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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2009
PREGAO ELETRONICO N° 2009010
PROCESSO N° 09308591-5

VALIDADE DA ATA: 12 MESES contados a partir da data da assinatura.

Aos 03 dias do mes de novembro de 2009, na sede da Empresa de Tecnologia da Informagao do
Ceara- ETICE, foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, conforme deliberagao da Ata do
Pregao Eletronico nO010/2009 do respective resultado publicado no Diario Oficial do Estado em
06/11/2009, homologado as fls.12, do Processo nO09308591-5, que vai assinada pelo titular da
Empresa de Tecnologia da Informayao do Ceara- ETICE - Orgao Gestor do Registro de Preyos de
TI, pelo Pregoeiro e pelos representantes legais dos licitantes classificados para registro de
pregos, todos qualificados e relacionados ao final, a qual sera regida pelas clausulas e condig6es
seguintes:

I. no Pregao Eletronico nO010/2009
II. nos termos dos Decretos Estaduais nOs28.087 e 28.089, ambos de 10/01/2006,

publicado no DOE de 12/01/2006;
III. no inciso II, do art. 15, da Lei nO8.666/93;
IV. e, subsidiariamente, nas demais normas da Lei nO8.666/93 e suas alterag6es posteriares,
V. e demais legislagao pertinente.

CLAuSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - A presente Ata tem par objeto 0 registro de pregos, visando a CONTRATA<;6ES FUTURAS
E EVENTUAIS DE RACKS DE PISO E DE PAREDE PARA ATIVOS DE REDE E RACKS PARA
SERVIDOR, todos novos e de primeiro uso pelos 6rgaos e entidades participantes do Sistema de
Registro de Pregos do Estado do Ceara, cujas especificag6es e quantidades encontram-se
detalhadas no Anexo 01 - TERMO DE REFERENCIA do Edital de Pregao n° 010/2009 e passa a
fazer parte desta Ata, juntamente com a documentagao e proposta de pregos apresentadas pelas
Iicitantes classificadas em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nO09308591-5

2.2 - Este instrumento nao obriga a Administragao a firmar contratag6es nas demandas estimadas
ou adquirir, exclusivamente por seu intermedio, os bens referidos na clausula segunda, podendo
realizar licitag6es especfficas, obedecida a legislagao pertinente, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenizagao de qualquer especie as empresas detentaras do registro de pregos,
sendo-Ihes assegurada a preferencia de fornecimento, em igualdade de condig6es.

CLAuSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

3.1 - A presente Ata de Registro de Pregos tera validade pelo prazo de 12(doze) meses, contados
a partir da data da sua ASSINATURA.

CLAuSULA QUARTA - DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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4.1 - Cabera a Empresa de Tecnologia da InformaC(ao do Ceara - ETICE 0 gerenciamento deste
instrumento, no seu aspecto operacional e nas questoes legais, em conformidade com as normas
do Decreto Estadual n028.087, de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006.

CLAuSULA QUINTA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1 - Em decorrencia da publicaC(ao desta Ata, os participantes do SRP poderao firmar contratos
com os fornecedores com preC(os registrados, devendo para tanto, adotar os seguintes
procedimentos:

I. emitir em 02 (duas) vias a Ordem de Compra ou ServiC(o , utilizando 0 SRP ( Sistema de
Regsitro de Pre<;os ). Sendo primeira enviada ao fornecedor~ a segunda para arquivo do
6rgao/entidade contratante;

II. elaborar 0 contrato a ser firmado, conforme 0 Anexo 02 - MINUTA DE CONTRATO, do
Edital do Pregao Eletr6nico nO010/2009.

III. comunicar ao Orgao Gestor a recusa para assinatura do Contrato ou 0 atraso do detentor

de registro de preC(os,no prazo estabelecido na Ordem de Compra ou ServiC(o.

CLAuSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

6.1 - Os signatarios desta Ata de Registro de Pre<;os assumem as obrigaC(oes e responsabilidades
constantes no Decreto Estadual de Registro de PreC(os nO 28.087/2006, alem das descritas a
seguir.

