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TERMO DE REFERÊNCIA 

I ‐ INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA 
 
 

1. ÓRGÃO SOLICITANTE:  

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes - SEE 
 

2. TERMO DE REFERÊNCIA  

2.1. Número da Unidade Orçamentária:  717.001.42880000  
2.2. Programa: Manutenção das Atividades Administrativas e 

Operacionais; 
2.3. Número da Unidade Orçamentária:  717.601.4434.0000 
2.4. Programa: Garantir a Funcionalidade das Unidades 

Escolares/SEE; 
2.5. Elemento de despesa: 44.90.52.00 
2.6. Fontes de Recurso: 100 (RP) E 300 (FUNDEB) 

 

3. DESCRIÇÃO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 

(   ) Capacitação 

(X) Equipamento de Apoio 

(X) Equipamento de TI 

(   ) Consultoria/Auditoria/Assessoria 

(   ) Despesa de Custeio 

(   ) Bens de Consumo 

(X) Material Permanente 
 

4. UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Departamento de 

Tecnologia e Informação – DTI. 

 

5.  DO OBJETO 

5.1. O presente termo de referência refere-se à aquisição de 

equipamentos e insumos de Informática com objetivo de suprir as 

demandas da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do 

http://www.see.ac.gov.br/
mailto:informatica.educacao@ac.gov.br


Departamento de Tecnologia e Informação 

 
 

Website: http://www.see.ac.gov.br 
E-mail: informatica.educacao@ac.gov.br 

Estado do Acre - SEE. A aquisição por meio de pregão eletrônico para 

registro de preço baseia-se em atender as necessidades identificadas no 

Plano Modernização da Tecnologia da Informação 2020 – 2021. 

 

6.  DA JUSTIFICATIVA 

6.1. De acordo com relatório técnico elaborado por este Departamento 

de Tecnologia e Informação, após visita às Escolas da Rede Pública 

Estadual e Núcleos de representação da Secretaria de Educação na 

Capital Rio Branco e nos 18 municípios que possuem acesso terrestre, 

verificou-se que os computadores, periféricos e equipamentos de rede 

lógica  estão em sua grande maioria defasados, em estado crítico para 

uso, e poucos em funcionamento. Isto posto, surge a necessidade de 

aquisição de novos computadores e nobreak para substituir o parque 

computacional das Escolas, dos núcleos de representação, da Sede 

Administrativa da SEE e anexos. 

As Tecnologias de Informação (TI) servem de suporte às atividades de 

fiscalização / controle e funções e administrativas. No contexto de 

fiscalização e controle, servem como instrumentos de pesquisa, coleta e 

armazenamento de dados, meio de acesso e de difusão da informação. 

No contexto administrativo, servem como instrumentos de automação e 

racionalização de processos administrativos e no contexto de gestão, dão 

suporte ao planejamento, acompanhamento, avaliação e controle. 

 

6.2. No passado os Administradores e Gestores de TI elaboravam 

processos licitatórios com vistas à contratação de serviços de atualização 

(upgrade) de componentes de hardware e contratação de serviços de 

manutenção. Essa estratégia, entretanto, não já não se demonstra 

adequada para a Administração Pública, pois a contratação desse tipo 

de serviço comprovadamente antieconômica na comparação do custo 

benefício da contratação. O tema também já foi objeto de apreciação da 

egrégia Corte de Contas que exarou entendimento no sentido de 
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condenar a prática de atualizações tecnológicas em detrimento à 

aquisição de novos equipamentos. Para ilustrar o mote cita-se o Acórdão 

TCU n. 2400/2006 que assim discorreu sobre os serviços de atualização 

tecnológica e suporte técnico: 

 

“Acórdão TCU n. 2400/2006 – Plenário 

... 

2.9.2.4 .... do ponto de vista técnico, o fato 

de existir garantia para os equipamentos 

que sofrerem atualização nos mesmos 

níveis que os prestados a equipamentos 

novos não garante vantagem técnica ao 

upgrade. Pelo contrário, não se pode 

esperar que um servidor em gabinete 

desmontado e remontado em um rack com 

substituição de quase todos os 

componentes (ver listagem dos 

componentes que serão substituídos à fl. 70 

do anexo 2), com a permanência de alguns 

componentes antigos, possa ter menor 

probabilidade de falha que um equipamento 

novo que, dependendo do fornecedor, pode 

ser montado e testado em fábrica. A 

garantia não diminui o risco de falha e 

necessidade de substituição de 

componentes (mais provável no caso do 

upgrade do que no caso de aquisição de 

novos servidores), caso em que os 

equipamentos, mesmo que por pouco 

tempo, permaneceriam indisponíveis. ” 

 

6.3. As Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, pertencentes a 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do 
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Estado do Acre, possuem em uso, equipamentos de tecnologia da 

informação defasados tecnologicamente com mais de 10 anos de 

utilização. No momento em que há a necessidade de evoluções 

tecnológicas em nossas plataformas, fazendo com que haja a 

necessidade latente de aquisição de equipamentos e soluções 

para o atendimento dos processos de TI e à medida que estas 

demandas estão surgindo, elimina-se a necessidade custosa de 

múltiplos processos licitatórios para atender as demandas destes. 

A padronização das estruturas de informática minimiza a 

necessidade de aprendizado de tecnologias de múltiplos 

fornecedores, padronizando rotinas de back-up, domínio, Rede, 

Intranet e Internet; 

 
6.4. Foram definidos novos padrões para as estruturas de TIC para a  

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do 

Estado do Acre, com vistas ao melhor atendimento aos seus 

clientes internos e externos. Para isso projetou-se um ambiente 

com uma estrutura de equipamentos que garantisse por meio de 

baixo custo, excelente grau de confiabilidade, disponibilidade, 

segurança, consumo de energia baixíssimo, além do baixo tempo 

de resposta e elevada vida útil de tal solução. Para tanto foram 

realizadas especificações de forma a atender a esses pré-

requisitos; 

 

7.  DOS EQUIPAMENTOS E SEUS QUANTITATIVOS 

7.1. O levantamento dos quantitativos dos equipamentos previstos a 

serem adquiridos em 2020-2021 tiveram com base na necessidade 

de mudança e modernização das soluções computacionais do 

parque atual de TI da Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esportes do Estado do Acre; 
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7.2. Este termo de referência prevê o atendimento aos requisitos de 

Sustentabilidade Ambiental (IN SLTI/MPOG n. 01, de 2010), para 

isso foram aplicadas as especificações técnicas dos equipamentos 

de objeto deste certame critérios de sustentabilidade ambiental no 

tocante aos seguintes itens: 

 

a. Exigência de índice de eficiência energética estabelecido pelo 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica; 

 

b. Exigência de monitores de vídeo compatíveis com padrões 

internacionais de conservação de energia elétrica EPEAT; 

 

c. A empresa licitante deverá firmar compromisso que não emprega 

na distribuição dos equipamentos ofertados a administração em 

razão deste certame, substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 

chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil 

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 

concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction 

of Certain Hazardous Substances); 

 

8. JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL DOS LOTES 

8.1. Justificamos a proposta da presente licitação, divida por lotes, 

conforme quadro listado no item 11, deste Termo de Referência, 

devido as especificações técnicas e usabilidade dos equipamentos 

que serão adquiridos conforme o seguinte: 

LOTE I: 

O Switch tipo I será o switch de acesso, ele ficará nos racks de 

onde será conectado os cabos para os computadores. 

