
MAPA DE PREÇOS DOS BENS POR ITEM

LOTE 01

ITEM Cód. do 
Catálogo

DESCRIÇÃO EMPRESA Qtd. VALOR 
UNITÁRIO

1 12615-2

Rack  de  piso,  modelo  ATK-RK 44U-
770,  ATACK,  para  Informática  19 
polegadas  44  U,  19’’X  44  Ua  X 
770mm;  Porta  de  acrílico  fume de 2 
mm de  espessura  com chave;  Porta 
traseira em aço com chave; Estrutura 
em  aço  SAE  1020  1,5mm  de 
espessura. Laterais e fundos em aço 
SAE 1020 0,75mm de espessura com 
aletas  de  ventilação;  Pintura  epóxi 
Grafite/Bege;  Argolas  na  estrutura 
traseira  para  guia  dos  cabos;  Pés 
niveladores;  Kit  ventilação  para  teto 
com  04  ventiladores  voltagem 
automática,  01  bandeja  fixa,  02  guia 
cabos horizontais, 20 kit porca gaiola; 
02 réguas de alimentação de 04 ou 06 
tomadas.  Garantia:  36  (trinta  e  seis) 
meses

GELSAM 
LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES 
LTDA

200 R$1.330,97

2 13084-2

Rack de parede, modelo ATK-RK 12U-
570,  ATACK,  para  Informática  19 
polegadas  12  U,  19’’X  12  Ua  X 
570mm;  Porta  de  acrílico  fume de 2 
mm  de  espessura  com  chave; 
Estrutura em aço SAE 1020 0,9 mm 
de  espessura;  Laterais  e  fundos  em 
aço SAE 1020 0,75mm de espessura 
com  aletas  de  ventilação;  Pintura 
epóxi  Grafite/Bege;  Kit  de  parafuso 
para fixação em parede;  Acessórios: 
Kit  ventilação  para  teto  com  02 
ventiladores  voltagem automática;  01 
guia  cabos  horizontal;  12  kit  porca 
gaiola;  01  réguas de alimentação de 
04  tomadas;  Garantia:  36  (trinta  e 
seis) meses

GELSAM 
LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES 
LTDA

400 R$629,03

LOTE 02

TEM Cód. do 
Catálogo

DESCRIÇÃO EMPRESA Qtd. VALOR 
UNITÁRIO

Rack  para  informatica,  para 
servidores  –  ibm  standard  93074rx 
padrão  eia  310-d  19"  42  u  aço 
acabamento de pintura aplicada por 
processo eletrostático - profundidade 
1000mm  dobradiças  da  porta  , 
dianteira manual que facilite mudar o 
sentido da abertura da mesma porta 
dianteira  perfurada  -  sistema  de 



3 14206-9

ventilação  capaz  de  suprir  às 
necessidades de temperatura normal 
com  a  capacidade  máxima  , 
instalada  10  tampas  tampas  cegas 
1u  cada  -  tampas  laterais  e  da 
traseira  com  fechos  especiais 
removíveis p/ abertura das mesmas 
sem utilização de ferramenta possuir 
pés (base) que permitam a , tampas 
laterais  e  da  traseira  com  fechos 
especiais removíveis p/ abertura das 
mesmas  sem  utilização  de 
ferramenta  possuir  pés  (base)  que 
permitam a perfeita  estabilidade do 
equipamento 

LANLINK 
INFORMÁTICA 

LTDA

150 R$3.813,56

4 15230-7

Rack  para  informatica,  rack  para 
informatica  –  para  servidores  com 
kvm  –  rack  ibm  standard  93074rx 
kvm/console  ibm  17353lx  rack 
padrão  eia  310-d  19'  42u  - 
profundidade  950mm  ,  porta 
dianteira perfurada estrutura em aço 
acabamento de pintura aplicada por 
processo eletrostático - console kvm 
08  portas  resolução  de  vídeo 
75mhz ,  1280 x 1024 -  monitor  de 
vídeo tft retrátil 17” sxga teclado ps/2 
usb embutido rack interligado à rede 
elétrica  através  de  tomadas  nbr 
6147, 7 tomadas tipo iec 309 c13. 

LANLINK 
INFORMÁTICA 

LTDA

200 R$13.412,81

5 48230-0

Console  kvm,  console  kvm  –  ibm 
17353lx console 172317x 08 portas 
que permitem o cascateamento -  1 
porta  para  update  de  firmware  - 
monitor de vídeo tft , retrátil 17' sxga 
resolução de vídeo suportada 75mhz 
1280 x 1024 possuir menus teclado 
usb -  altura  da console  (1u =  1.75 
polegada  =  44.45  mm) 
acompanhada  de  ,  todos  os  cabos 
pixel pitch de no máximo 0,297 mm 
taxa de contraste mínima de 300:1 

LANLINK 
INFORMÁTICA 

LTDA

100 R$10.044,04