6.2 - Competira ao Orgao Gestor do Registro de PreC(os0 controle e administraC(ao do SRP, em
especial:

I. gerenciar a Ata de Registro de PreC(os;

II. providenciar, sempre que solicitada, a indicaC(ao do fornecedor detentor de preC(o
registrado, para atendimento as necessidades da Administra~ao, obedecendo a ordem de
c1assificaC(aoe aos quantitativos definidos nesta Ata;

III. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociaC(oes dos preC(osregistrados;

IV. aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
PreC(os:

a) advertencia;

b) multa, na forma prevista no instrumento convocat6rio ou nesta Ata;

c) suspensao temporaria de participaC(ao em licitaC(ao e impedimenta de contratar com a
AdministraC(ao, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos ;

d) deciaraC(ao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a AdministraC(ao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniC(ao ou ate que seja promovida a reabilitaC(ao
perante a autoridade que aplicou a penalidade, respeitado 0 prazo maximo de 02 (dois) anos.

V. cancelar 0 registro do fornecedor detentor do preC(o registrado, em razao do disposto no
Art. 22 do citado Decreto;

VI. comunicar aos Orgaos Participantes do SRP a aplicaC(ao de penalidades ao fornecedor
detentor de preC(osregistrados.
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6.3 - Cabera aos 6rgaos participantes:

I. tomar conhecimento da Ata de Registro de Pregos, inclusive das alterag6es porventura
ocorridas, com 0 objetivo de assegurar, quando do seu use, 0 correto cumprimento de suas
disposig6es;

II. indicar 0 gestor do contrato, quando da necessidade de utilizagao desse instrumento, ao
qual, alem das atribuig6es previstas no art. 67 da Lei nO8.666, de 21de junho de 1993,
compete:

a) promover consulta previa junto ao Orgao Gestor do Registro de Pregos, quando da
necessidade de contratagao, a fim de obter a indicagao do fornecedor, os respectivos
quantitativos e os pregos a serem praticados, encaminhando, tempestivamente, as
informag6es sobre a contratagao efetivamente realizada;

b) assegurar-se, quando do usa da Ata de Registro de Pregos, que a contratagao a ser procedida
atende aos interesses da Administragao Publica Estadual, sobretudo quanta aos valores
praticados, informando ao Orgao Gestor do Registro de Pregos eventual desvantagem quanta
a sua utilizagao;

c) zelar pelo cumprimento das obrigag6es assumidas pelo fornecedor e, em coordenagao com 0
Orgao Gestor do Registro de Pregos, pela aplicagao de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento dos compromissos assumidos;

d) informar ao Orgao Gestor do Registro de Pregos a recusa do fornecedor em realizar as
contratag6es para fornecimento ou prestagao dos servigos, bem como 0 nao atendimento as
condig6es estabelecidas no Edital e firmadas na Ata de Registro de Pregos, alem das
diverg€mcias relativas a entrega e as caracteristicas do objeto licitado.

III - realizar Pesquisa de Mercado, nos termos do inciso VIII do Art. 1° do Decreto Estadual nO
28.087/2006 antes de efetivar contratag6es de itens com pregos registrados caso decorridos mais
de 180 (cento e oitenta) dias da assinatura da Ata de Registro de Pregos e desde que 0 item nao
tenha side contemplado na ultima Pesquisa de Mercado realizada, nos termos do paragrafo unico,
do inciso VI do Art. 6° deste Decreto, visando verificar se os pregos registrados estao de acordo
com os praticados no mercado;

IV - comunicar ao Orgao Gestor do Registro de Pregos, atraves de documento formal, a
constatagao de prego de mercado inferior ao prego registrado;

V - para cada contratagao, abrir processo numerado e instruido contendo:

a) certidao de consulta a Ata de Registro de Pregos;

b) comprovante de realizagao da Pesquisa de Mercado, caso decorridos mais de 180 (cento e
oitenta) dias do ultimo prego publicado para 0 item; e

c) posteriormente, uma via da Nota de Empenho, c6pia da Ordem de Compra ou de Servigo e
Contrato.

6.4 - 0 detentor do registro de pregos, durante 0 prazo de validade da Ata de Registro de Pregos,
fica obrigado a:

a) atender a todos os pedidos efetuados pelos 6rgaos e entidades participantes do SRP, bem
como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua
vigencia, mesmo que a execugao do objeto esteja prevista para data posterior a do seu
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vencimento.

b) fornecer os bens ofertados, por prego unitario registrado, nas quantidades indicadas pelos
participantes do Sistema de Registro de Pregos, mediante formalizagao de contrato, no prazo
estabelecido na Ordem de Compra ou Servigo.