O Switch tipo II será utilizado como switch de distribuição, que 

ligará o core da rede aos switches que estarão nas bordas, ou seja, 

dos diversos racks, dentro das salas. 
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O Switch tipo III será o Switch core da rede, ele receberá os links 

de internet e rede externa (RNP-GOV-AC), e conectará ao Switch 

dos Servidores e de lá será conectado aos Switches de distribuição 

da rede.  

Os Access Points serão utilizados para prover conexão sem fio (wi-

fi) nos diversos setores/departamentos da SEE, nos Núcleos de 

representação nos municípios e nas escolas da rede pública 

estadual de ensino. 

8.2. No Lote II está listado material de consumo, que serão utilizados 

para fazer redes lógicas e também realizar reparos nas redes 

lógicas já existentes, tanto no prédio da SEE, nos prédios anexos, 

nos núcleos de representação quanto nas Escolas da rede Pública 

Estadual de Ensino. Todos os 20 itens que compõem o lote II fazem 

parte do mesmo escopo que é material de consumo para rele logica 

e por isso, precisam estar organizados em um único lote. 

8.3. No lote III temos listados 13 tipos de equipamentos que são de 

muita importância para melhorar a qualidade dos serviços 

prestados por esta Secretaria de Educação, senão vejamos: 

Item 1 – Scanner, serão utilizados para digitalização de 

documentos e processos administrativos, principalmente com a 

utilização do Sistema de Eletrônico de Informações – SEI, onde 

todos os documentos devem ser tramitados de forma digital. 

Item 2 – Impressora 3D, faz parte de um projeto de criação de 

espaço maker, para ser utilizado dentro das escolas, atendendo as 

demandas de modernização da educação. 

Item 3 – Impressora ploter, serão utilizadas para imprimir plantas 

em formato A0 pelo departamento de Manutenção que cuida das 

mais de 620 escolas, bem como dos prédios e anexos da Educação 

e também para impressão de banner informativos pela Diretoria de 

Ensino e Comunicação para levar informação de qualidade às 

Escolas da rede. 
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Item 4 – Projetor multimidia, serão utilizados no processo de 

formação continuada dos professores pela Diretoria de Ensino, 

também serão utilizados em sala de aulas para trazer mais 

dinamismo e modernidade e qualidade no ensino. Também será 

utilizado nas atividades de apresentação de treinamentos 

administrativos dentre outros. 

Os Item 5, 6 e 7 serão utilizados pela Divisão de Comunicação e 

divisão de eventos para melhorar a captação de áudio nas 

gravações de vídeos e vinhetas institucionais e na realização dos 

eventos desta Secretaria. 

Os itens 8, 9 e 10, serão utilizados para transporte de dados, 

criação de disco de boot, armazenar aplicativos e etc. 

Os itens 11 e 12, serão utilizados para melhorar os desempenhos 

de alguns computadores que precisam de maior velocidade na 

gravação de arquivos e na execução de programas como autocad, 

dentre outros. Como os computadores existentes em nosso parque 

que são utilizados para esse fim, possuem processador i7 e 8 gigas 

de memória RAM, porém utilizam disco mecânico o que torna o 

ambiente computacional mais lento, por isso, há necessidade de 

utilizar, em alguns casos, discos SSD. 

O item 13 – Será utilizado para realização de backups pela rede no 

prédio da SEE, nos prédios anexos e nos núcleos de 

representação. A ideia é implantar rotinas de backup de forma que 

seja feito copias incrementais diárias e copias total dos dados que 

ficam armazenado no storage e replica em alguns NAS espalhados 

em blocos diferentes, para que possamos ter os dados 

salvaguardados, em caso de sinistros.  

Os equipamentos NAS (Network -Attached Storage) são 

dispositivos dedicados ao armazenamento da dados na rede e 

portanto, serão utilizados para realização de rotinas de backup dos 

dados corporativos. Como é sabido, a Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esportes, possui em sua sede cerca de 650 
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computadores interligados em rede, com uso de diário de produção 

de dados, processo, projetos, documentos, enfim, uma diversidade 

de dados que ficam armazenados no storage, e são acessados 

pela rede de forma compartilhada. 

Ocorre que esta Secretaria, não possui nenhum sistema de 

backup, ou dispositivo de armazenamento, que seja capaz de 

realizar copias dos dados, tampouco dos sistemas e aplicações 

que rodam na rede corporativa e já houve casos em tempos 

passados, em que todos os dados que estavam armazenados no 

storage se perderam, causando incalculável perca de projetos, 

processos, planilhas, dados que levaram anos para serem 

produzidos. 

Recentemente, há exatos 15 dias atrás (11/11/2020), o servidor de 

dados que fica no Prédio do Almoxarifado/Merenda/ Patrimônio 

queimou a fonte de alimentação e o HD(Hard Disc) que continha 

todos os dados que foram produzidos por 03 departamentos 

durante anos, processos de compras, planilhas de distribuição de 

merenda, planilha de distribuição de material, ou seja, arquivos 

preciosos para a administração pública. E justamente por falta de 

dispositivos como este pretendido, não havia backup, ainda mais 

porque o prédio anexo não possui ligação com o prédio sede da 

SEE para que fosse ao menos feito backup no storage. 

Com esse acontecimento fatídico, justificamos os benefícios de 

possuir este equipamento de backup em rede, para que possamos 

garantir a salvaguarda dos dados tanto no prédio sede da SEE, 

quanto no prédio anexo. 

Tecnicamente falando, os benefícios de utilizar o dispositivo NAS, 

no ambiente da Secretaria de Educação, se justifica pelo fato de 

não estar todos os setores e departamentos em um mesmo prédio, 

pois só em Rio Branco, além da Sede da SEE, temos 

Departamentos funcionando no Prédio do Antigo SEBRAE, no 

Prédio do CRIE, no Prédio do Dom Bosco, No Arquivo Geral que 
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fica no Distrito Industrial. Não obstante, mesmo que estivessem 

todos os departamentos no mesmo prédio, atualmente não temos 

nenhum dispositivo para realizar cópia de segurança (backup) dos 

dados desta Secretaria. 

Há ainda que mencionar os Núcleos de Representação que estão 

presentes nos 21 municípios dos Estado do Acre, todos sendo uma 

extensão desta Secretaria, fazem diariamente produção de dados, 

documentos, processos, dentre outros, inerentes a administração 

pública, sendo responsabilidade desta Secretaria buscar meios e 

mecanismos de salvaguardar tais dados. 

