho rápido para facilitar a
sua remoção, fechadura com duas
chaves, devendo acompanhar kit de
fixação
Valor Total
R$ 24.299,98
Itens acima: I. L. MENDES JÚNIOR EIRELI – ME. – CNPJ. 17.184.211/0001-24
Porto Ferreira, 21 de março de 2018.
Edson C. Pereira
Pregoeiro
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