6.5 - As demais obrigag6es decorrentes, exclusivamente, da execugao dos contratos firmados
entre os Contratantes e os Detentores de pre90s registrados, estao estabelecidas no Anexo 02 -
MINUTA DO CONTRATO, do Edital do Pregao Eletronico nO010/2009
CLAuSULA SETIMA - DOS PRECOS REGISTRADOS

7.1 - Os pregos registrados sac os pregos unitarios ofertados em cada lote do Pregao Eletronico
nO 010/2009 nas propostas das empresas signatarias desta Ata, os quais estao relacionados,
segundo a classificagao de cada fornecedor, no Mapa de Pregos dos Bens, anexo a esta Ata e
servirao de base para as futuras contratag6es, observadas as condig6es de mercado.

CLAuSULA OITAVA - DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

8.1 - Os pregos registrados s6 poderao ser revistos nos casos previstos nesta Ata, no Edital de
Pregao Eletronico e obedecendo ao seguinte:

I. Sempre que verificar que 0 prego registrado esta acima doprego de mercado, 0 Orgao
Gestor convocara 0 fornecedor para negociar 0 prego registrado e adequa-Io ao prego
corrente, procedendo a respectiva alteragao na Ata, caso haja a concordancia do Detentor
do Registro. Frustrada a negociagao, 0 fornecedor sera Iiberado do compromisso
assumido, respeitados os contratos ja firmados.

II. Nao havendo exito nas negociag6es com 0 primeiro colocado, 0 Orgao Gestor podera
convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condig6es, oferecer
igual oportunidade de negociagao, ou revogar a Ata de Registro de Pregos ou parte dela.

III. Antes de firmar qualquer contratagao, 0 Fornecedor podera solicitar a revisao dos pregos
registrados, mediante requerimento fundamentado, com apresentagao de comprovantes e
de planilha detalhada do custo, que demonstrem que 0 mesmo nao pode cumprir as
obrigag6es assumidas, em fungao da elevagao dos custos dos bens, decorrentes de fatos
supervenientes. 0 Orgao Gestor providenciara a alteragao na Ata de Registro de Pregos,
caso acate 0 pedido ou, se indeferido, 0 licitante podera ser Iiberado do compromisso
assumido.

IV. Em qualquer hip6tese os pregos decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar os
praticados no mercado, mantendo-se, no minimo, a diferenga percentual apurada entre 0
valor originalmente constante da proposta do licitante e aquele vigente no mercado a
epoca do registro.

V. Serao considerados pregos de mercado, os pregos que forem iguais ou inferiores a media
daqueles apurados pela Administragao para os bens.

VI. As alterag6es dos pregos registrados oriundas da revisao dos mesmos serao comunicadas
aos Participantes e publicadas no Diario Oficial do Estado e na pagina oficial do Governo
do Estado na INTERNET.

CLAuSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

9.1 - Os pregos registrados na presente Ata poderao ser cancelados de
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seguintes situa<;6es, alem de outras previstas no Edital do Pregao Eletronico 010/2009 e em lei:

I. No caso do fornecedor classificado recusar-se a atender a convoca<;ao para assinar a Ata
de Registro de Pre<;os no prazo estabelecido pela Administra<;ao, sem justificativa
aceitavel;

II. Na hip6tese do detentor de pre<;os registrados descumprir as condi<;6es desta Ata de
Registro de Pre<;os;

III. Na hip6tese do detentor de pre<;os registrados recusar-se a firmar contrato com os
participantes do SRP;

IV. Na hip6tese do detentor de pre<;os registrados nao aceitar reduzir os pre<;os registrados
quando estes se tornarem superiores aos de mercado;

V. Nos cas os em que 0 detentor do registro de pre<;os ficar impedido ou for declarado
inidoneo para Iicitar ou contratar com a Administra<;ao;

VI. E ainda, por raz6es de interesse publico, devidamente fundamentado.

9.2 - A comunica<;ao do cancelamento do registro de pre<;os, nos casos previstos nesta clausula,
sera feita por correspondencia com aviso de recebimento ou por meio eletronico, juntando-se
comprovante nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.

9.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel 0 endere<;o do fornecedor, a comunica<;ao
sera feita mediante publica<;ao no Diario Oficial do Estado do Ceara, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado 0 registro de pre<;os a partir de 05 (cinco) dias uteis
contados da ultima publica<;ao.