 

9. MODALIDADE DA LICITAÇÃO E PROPOSTA: 

 

9.1. A modalidade adotada será do tipo Pregão Presencial Registro 

de Preços do tipo menor preço por lote; 

 

9.2. A proponente deverá indicar: marca, modelo e referência dos 

produtos constantes do Item, ainda, apresentar em anexo 

juntamente com sua proposta comercial sob pena de 

desclassificação: Prospectos / Folhetos / Manuais com impressão 

retirada do sítio do fabricante dos equipamentos; 

 

10. DO QUADRO QUANTITATIVO E PRECIFICAÇÃO. 

 

Lote I – Networking 

Item Descrição Quant.  Valor Unit. 
Valor 
Total 

1.  Switch tipo I 300 R$ R$ 

2.  SwitchTipo II 200 R$ R$ 

3.  Switch Tipo III 004 R$ R$ 

4.  Access Point 500 R$ R$ 

Valor Total  R$ 
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Lote II – Material de consumo 

Item Descrição Quant.  Valor Unit. 
Valor 
Total 

1.  Rack Tipo I 010 R$ R$ 

2.  Rack Tipo II 010 R$ R$ 

3.  Rack Tipo III 010 R$ R$ 

4.  Rack Tipo IV 010 R$ R$ 

5.  Organizador de cabo 100 R$ R$ 

6.  Patch Panel Tipo I 100 R$ R$ 

7.  Patch Panel Tipo II 050 R$ R$ 

8.  Patch Cord Tipo I 500 R$ R$ 

9.  Patch Cord Tipo II 500 R$ R$ 

10.  Patch Cord Tipo III 300 R$ R$ 

11.  Patch Cord Tipo IV 500 R$ R$ 

12.  Patch Cord Tipo V 500 R$ R$ 

13.  Patch Cord Tipo VI 300 R$ R$ 

14.  Conector RJ 45 CAT.5e 5000 R$ R$ 

15.  Conector RJ 45 CAT.6 5000 R$ R$ 

16.  Keystone CAT.5e 1000 R$ R$ 

17.  Keystone CAT.6 1000 R$ R$ 

18.  Caixa de Cabo par trançado CAT.5e 100 R$ R$ 

19.  Caixa de Cabo par trançado CAT. 6 100 R$ R$ 

20.  
Caixa de Cabo par trançado Blindado CAT.6 

Blindado 

100 
R$ R$ 

Valor Total  R$ 

 

Lote III – Equipamentos permanentes 

Item Descrição Quant.  Valor Unit. 
Valor 
Total 

1.  Scanner 0100 R$ R$ 

2.  Impressora 3D 0050 R$ R$ 

3.  Impressora Plotter 0010 R$ R$ 

4.  Projetor multimídia 0600 R$ R$ 

5.  Caixa de som 0050 R$ R$ 

6.  Microfone lapela sem fio 0050 R$ R$ 

7.  Microfone sem fio 0050 R$ R$ 

8.  Pen drive Tipo I 0100 R$ R$ 

9.  Pen drive Tipo II 0100 R$ R$ 

10.  Pen drive Tipo III 0100 R$ R$ 

11.  HD SSD Tipo I 0050 R$ R$ 

12.  HD SSD Tipo II 0050 R$ R$ 
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13.  NAS 4 TB 0050 R$ R$ 

Valor Total  R$ 

 

 

 

11. DA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

 

Item Especificação Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 

Switch Tipo I 
 

1. Características Gerais de Hardware: 

 

1.1 O switch Ethernet deve possuir pelo menos 24 

(vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T auto-

sensing; 

1.2 Deve possuir pelo menos 04 (quatro) portas 

SFP/SFP+ que permitam a inserção de 

adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. 

Estas portas adicionais não podem ser do tipo 

“combo” com as portas UTP e deverão suportar 

adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 

1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR; 

1.3 As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar 

cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper 

Cable – DAC); 

1.4 Possuir matriz de comutação de pelo menos 

128Gbps; 

1.5 Possuir capacidade de processamento de pelo 

menos 96Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

1.6 Possuir capacidade para no mínimo 16.000 

endereços MAC; 

1.7 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a 

integridade e atividade do link; 

1.8 O switch fornecido deve suportar as normas 

técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u 

(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 

802.3ab (1000Base-T); 

300 
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1.9 Suporte ao modo de comutação "store and 

forward"; 

1.10 Ser fornecido com configuração de CPU e 

memória (RAM e Flash) suficiente para 

implementação de todas as funcionalidades 

descritas nesta especificação. 

1.11 Todas as licenças necessárias para as 

funcionalidades exigidas neste edital deverão 

estar inclusas no equipamento. 

1.12 Possuir fonte de alimentação interna ao 

equipamento com ajuste automático de tensão 

110 e 220 Volts; 

1.13 Deve possuir mecanismo de ventilação que 

dispense o uso de ventiladores, ou seja, fanless; 

1.14 Deve possuir o padrão IEEE 802.3az (Energy 

Efficient Ethernet - EEE); 

1.15 Instalável em rack padrão de 19”, sendo que 

deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de 

fixação; 

1.16 O switch fornecido deve ser empilhável. A 

funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo 

menos as seguintes características:  

1.17 Deve ser possível empilhar pelo menos 04 

(quatro) switches; 

1.18 O empilhamento deve ser feito em anel para 

garantir que, na eventual falha de um link, a pilha 

continue a funcionar; 

1.19 Em caso de falha do switch controlador da pilha, 

um controlador “backup” deve ser selecionado de 

forma automática, sem que seja necessária 

intervenção manual; 

1.20 Deve ser possível criar uma conexão de pelo 

menos 40 Gbps (duas portas operando a 10 Gbps 

em full duplex) entre os comutadores membros da 

pilha; 

1.21 A pilha de switches deverá ser gerenciada como 

uma entidade única; 
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1.22 A pilha de switches deverá ser gerenciada através 

de um único endereço IP; 

1.23 O switch deve armazenar no mínimo duas versões 

de firmware simultaneamente em sua flash; 

1.24 O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 

bytes; 

1.25 O equipamento ofertado deve possuir 

homologação junto à ANATEL com certificados 

disponíveis publicamente no endereço eletrônico 

desta agência, conforme a Resolução número 

242; 

 

2. Funcionalidades Gerais: 

 

2.1 Deve possuir porta de console para 

gerenciamento e configuração via linha de 

comando. O conector deve ser RJ-45 ou RS-232 

ou USB; 

2.2 Deve possuir uma interface de gerenciamento 

baseada em WEB (HTTP) que permita aos 

usuários configurar e gerenciar switches através 

de um browser padrão;  

2.3 Gerenciável via Telnet e SSH; 

2.4 Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de 

um grupo de portas para uma porta especificada;  

2.5 Deve possuir espelhamento de por remota; 

2.6 Deve ser gerenciável via SNMP v3; 

2.7 Deve suportar configuração através de Python; 

2.8 Deve possuir nativamente no mínimo 4 grupos 

RMON (History, Statistics, Alarms e Events); 

2.9 Deve implementar Syslog em IPv4 e IPv6 para 

funções de “logging” de eventos; 

2.10 Deve possuir o protocolo NTP ou SNTP para 

sincronismo de relógio do equipamento; 

2.11 Deve implementar autenticação via RADIUS e 

TACACS; 

2.12 Possuir suporte a protocolo de autenticação para 

controle do acesso administrativo ao equipamento; 

http://www.see.ac.gov.br/
mailto:informatica.educacao@ac.gov.br


Departamento de Tecnologia e Informação 

 
 

Website: http://www.see.ac.gov.br 
E-mail: informatica.educacao@ac.gov.br 

2.13 Deve implementar controle de acesso por porta de 

acordo com o padrão IEEE 802.1x; 

2.14 Implementar listas de controle de acesso (ACLs) 

baseadas em endereço IP de origem e destino 

(IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e 

destino e endereços MAC de origem e destino; 

2.15 Possuir controle de broadcast, multicast e unicast 

por porta; 

2.16 Promover análise do protocolo DHCP e permitir 

que se crie uma tabela de associação entre 

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da 

máquina que recebeu o endereço e porta física do 

switch em que se localiza tal MAC; 

2.17 Implementar Netflow, sFlow ou similar; 

2.18 Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por 

porta; 

2.19 Implementar pelo menos uma fila de saída com 

prioridade estrita (ST) por porta e divisão 

ponderada (WRED, WRR ou similar) de banda 

entre as demais filas de saída; 

