
Item Descritivo Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total
Tipo de 

Cota
Licitante

Situação 
(APROVADO OU 
REPROVADO)

Motivo

7

030.17.01132 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 8 TOMADAS PARA RACK- CABO DE 
1 METRO: Tensão nominal:100 ~240 Vac, corrente máxima: 10 A, potência máxima de 
operação: 1270 W (127 Vac) e 2200 W (220 Vac) possui chave inteligente que atua 
como disjuntor rearmável(não precisa de fusivel), alimentação bivolt automatico - 100 a 
240 Vac 50/60 Hz, Capacidade de até 5 equipamentos com plugues em 90°, sem que 
haja interferência entre eles, fabricado em material antichamas, cor preta, comprimento 
do cabo de 3 metros, corrente máxima 10 A, potência máxima de 1270 W(127 Vac) e 
2200 W (220 Vac), frequência de rede eletrica: 50 ou 60 Hz, plug 2P + T (NBR 14136) 
10 A, conexões de saída: 8 tomadas 2P + T (NBR 14136) 10 A, chave tipo disjuntor 
rearmável com indicador luminoso de funcionamento, grau de proteção: IP 20, 
tecnologias de proteção: Varistor contra surtos de tensão, chave disjuntor contra curto 
circuito e sobrecarga, Garantia de, no mínimo, 12 meses

UN 52 R$ 366,25 R$ 19.045,00 ABERTA
PARTICIPANTE 

059
APROVADO

12

052.17.0196 - SWITCH 24 PORTAS: Deverá possuir 26 (vinte e seis) portas, sendo 24 
(vinte e quatro) portas 10/100, e 02 (duas) portas 10/100/1000. Com detecção 
automática. Memória e processamento: SDRAM de, no mínimo, 256MB. Buffer de, até, 
1.5 MB e 64 MB de flash. Energia: Fonte interna, bivolt automático. Suporte e garantia: 
No mínimo 12 (doze) meses de garantia, diretamente com a fabricante ou autorizada 
indicada pela fabricante através de documento entregue pelo vencedor do certame, com 
atendimento in loco, com abertura por telefone, pelo menos, em horário comercial e/ou 
chat diretamente no site da fabricante do produto ofertado ou autorizada conforme 
descrito acima. Comprovações técnicas e exigências legais: O fabricante do produto 
ofertado deverá fazer parte da lista de membros do DMTF na categoria BOARD, anexar 
documento comprobatório.Garantia de, no mínimo, 12 meses.

UN 23 R$ 1.949,00 R$ 44.827,00 ABERTA
PARTICIPANTE 

060
REPROVADO

O fabricante do 
produto ofertado 
não faz parte da 
lista de membros 

do DMTF na 
categoria BOARD

Valor total da licitação: R$ 63.872,00