9.4 - Fica assegurado 0 direito a defesa e ao contradit6rio nos casos de cancelamento de registro
de pre<;os de que trata esta C1ausula, sendo oferecido 0 prazo de 05 (cinco) dias uteis contados
da ciencia do cancelamento, para interposi<;ao do recurso.

CLAuSULA DECIMA - DAS CONDI<;OES PARA A CONTRATA<;AO

10.1 - as contratos de fornecimento de bens que poderao advir desta Ata de Registro de Pre<;os
serao formalizados mediante assinatura dos instrumentos contratuais respectivos, conforme
Anexo 02 - MINUTA DO CONTRATO, do Edital do Pregao 010/2009, devendo 0 fornecedor ser
convocado por meio de ORDEM DE COMPRA au SERVI<;O, emitida pelo aplicativo web SRP,
obedecidos os procedimentos estabelecidos na Clausula Quinta desta Ata.

10.2 - a prazo para assinatura do contrato sera de no maximo 05 (cinco) dias uteis, contados da
data do recebimento da Ordem de Compra ou Servi<;o devidamente assinados pelas partes. Este
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criterio da Administra<;ao.

10.3 - Caso 0 fornecedor nao cumpra 0 prazo acima estabelecido ou 5e recuse a firmar 0 contrato,
tera 0 seu registro de pre<;o cancelado, sem prejuizo das demais san<;6es previstas em lei, nesta
Ata e no Edital do Pregao 010/2009.

10.4 - Neste caso, 0 Participante podera, com a previa autoriza<;ao do Orgao Gestor convidar,
sucessivamente, por ordem de classifica<;ao, os demais Iicitantes, os quais ficarao sujeitos as
mesmas condi<;6es previstas para 0 primeiro classificado.

10.5 - No ato da assinatura do contrato, 0 fornecedor deve estar plenamente habilitado a assumir
os encargos contratuais, comprometendo-se a manter-se nas mesmas condi<;6es de habilita<;ao e
qualifica<;ao exigidas na licita<;ao, durante toda a execu<;ao do contrato.
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10.6 - Quando a criterio da Contratante, para celebragao do contrato tiver side exigido garantia de
execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar, no prazo de ate 05 (cinco) dias
contados da data de assinatura do instrumento, garantia da execugao do contrato, no montante de
5% (cinco por cento) do valor contratado, atualizavel nas mesmas condig6es, quando das revis6es
de valor, em quaisquer das modalidades previstas na lei, obedecidos os para metros constantes no
Edital do Pregao Eletr6nico 010/2009,

10.7 - a fornecedor sera obrigado a atender todos os pedidos efetuados pelos

6rgaos e entidades participantes do SRP durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos, mesmo
que a execugao do objeto esteja prevista para data posterior a do vencimento da Ata,

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXECUCAO DO OBJETO L1CITADO

11,1 - as prazos, as quantidades, a forma de entrega, de recebimento, de aceite e as demais
condig6es de execugao do objeto serao definidos nos contratos celebrados entre os participantes
e os detentores de registro de prec;os, conforme Anexo 02- MINUTADO CONTRATO, obedecidas
as especificag6es e quantidades constantes no Anexo 01 - TERMO DE REFERENCIA, os term os
da proposta do Iicitante e as regras do Edital de Pregao 010/2009 e seus anexos.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12.1 - as recursos financeiros para fazerem face ao pagamento das contratag6es advindas desta
Ata de Registro de Pregos correrao a conta de dotag6es orgamentarias de cada Participante.

12,2 - A forma de pagamento obedecera ao descrito na Clausula Quarta - Da Forma de
Pagamento, da MINUTA DO CONTRATO, conforme Anexo 02 do' Edital de Pregao Eletr6nico
010/2009,

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13,1, A licitante que se encontrar, conforme 0 caso, nas condig6es previstas no art. 7°, da Lei nO
10.520/2002, sem prejuizo das sang6es legais nas esferas civil e criminal, estara sujeito as
seguintes penalidades:

13.1,1, Multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor da proposta;

13,1,2, Impedimenta de licitar e contratar com a Administragao Publica, sendo, entao,
descrendenciado no Cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestao do
Estado do Ceara/SEPLAG pelo prazo maximo de ate 05 (cinco) anos.