2.20 Implementar classificação, marcação e priorização 

de tráfego baseada nos valores de classe de 

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) 

2.21 Implementar classificação de tráfego baseada em 

endereço de origem/destino (IPv4 ou IPv6), portas 

TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC 

de origem e destino; 

 

3. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning 

Tree): 

 

3.1 Deve possuir LANs Virtuais (VLANs) conforme 

definições do padrão IEEE 802.1Q; 

3.2 Deve permitir a criação de no mínimo 512 VLANs; 

3.3 Deve permitir a criação de subgrupos dentro de 

uma mesma VLAN com conceito de portas 

“isoladas” e portas “promíscuas”, de modo que 

“portas isoladas” não se comuniquem com outras 
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“portas isoladas”, mas tão somente com as portas 

promíscuas de uma dada VLAN; 

3.4 Deve suportar VLANs dinâmicas permitindo a 

criação, remoção e distribuição de VLANs de 

forma dinâmica através de portas configuradas 

como tronco IEEE 802.1Q; 

3.5 Deve implementar “VLAN Trunking” conforme 

padrão IEEE 802.1Q. Deve ainda ser possível 

estabelecer quais VLANs serão permitidas em 

cada um dos troncos 802.1Q configurados; 

3.6 Deve implementar LACP conforme padrão IEEE 

802.3ad; 

3.7 Deve implementar o Protocolo Spanning-Tree 

conforme padrão IEEE 802.1d; 

3.8 Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple 

Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15 

instâncias simultâneas; 

3.9 Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid 

Spanning Tree”) 

3.10 Deve implementar o protocolo PVST+ ou PVST; 

3.11 Deve possuir mecanismo de proteção da “root 

bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover 

defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” 

no ambiente nível 2; 

3.12 Deve permitir a suspensão de recebimento de 

BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta 

esteja colocada no modo “fast forwarding” 

(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w); 

3.13 Deve implementar até 64 grupos de LAG (Link 

Aggregation), com 8 portas por grupo; 

3.14 Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED 

para descoberta automática de equipamentos na 

rede; 

 

4. Suporte: 

 

4.1 Os equipamentos devem possuir garantia de 36 

(Trinta e seis) meses com um período de 
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disponibilidade para chamada de manutenção 24 

horas por dia, 7 dias por semana com prazo para 

envio de peças em até 05 (cinco) dias úteis 

subsequente à abertura do chamado técnico; 

4.2 A contratante poderá abrir chamados de 

manutenção diretamente no Fabricante do item 

sem necessidade de prévia consulta e/ou qualquer 

liberação por parte da contratada. Não deve haver 

limite para aberturas de chamados, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de 

problemas de hardware ou software; 

4.3 A CONTRATADA deverá apresentar comprovação 

formal da aquisição da garantia técnica junto ao 

fabricante, abrangendo todos os equipamentos e 

software(s) da solução até, A entrega da garantia 

técnica do fabricante não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA da prestação 

de suporte on-site da solução; 

4.4 A abertura de chamados poderá ser realizada 

através de Telefone 0800 do Fabricante, através 

da página da WEB do Fabricante ou através de 

endereço de e-mail do Fabricante; 

4.5 A abertura de chamados através de telefone 0800 

deverá ser realizada inicialmente em Português; 

4.6 Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso 

ao site do Fabricante dos equipamentos e 

softwares. Esse acesso deve permitir consultas a 

quaisquer bases de dados disponíveis para 

usuários relacionadas aos equipamentos e 

softwares especificados, além de permitir 

downloads de quaisquer atualizações de software 

ou documentação deste produto; 

4.7 Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante 

deverá disponibilizar um suporte em horário 

comercial que permita a substituição sem custos 

de componentes de hardware defeituosos (peças, 

acessórios e outros que se façam necessários) e o 

download de todas as atualizações de software 
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por um prazo de 5 anos após o encerramento das 

vendas destes produtos (Garantia Lifetime); 

4.8 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

02 

Switch Tipo II 
 
1. Características Gerais de Hardware: 

 

1.1 O switch Ethernet deve possuir pelo menos 48 

(quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T auto-

sensing; 

1.2 Deve possuir pelo menos 04 (quatro) portas 

SFP/SFP+ que permitam a inserção de adaptadores 

Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas 

adicionais não podem ser do tipo “combo” com as 

portas UTP e deverão suportar adaptadores para os 

padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR 

e 10GBase-LR; 

1.3 As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos 

do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – 

DAC); 

1.4 Possuir matriz de comutação de pelo menos 

176Gbps; 

1.5 Possuir capacidade de processamento de pelo 

menos 132Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

1.6 Possuir capacidade para no mínimo 16.000 

endereços MAC; 

1.7 Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade 

e atividade do link; 

1.8 O switch fornecido deve suportar as normas 

técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u 

(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 

802.3ab (1000Base-T); 
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1.9 Suporte ao modo de comutação "store and forward"; 

1.10 Ser fornecido com configuração de CPU e memória 

(RAM e Flash) suficiente para implementação de 

todas as funcionalidades descritas nesta 

especificação. 

1.11 Todas as licenças necessárias para as 

funcionalidades exigidas neste edital deverão estar 

inclusas no equipamento. 

1.12 Possuir fonte de alimentação interna ao 

equipamento com ajuste automático de tensão 110 

e 220 Volts; 

1.13 Deve possuir mecanismo de ventilação que 

dispense o uso de ventiladores, ou seja, fanless; 

1.14 Deve possuir o padrão IEEE 802.3az (Energy 

Efficient Ethernet - EEE); 

1.15 Instalável em rack padrão de 19”, sendo que 

deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de 

fixação; 

1.16 O switch fornecido deve ser empilhável. A 

funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo 

menos as seguintes características:  

1.17 Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) 

switches; 

1.18 O empilhamento deve ser feito em anel para 

garantir que, na eventual falha de um link, a pilha 

continue a funcionar; 

1.19 Em caso de falha do switch controlador da pilha, um 

controlador “backup” deve ser selecionado de forma 

automática, sem que seja necessária intervenção 

manual; 

1.20 Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 

40 Gbps (duas portas operando a 10 Gbps em full 

duplex) entre os comutadores membros da pilha; 

1.21 A pilha de switches deverá ser gerenciada como 

uma entidade única; 

1.22 A pilha de switches deverá ser gerenciada através 

de um único endereço IP; 
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1.23 O switch deve armazenar no mínimo duas versões 

de firmware simultaneamente em sua flash; 

1.24 O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 

bytes; 

1.25 O equipamento ofertado deve possuir homologação 

junto à ANATEL com certificados disponíveis 

publicamente no endereço eletrônico desta agência, 

conforme a Resolução número 242; 

 

2. Funcionalidades Gerais: 

 

2.1 Deve possuir porta de console para gerenciamento 

e configuração via linha de comando. O conector 

deve ser RJ-45 ou RS-232 ou USB; 

2.2 Deve possuir uma interface de gerenciamento 

baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários 

configurar e gerenciar switches através de um 

browser padrão;  

2.3 Gerenciável via Telnet e SSH; 

2.4 Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de 

um grupo de portas para uma porta especificada;  

2.5 Deve possuir espelhamento de por remota; 

2.6 Deve ser gerenciável via SNMP v3; 

2.7 Deve suportar configuração através de Python; 

2.8 Deve possuir nativamente no mínimo 4 grupos 

RMON (History, Statistics, Alarms e Events); 

2.9 Deve implementar Syslog em IPv4 e IPv6 para 

funções de “logging” de eventos; 

2.10 Deve possuir o protocolo NTP ou SNTP para 

sincronismo de relógio do equipamento; 

2.11 Deve implementar autenticação via RADIUS e 

TACACS; 

2.12 Possuir suporte a protocolo de autenticação para 

controle do acesso administrativo ao equipamento; 

2.13 Deve implementar controle de acesso por porta de 

acordo com o padrão IEEE 802.1x; 

2.14 Implementar listas de controle de acesso (ACLs) 

baseadas em endereço IP de origem e destino 
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(IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e 

destino e endereços MAC de origem e destino; 

2.15 Possuir controle de broadcast, multicast e unicast 

por porta; 

2.16 Promover análise do protocolo DHCP e permitir que 

se crie uma tabela de associação entre endereços 

IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que 

recebeu o endereço e porta física do switch em que 

se localiza tal MAC; 

2.17 Implementar Netflow, sFlow ou similar; 

2.18 Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por 

porta; 

2.19 Implementar pelo menos uma fila de saída com 

prioridade estrita (ST) por porta e divisão ponderada 

(WRED, WRR ou similar) de banda entre as demais 

filas de saída; 

2.20 Implementar classificação, marcação e priorização 

de tráfego baseada nos valores de classe de 

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) 

2.21 Implementar classificação de tráfego baseada em 

endereço de origem/destino (IPv4 ou IPv6), portas 

TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC 

de origem e destino; 

 

3. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning 

Tree): 

 

3.1 Deve possuir LANs Virtuais (VLANs) conforme 

definições do padrão IEEE 802.1Q; 

3.2 Deve permitir a criação de no mínimo 512 VLANs; 

3.3 Deve permitir a criação de subgrupos dentro de 

uma mesma VLAN com conceito de portas 

“isoladas” e portas “promíscuas”, de modo que 

“portas isoladas” não se comuniquem com outras 

“portas isoladas”, mas tão somente com as portas 

promíscuas de uma dada VLAN; 

3.4 Deve suportar VLANs dinâmicas permitindo a 

criação, remoção e distribuição de VLANs de forma 
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dinâmica através de portas configuradas como 

tronco IEEE 802.1Q; 

3.5 Deve implementar “VLAN Trunking” conforme 

padrão IEEE 802.1Q. Deve ainda ser possível 

estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada 

um dos troncos 802.1Q configurados; 

3.6 Deve implementar LACP conforme padrão IEEE 

802.3ad; 

3.7 Deve implementar o Protocolo Spanning-Tree 

conforme padrão IEEE 802.1d; 

3.8 Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple 

Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15 

instâncias simultâneas; 

3.9 Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid 

Spanning Tree”) 

3.10 Deve implementar o protocolo PVST+ ou PVST; 

3.11 Deve possuir mecanismo de proteção da “root 

bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover 

defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no 

ambiente nível 2; 

3.12 Deve permitir a suspensão de recebimento de 

BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta 

esteja colocada no modo “fast forwarding” 

(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w); 

3.13 Deve implementar até 64 grupos de LAG (Link 

Aggregation), com 8 portas por grupo; 

3.14 Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para 

descoberta automática de equipamentos na rede; 

 

4. Suporte: 

 

4.1 Os equipamentos devem possuir garantia de 36 

(Trinta e seis) meses com um período de 

disponibilidade para chamada de manutenção 24 

horas por dia, 7 dias por semana com prazo para 

envio de peças em até 05 (cinco) dias úteis 

subsequente à abertura do chamado técnico; 

http://www.see.ac.gov.br/
mailto:informatica.educacao@ac.gov.br


Departamento de Tecnologia e Informação 

 
 

Website: http://www.see.ac.gov.br 
E-mail: informatica.educacao@ac.gov.br 

4.2 A contratante poderá abrir chamados de 

manutenção diretamente no Fabricante do item sem 

necessidade de prévia consulta e/ou qualquer 

liberação por parte da contratada. Não deve haver 

limite para aberturas de chamados, sejam de 

dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas 

de hardware ou software; 

4.3 A CONTRATADA deverá apresentar comprovação 

formal da aquisição da garantia técnica junto ao 

fabricante, abrangendo todos os equipamentos e 

software(s) da solução até, A entrega da garantia 

técnica do fabricante não exclui a responsabilidade 

da CONTRATADA da prestação de suporte on-site 

da solução; 

4.4 A abertura de chamados poderá ser realizada 

através de Telefone 0800 do Fabricante, através da 

página da WEB do Fabricante ou através de 

endereço de e-mail do Fabricante; 

4.5 A abertura de chamados através de telefone 0800 

deverá ser realizada inicialmente em Português; 

4.6 Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso 

ao site do Fabricante dos equipamentos e 

softwares. Esse acesso deve permitir consultas a 

quaisquer bases de dados disponíveis para 

usuários relacionadas aos equipamentos e 

softwares especificados, além de permitir 

downloads de quaisquer atualizações de software 

ou documentação deste produto; 

4.7 Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante 

deverá disponibilizar um suporte em horário 

comercial que permita a substituição sem custos de 

componentes de hardware defeituosos (peças, 

acessórios e outros que se façam necessários) e o 

download de todas as atualizações de software por 

um prazo de 5 anos após o encerramento das 

vendas destes produtos (Garantia Lifetime); 

4.8 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 
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subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia exigida 

em edital e com firma registrada em cartório. 

 

04 

Switch tipo III 

 
1. Características técnicas mínimas:  

 
1.1 Deve ser instalável em rack padrão de 19”, sendo 

que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de 

fixação; 

1.2 Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e 

oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing” com 

conectores RJ-45; 

1.3 Deve possuir pelo menos 02 (duas) portas fixas que 

permitam a inserção de adaptadores 1/10 Gigabit 

Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do 

tipo “combo” com as portas UTP. 

1.4 Deve possuir slot para expansão do número e tipo 

de portas disponíveis no switch, devendo permitir no 

mínimo as combinações de 2 portas 1.000/10.000 

UTP RJ-45 ou 2 portas SFP+ 1/10; 

1.5 Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas fixas, 

dedicadas e exclusivas para a funcionalidade de 

stacking; 

1.6 Deve possuir porta de console para gerenciamento 

e configuração via linha de comando. O conector 

deve ser RJ-45 ou RS-232 ou USB (os cabos e 

eventuais adaptadores necessários para acesso à 

porta de console devem ser fornecidos); 

1.7 Deve possuir porta Ethernet RJ-45 10/100 ou 

10/100/1000 para administração fora de banda (out-

of-band management); 

1.8 As portas SFP/SFP+ deverão suportar adaptadores 

para nos padrões: 

1.9 10GBase-SR,10GBase-LR e DAC (Direct Attached 

Cable); 

1.10 1000-SX e 1000-LX; 
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1.11 O switch fornecido deve suportar as normas 

técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u 

(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 

802.3ab (1000Base-T); 

1.12 Deve possuir LEDs, por porta, que indiquem a 

integridade e atividade do link; 

1.13 Deve possuir fonte de alimentação interna ao 

equipamento com ajuste automático de tensão 110-

220 volts; 

1.14 Deve suportar fonte de alimentação redundante 

interna; 

1.15 Ser fornecido com configuração de CPU e memória 

(RAM e Flash) suficiente para implementação de 

todas as funcionalidades descritas nesta 

especificação; 