13.2,0 valor da multa aplicada sera deduzido pela Contratante por ocasiao do pagamento, no
momenta em que a Administragao comunicara a CONTRATADA

13,3. Se nao for possivel 0 pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA ficara obrigada a
recolher a multa por meio de DAE - Documento de Arrecadac;ao Estadual em nome do 6rgao
comprador. Se nao 0 fizer, sera encaminhado a Procuradoria Geral do Estado para cobranga em
processo de execugao.

13.4, Nenhuma sangao sera aplicada sem a concessao da oportunidade de ampla defesa e
contradit6rio na forma da Lei.

13.5. As demais penalidades aplicaveis, exclusivamente, aos licitantes beneficiarios da Ata de
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Registro de Pre<;os que firmarem contratos com os Participantes do SRP estao definidas na
Clausula Decima Terceira - Das San<;oes Administrativas, do Anexo 02 - MINUTA DE
CONTRATO, do Edital do Pregao nO2009010

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIC;6ES FINAlS

14.1 - Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal nO8.666/93, alterada pela
Lei Federal nO8.883/94, com 0 Decreto Estadual n028.087, de 10/01/2006, DOE de 12/01/2006,
no que nao colidir com a primeira e nas demais normas aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-
ao os Principios Gerais de Direito.

CLAuSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Fica eleito 0 foro da cidade de Fortaleza, para conhecer das questoes relacionadas com a
presente Ata que nao possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os Signatarios relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam 0
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas clausulas e condi<;oes.

Empresa de Tecnologia da Informa~ao - ETICE

Nome do Titular: Fernando Antonio de Carvalho Gomes
Cargo: Ordenador de Despesas
CPF: 163.594.293-49
RG: 96002066038

ional: Rua Joao Mahfuz, n° 28-17 - Portal -
Mirassol - SP
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CNPJ: 41.587.502/0001-48
Endereyo: Rua Boris n090 - Conjunto 1, Centro

Telefone/FAX: (85) 346680001 FAX: (85) 3253-5891
Nome do Representante: Alexandre Mota Albuquerque

Cargo: Representante Legal
Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado
Enderec;o Residencial: Rua Joaquim Nabuco N°2560 Apto.1 02 - Dionisio Torres,CEP:60125-121

Fortaleza - Ceara
CPF: 261.138.723-00
RG: 93001004190 - SSP/CE

email: alexandre.mota@lanlink.com.br

ASSinatu~~

Fernando Antonio de Carvalho Gomes

Ordenador de Despesas - ETICE

mailto:alexandre.mota@lanlink.com.br
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ANEXO UNICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2009
MAPA DE PRECOS DOS BENS

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Pregos acima referenciada, celebrada
entre a Empresa de Tecnologia da Informagao do Ceara- ETICE e as Empresas cujos pregos
estao a seguir registrados por lote, em face da realizagao do Pregao Eletr6nico nO010/2009.

e-

LOTE BEM QTDE. PRECO
REGISTRADO

1 RACKS DE PISO E DE PAREDE 600 R$ 517.806,00

EMPRESAS 18 - GELSAM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA-ME
POR ORDEM DE 23 - FABIANA SANTANA DE SOUZA - EPP
CLASSIFICACAO 38 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA-EPP

48 - SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA ME
58 - KAZZA TELEINFORMATICA LTDA
68 - INFOCLARO INFORMATICA LTDA
73 - LOPES & RUBINGER INFORMATICA LTDA
88 - ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA
98 -INFO OFFICE SHOP LTDA
108 -LPS INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD
118 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA
123 - URSULAANDREAALMEIDA BARROS PONTE - ME
133 - ATACK COMERCIO DE MATERIAlS ELETRICOS LTDA
148 - ELETROTERRA MATERIAlS ELETRICOS LTDA - EPP
158 - INFORSERV ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDAME
168 - L1CITEC COMERCIAL LTDA
178 - MOl TI MONITORAMENTO DIGITAL INT E TEC DA INFORMAC

LOTE BEM QTDE. PRECO
REGISTRADO

2 RACKS PARA SERVIDORES 450 R$ 4.259.000,00

EMPRESAS 18 - ATACK COMERCIO DE MATERIAlS ELETRICOS LTDA
POR ORDEM DE 28 - URSULA ANDREA ALMEIDA BARROS PONTE - ME
CLASSIFICACAO 38 - LPS INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