1.16 O switch deve armazenar no mínimo duas versões 

de firmware simultaneamente em sua flash; 

1.17 O switch deve ter matriz de comutação de pelo 

menos 260Gbps; 

1.18 Possuir capacidade de processamento de pelo 

menos 190Mpps (milhões de pacotes por segundo); 

1.19 Possuir capacidade para no mínimo 56.000 

(cinquenta e seis mil) endereços MAC; 

1.20 Deve suportar o padrão IEEE 802.3az (Energy 

Efficient Ethernet - EEE); 

1.21 O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 

bytes; 

1.22 O switch deve ter no mínimo criptografia FIPS-2; 

1.23 Todas as licenças necessárias para as 

funcionalidades exigidas neste edital deverão estar 

inclusas no equipamento; 

1.24 O equipamento ofertado deve possuir homologação 

junto à ANATEL com certificados disponíveis 

publicamente no endereço eletrônico desta agência, 

conforme a Resolução número 242; 

 

2. Stacking: 
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2.1 O switch fornecido deve ter nativamente a 

funcionalidade de stacking/empilhamento; 

2.2 O empilhamento deve ser feito através de cabo 

dedicado e não deve consumir interfaces de rede; 

2.3 A funcionalidade de empilhamento deve possuir 

pelo menos as seguintes características:  

2.3.1 Deve ser possível empilhar pelo menos 10 

(dez) switches; 

2.3.2 A pilha de switches deverá ser gerenciada 

através de um único endereço IP; 

2.3.3 A pilha de switches deverá ser gerenciada 

como uma entidade única; 

2.3.4 O empilhamento deve ser feito em anel para 

garantir que, na eventual falha de um link, a 

pilha continue a funcionar; 

2.3.5 Em caso de falha do switch controlador da 

pilha, um controlador “backup” deve ser 

selecionado de forma automática, sem que 

seja necessária intervenção manual; 

2.3.6 Deve ser possível criar uma conexão de 

pelo menos 80Gbps entre os comutadores 

membros da pilha; 

 
3. Funcionalidades Gerais: 

 
3.1. Deve ser gerenciável via Telnet e SSH; 

3.2. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de 

um grupo de portas para uma porta especificada;  

3.3. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de 

um grupo de portas para uma porta especificada 

em um switch remoto no mesmo domínio L2; 

3.4. Deve ser gerenciável via SNMP v3; 

3.5. Deve implementar nativamente 4 grupos RMON 

(History, Statistics, Alarms e Events); 

3.6. Deve implementar o protocolo Syslog em IPv4 e 

IPv6 para funções de “logging” de eventos; 

3.7. Deve implementar o protocolo NTP ou SNTP para 

sincronismo de clock; 

3.8. Deve suportar autenticação via RADIUS e 

TACACS+; 

3.9. Deve possuir suporte a protocolo de autenticação 

para controle do acesso administrativo ao 

equipamento; 

3.10. Deve implementar controle de acesso por porta 

(IEEE 802.1x); 

3.11. Deve implementar listas de controle de acesso 

(ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
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destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem 

e destino e endereços MAC de origem e destino; 

3.12. Deve possuir mecanismos de controle de 

broadcast, multicast e unicast por porta; 

3.13. Deve prover análise do protocolo DHCP e permitir 

que se crie uma tabela de associação entre 

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da 

máquina que recebeu o endereço e porta física do 

switch em que se localiza tal MAC; 

3.14. Deve implementar Netflow, sFlow ou similar; 

3.15. Deve suportar SDN ao menos com Openflow 1.3; 

3.16. Deve possuir pelo menos 8 (oito) filas de saída por 

porta; 

3.17. Deve permitir pelo menos uma fila de saída com 

prioridade estrita por porta e divisão ponderada de 

banda entre as demais filas de saída; 

3.18. Deve implementar classificação, marcação e 

priorização de tráfego baseada nos valores de 

classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p 

CoS) 

3.19. Deve implementar classificação, marcação e 

priorização de tráfego baseada nos valores do 

campo “Differentiated Services Code Point” 

(DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do 

IETF; 

3.20. Deve implementar classificação de tráfego 

baseada em endereço de origem/destino (IPv4 ou 

IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino, 

endereços MAC de origem e destino; 

3.21. Deve implementar RFC 2474 DiffServ Field; 

3.22. Deve implementar RFC 2475 DiffServ Core and 

Edge Functions; 

3.23. Deve implementar RFC 2597 DiffServ Assured 

Forwarding (AF); 

 

4. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning 

Tree): 

 
4.1. Deve implementar VLANs de acordo com o padrão 

IEEE 802.1Q. Deve ser possível estabelecer quais 

VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 

802.1Q configurados; 

4.2. Deve permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs 

ativas simultaneamente; 

4.3. Deve permitir a criação de subgrupos dentro de 

uma mesma VLAN com conceito de portas 

“isoladas” e portas “promíscuas”, de modo que 

“portas isoladas” não se comuniquem com outras 
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“portas isoladas”, mas tão somente com as portas 

promíscuas de uma dada VLAN; 

4.4. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a 

criação, remoção e distribuição de VLANs de 

forma dinâmica através de portas configuradas 

como tronco IEEE 802.1Q; 

4.5. Deve implementar a funcionalidade de link 

aggregation conforme padrão IEEE 802.3ad; 

4.6. Deve implementar o protocolo Spanning-Tree 

conforme padrão IEEE 802.1d; 

4.7. Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple 

Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 60 

instâncias simultâneas do protocolo Multiple 

Spanning Tree; 

4.8. Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid 

Spanning Tree”); 

4.9. Deve implementar o protocolo PVST+ baseado no 

padrão 802.1w; 

4.10. Implementar mecanismo de proteção da “root 

bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover 

defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” 

no ambiente nível 2; 

4.11. Deve permitir a suspensão de recebimento de 

BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta 

esteja colocada no modo “fast forwarding” 

(conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). 

Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve 

ser possível desabilitá-la automaticamente; 

4.12. Deve implementar até 128 grupos de LAG (Link 

Aggregation), com 8 portas por grupo; 

4.13. O equipamento deve suportar funcionalidade de 

virtualização em camada 2 de modo a suportar 

diversidade de caminhos de links entre 2 switches 

distintos (Layer 2 Multipathing – MLT/MLAG/vPC 

ou similar); 

4.14. Os equipamentos quando virtualizados deverão 

possuir processamento local de modo a não existir 

tempo de convergência em caso de falha de um 

dos equipamentos do sistema virtualizado; 

4.15. A atualização de software dos equipamentos 

virtualizados não deve parar todos os switches ao 

mesmo tempo. A atualização poderá ser realizada 

primeiro em um equipamento e posteriormente no 

outro equipamento virtualizado para que não 

ocorra interrupção do tráfego; 

4.16. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para 

descoberta automática de equipamentos 

conectados ao switch; 

4.17. Deve implementar Q-in-Q ou double tagging vlan; 

4.18. Deve possuir ao menos um dos protocolos de rede 
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em anel EAPS ou ERPS ou RRPP ou FRRP;  

 

5. Funcionalidades de Camada 3 (Multicast e 

Roteamento): 

 

5.1. Deve possuir roteamento nível 3 entre VLANs; 

5.2. Deve possuir capacidade de roteamento estático 

para no mínimo 1.000 rotas IPv4 ou Ipv6; 

5.3. Deve possuir capacidade roteamento dinâmico 

para no mínimo 8.000 rotas IPv4; 