48 - INFOCLARO INFORMATICA LTDA
58 - CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA-EPP
68 - GELSAM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA-ME
73 - ELETROTERRA MATERIAlS ELETRICOS LTDA - EPP
88 - LOPES & RUBINGER INFORMATICA LTDA
98 - CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA
108 - INFO OFFICE SHOP LTDA
118 - LANLINK INFORMATICA LTDA
128 - INFORSERV ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS LTDAME
138 - L1CITEC COMERCIAL LTDA
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GOVERNODO
ESTADO DO CEARA

Rack de piso, modele ATK-RK 44U-
770, ATACK, para Informatica 19
polegadas 44 U, 19"X 44 Ua X
770mm; Porta de acrilico fume de 2
mm de espessura com chave; Porta
traseira em ac;o com chave; Estrutura
em ac;o SAE 1020 1,5mm de
espessura. Laterais e fundos em ac;o
SAE 1020 0,75mm de espessura com
aletas de ventilac;ao; Pintura ep6xi
Grafite/Bege; Argolas na estrutura
traseira para guia dos cabos; Pes
niveladores; Kit ventilac;ao para teto
com 04 ventiladores voltagem
automatica, 01 bandeja fixa, 02 guia
cabos horizontais, 20 kit porca gaiola;
02 reguas de alimentac;ao de 04 ou 06
tomadas. Garantia: 36 (trinta e seis)
meses

Rack de parede, modele ATK-RK 12U-
570, ATACK, para Informatica 19
polegadas 12 U, 19"X 12 Ua X
570mm; Porta de acrilico fume de 2
mm de espessura com chave;
Estrutura em ac;o SAE 1020 0,9 mm
de espessura; Laterais e fundos em
ac;o SAE 1020 0,75mm de espessura
com aletas de ventilac;ao; Pintura
ep6xi Grafite/Bege; Kit de parafuso
para fixac;ao em parede; Acess6rios:
Kit ventilac;ao para teto com 02
ventiladores voltagem automatica; 01
guia cabos horizontal; 12 kit porca
gaiola; 01 reguas de alimentac;ao de
04 tomadas; Garantia: 36 (trinta e
seis) meses

GELSAM
LOGISTICAE

TRANSPORTES
LTDA

GELSAM
LOGISTICAE

TRANSPORTES
LTDA

VALOR
UNITARIO
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Cod. do DESCRI<;AO
Catalogo

Rack para informatica, para
servidores - ibm standard 93074rx
padrao eia 310-d 19" 42 u a<;:o
acabamento de pintura aplicada por
processo eletrostatico - profundidade
1000mm dobradi<;:as da porta ,
dianteira manual que facilite mudar 0
sentido da abertura da mesma porta
dianteira perfurada - sistema de
ventila<;:ao capaz de suprir as
necessidades de temperatura normal
com a capacidade maxima ,

14206-9 instalada 10 tampas tampas cegas
1u cada - tampas laterais e da
traseira com fechos especiais
removiveis pi abertura das mesmas
sem utiliza<;:aode ferramenta possuir
pes (base) que permitam a , tampas
laterais e da traseira com fechos
especiais removiveis pi abertura das
mesmas sem utiliza<;:ao de
ferramenta possuir pes (base) que
permitam a perfeita estabilidade do
equipamento

Rack para informatica, rack para
informatica - para servidores com
kvm - rack Ibm standard 93074rx
kvm/console ibm 173531x rack
padrao eia 310-d 19' 42u -
profundidade 950mm , porta
dianteira perfurada estrutura em ago

15230-7 acabamento de pintura aplicada por
processo eletrostcitico - console kvm
08 portas resolugao de video
75mhz , 1280 x 1024 - monitor de
video tft retratil 17" sxga teclado ps/2
usb embutido rack interligado a rede
eletrica atraves de tomadas nbr
6147,7 tomadas tipo iec 309 c13.

LANLINK
INFORMATICA

LTDA

LANLINK
INFORMATICA

LTDA

VALOR
UNITARIO
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Console kvm, console kvm - ibm
173531x console 17231 7x 08 portas
que permitem 0 cascateamento - 1
porta para update de firmware -
monitor de video 1ft , retratil 17' sxga

LANLINK5 48230-0 resolugao de video suportada 75mhz 100 R$10.044,04
1280 x 1024 possuir menus teclado INFORMATICA

usb - altura da console (1u = 1.75 LTDA

polegada = 44.45 mm)
acompanhada de , todos os cabos
pixel pitch de no maximo 0,297 mm
taxa de contraste minima de 300:1