5.4. Deve possuir capacidade roteamento dinâmico 

para no mínimo 4.000 rotas Ipv6; 

5.5. Deve implementar roteamento dinâmico através 

dos protocolos RIPv1/RIPv2; 

5.6. Deve implementar roteamento dinâmico através 

do protocolo OSPFv3; 

5.7. Deve implementar OSPFv3 Graceful Restart; 

5.8. Deve possuir a funcionalidade de OSPF NSSA; 

5.9. Deve implementar roteamento dinâmico através 

do protocolo BGP; 

5.10. Deve implementar o protocolo VRRP (Virtual 

Router Redundancy Protocol); 

5.11. Deve possuir funcionalidade de VRF lite (Virtual 

Routing and Forwarding) com capacidade de pelo 

menos 30 instancias; 

5.12. Deve implementar Policy Based Routing (PBR); 

5.13. Deve implementar PIM-SM e PIM-SSM; 

5.14. Deve implementar IGMPv1, IGMPv2 e IGMPv3; 

5.15. Deve implementar MLDv1 e MLDv2; 

5.16. Deve implementar IGMPv1/V2/V3 Snooping; 

5.17. Deve implementar MLD Snooping; 

 

6. Requisitos Essenciais: 

6.1. O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverá ser original de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

6.2. O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si;  

6.3. Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar que 

o componente/periférico substituto deve ter, no 

mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

6.4. Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 
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objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part-number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes; 

6.5. Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na Internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part-number) do 

objeto; 

6.6. Informar na proposta o sítio do fabricante na 

Internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part-

number), com documentação técnica para 

constatação. 

 

7. Garantia e Suporte: 

7.1. A Garantia dos equipamentos deverá ser de no 

mínimo 60 (Sessenta) meses on-site, com serviço 

24x7 e prazo de atendimento remoto de 24 (vinte 

e quatro) horas úteis e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis; 

7.2. Através do mesmo número 0800, deverá ser capaz 

de prestar serviços de suporte técnico colaborativo 

para software, gerenciados pelo fabricante da 

solução e prestados remotamente (tele-suporte) 

no regime 24x7; 

7.3. Todo o serviço de garantia on-site e assistência 

técnica deverão ser prestados no endereço 

fornecido no item local de entrega do material; 

7.4. Ter disponível site na Internet (informar URL) do 

fabricante do equipamento com informações para 

realização de suporte técnico sem nenhum ônus 

adicional; 

7.5. Documento do fabricante ou licitante direcionado a 

esta solicitante atestando que realizará o 

atendimento do nível de serviços nos prazos SLA 

(service level agreement) e atendimento on-site 

com técnicos e com as respectivas substituições 

de peças por sua conta dentro do período de 

garantia à que o edital exige, no caso da licitante 

prestar a declaração de atendimento de níveis de 

SLA e garantia, a mesma deverá comprovar 

através de contrato de parceria junto ao fabricante, 

certificação do técnico e contrato de assistência 

técnica localizado no Maranhão que irá realizar a 

assistência técnica on-site. 
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7.6. Os serviços serão solicitados mediante a abertura 

de um chamado efetuado por técnicos da 

contratante, via chamada telefônica local, a cobrar 

ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou 

à empresa autorizada (em português – para o 

horário comercial – horário oficial de Brasília) e 

constatada a necessidade, o fornecedor deverá 

providenciar o deslocamento do equipamento, 

bem como seu retorno ao local de origem e ainda 

do técnico responsável para solução do problema 

no local, sem qualquer ônus ao contratante. Se o 

fabricante for à própria empresa licitante, mantém-

se a exigência; 

7.7. Deverão ser fornecidas as atualizações corretivas 

e evolutivas do software durante o período de 

garantia; 

 

04 

Access Point 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Interface de Rede: (1) 10/100/1000 Ethernet Port; 

1.2 Botões: Reset; 

1.3 Método de Potência: 802.3af/A PoE 

1.4 24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return); 

1.5 Fonte de energia: 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter; 

1.6 Consumo máximo de energia: 6.5W; 

1.7 Potência máxima TX: 

1.8 2,4 GHz / 24 dBm 

1.9 5 GHz / 22 dBm 

1.10 Antenas: (1) Dual-Band Antenna, Tri-Polarity, 2.4 

GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi; 

1.11 Padrões de Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac; 

1.12 Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-

Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); 

1.13 BSSID: Up to 8 per Radio; 

1.14 Montagem: Parede / teto (kits incluídos); 

1.15 Umidade operacional: 5 to 95% Noncondensing; 

1.16 Certificações: CE, FCC, IC; 

 

2. Gerenciamento Avançado de Tráfego: 
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2.1 VLAN: 802.1Q; 

2.2 QoS Avançado: Limitação de taxa por usuário; 

2.3 Isolamento de Tráfego de Convidados: Suportado; 

2.4 WMM: Voz, vídeo, melhor esforço e plano de 

fundo; 

 

3. Taxas de dados suportadas (Mbps): 

 

3.1 802.11ac - 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 

NSS1/2, VHT 20/40/80); 

3.2 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, 

HT 20/40); 

3.3 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 

3.4 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 

3.5 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps; 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si.  

4.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 
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demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

 

LOTE II – MATERIAL DE CONSUMO 
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Item Especificação Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

06 

Rack 12 U 

 

Especificações Técnicas: 

 

1. Físico: 

 

1.1 Laterais com fechamento rápido tipo fenda; 

1.2 Porta removível e reversível; 

1.3 Altura: 12U; 

1.4 Profundidade: 650 mm; 

1.5 Fabricado em aço SAE 1006/1010 de alta 

resistência e durabilidade; 

1.6 1º Plano de fixação regulável, com furação padrão 

americano; 

1.7 Passagem de cabos através de perfurações na 

base e tampa de 50mm de diâmetro; 

1.8 Aletas de ventilação lateral nos Mini Racks; 

1.9 Capacidade de carga estática: 45 Kg; 

 

2. Material: 

 

2.1 Perfil de aço laminado; 

2.2 Espessura da carcaça: 1,5 mm; 

2.3 Aço carbono SAE 1010; 

2.4 Atende a norma 310D; 

2.5 Planos reguláveis; 

2.6 Atende a norma RoHS; 

2.7 Pintura texturizada; 

 

3. Outros requisitos: 

 

3.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

3.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 
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funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si.  

3.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

3.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

3.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

3.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

4. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

4.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

4.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 
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4.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

4.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

07 

Rack 24 U 

 

Especificações Técnicas: 

 

1. Físico: 

 

1.1 Acomodação de equipamentos de TI de padrão 

19″, 21″ e 23″; 

1.2 Porta frontal com visor de acrílico fumê, portas 

laterais e fundo com fecho rápido tipo fenda; 

1.3 Altura: 24U; 

1.4 Profundidade: 1075 mm; 

1.5 Estrutura monobloco projetada para acondicionar 

equipamentos e acessórios padrão 19″, 21″ e 23″ 

que necessitem de proteção, organização e 

segurança; 

1.6 Planos de fixação (1º e 2º) reguláveis, furação 

padrão americano; 

1.7 Passagem de cabos destacável na parte inferior 

traseira; 

1.8 Laterais e fundo removíveis; 

1.9 Porta com fechadura Universal; 

1.10 Aletas de ventilação nas laterais; 

1.11 Pés niveladores inclusos; 

1.12 Capacidade de carga estática: 450 Kg; 
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2. Material: 

 

2.1 Perfil de aço laminado; 

2.2 Espessura da carcaça: 1,5 mm; 

2.3 Aço carbono SAE 1010; 

2.4 Atende a norma 310D; 

2.5 Planos reguláveis; 

2.6 Atende a norma RoHS; 

2.7 Pintura texturizada; 

 

3. Compontes: 

 

3.1 Bandeja deslizante com as seguintes 

características: 

• 4 pontos de fixação, 2 na parte frontal e 

2 na parte traseira; 

• Acompanha par de trilhos telescópicos 

para deslocamento.; 

• Proporciona agilidade na utilização dos 

equipamentos dentro do Rack; 

• Corrediça telescópica em Aço; 

• Bandejas com abertura total da 

corrediça; 

• Perfil de aço laminado; 

• Espessura da Bandeja: 1,2 mm; 

• Profundidade: 1000 mm; 

• Peso máximo: 6 Kg; 

• Altura: 1U; 

• Largura: 19” 

• Capacidade de carga estática: 20 Kg; 

3.2 Régua de tomadas com as seguintes 

características: 

• Montadas com terminais fémea 2P + T, 

individuais interligados através de 

barramento de cobre – diâmetro 2,00 

mm e solda a estanho; 

• NBR 14136; 
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• Cabo com no mínimo 1,5 m de 

comprimento; 

• 08 Tomadas; 

• Capacidade: 750W; 

• Perfil de aço laminado; 

• Aço carbono SAE 1010 com espessura 

1,2 mm; 

• Conectores elétricos: Plástico injetado 

ABS; 

• Altura: 1U; 

• Largura: 19” 

 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si.  

4.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 
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endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

08 

Rack 42U 

 

Especificações Técnicas: 

 

1. Físico: 

 

0010 

  

http://www.see.ac.gov.br/
mailto:informatica.educacao@ac.gov.br


Departamento de Tecnologia e Informação 

 
 

Website: http://www.see.ac.gov.br 
E-mail: informatica.educacao@ac.gov.br 

1.1 Acomodação de equipamentos de TI de padrão 

19″, 21″ e 23″; 

1.2 Porta frontal com visor de acrílico fumê, portas 

laterais e fundo com fecho rápido tipo fenda; 

1.3 Altura: 42U; 

1.4 Profundidade: 1075 mm; 

1.5 Estrutura monobloco projetada para acondicionar 

equipamentos e acessórios padrão 19″, 21″ e 23″ 

que necessitem de proteção, organização e 

segurança; 

1.6 Planos de fixação (1º e 2º) reguláveis, furação 

padrão americano; 

1.7 Passagem de cabos destacável na parte inferior 

traseira; 

1.8 Laterais e fundo removíveis; 

1.9 Porta com fechadura Universal; 

1.10 Aletas de ventilação nas laterais; 

1.11 Pés niveladores inclusos; 

1.12 Capacidade de carga estática: 450 Kg; 

 

2. Material: 

 

2.1 Perfil de aço laminado; 

2.2 Espessura da carcaça: 1,5 mm; 

2.3 Aço carbono SAE 1010; 

2.4 Atende a norma 310D; 

2.5 Planos reguláveis; 

2.6 Atende a norma RoHS; 

2.7 Pintura texturizada; 

 

 

 

3. Compontes: 

 

3.1 Bandeja deslizante com as seguintes 

características: 

• 4 pontos de fixação, 2 na parte frontal e 

2 na parte traseira; 
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• Acompanha par de trilhos telescópicos 

para deslocamento.; 

• Proporciona agilidade na utilização dos 

equipamentos dentro do Rack; 

• Corrediça telescópica em Aço; 

• Bandejas com abertura total da 

corrediça; 

• Perfil de aço laminado; 

• Espessura da Bandeja: 1,2 mm; 

• Profundidade: 1000 mm; 

• Peso máximo: 6 Kg; 

• Altura: 1U; 

• Largura: 19” 

• Capacidade de carga estática: 20 Kg; 

3.2 Régua de tomadas com as seguintes 

características: 

• Montadas com terminais fémea 2P + T, 

individuais interligados através de 

barramento de cobre – diâmetro 2,00 

mm e solda a estanho; 

• NBR 14136; 

• Cabo com no mínimo 1,5 m de 

comprimento; 

• 08 Tomadas; 

• Capacidade: 750W; 

• Perfil de aço laminado; 

• Aço carbono SAE 1010 com espessura 

1,2 mm; 

• Conectores elétricos: Plástico injetado 

ABS; 

• Altura: 1U; 

• Largura: 19” 

 

4. Outros requisitos: 
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4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si.  

4.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 
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5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

09 

Rack 48 U 

 

Especificações Técnicas: 

 

1.  Físico: 

 

1.1 Acomodação de equipamentos de TI de padrão 

19″, 21″ e 23″; 

1.2 Porta frontal com visor de acrílico fumê, portas 

laterais e fundo com fecho rápido tipo fenda; 

1.3 Altura: 48U; 

1.4 Profundidade: 1075 mm; 

1.5 Estrutura monobloco projetada para acondicionar 

equipamentos e acessórios padrão 19″, 21″ e 23″ 

que necessitem de proteção, organização e 

segurança; 

1.6 Planos de fixação (1º e 2º) reguláveis, furação 

padrão americano; 

1.7 Passagem de cabos destacável na parte inferior 

traseira; 

1.8 Laterais e fundo removíveis; 

0010 
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1.9 Porta com fechadura Universal; 

1.10 Aletas de ventilação nas laterais; 

1.11 Pés niveladores inclusos; 

1.12 Capacidade de carga estática: 450 Kg; 

 

2. Material: 

 

2.1 Perfil de aço laminado; 

2.2 Espessura da carcaça: 1,5 mm; 

2.3 Aço carbono SAE 1010; 

2.4 Atende a norma 310D; 

2.5 Planos reguláveis; 

2.6 Atende a norma RoHS; 

2.7 Pintura texturizada; 

 

3. Compontes: 

 

3.1 Bandeja deslizante com as seguintes 

características: 

• 4 pontos de fixação, 2 na parte frontal e 

2 na parte traseira; 

• Acompanha par de trilhos telescópicos 

para deslocamento.; 

• Proporciona agilidade na utilização dos 

equipamentos dentro do Rack; 

• Corrediça telescópica em Aço; 

• Bandejas com abertura total da 

corrediça; 

• Perfil de aço laminado; 

• Espessura da Bandeja: 1,2 mm; 

• Profundidade: 1000 mm; 

• Peso máximo: 6 Kg; 

• Altura: 1U; 

• Largura: 19” 

• Capacidade de carga estática: 20 Kg; 

3.2 Régua de tomadas com as seguintes 

características: 
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• Montadas com terminais fémea 2P + T, 

individuais interligados através de 

barramento de cobre – diâmetro 2,00 

mm e solda a estanho; 

• NBR 14136; 

• Cabo com no mínimo 1,5 m de 

comprimento; 

• 08 Tomadas; 

• Capacidade: 750W; 

• Perfil de aço laminado; 

• Aço carbono SAE 1010 com espessura 

1,2 mm; 

• Conectores elétricos: Plástico injetado 

ABS; 

• Altura: 1U; 

• Largura: 19” 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si.  

4.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

http://www.see.ac.gov.br/
mailto:informatica.educacao@ac.gov.br


Departamento de Tecnologia e Informação 

 
 

Website: http://www.see.ac.gov.br 
E-mail: informatica.educacao@ac.gov.br 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 
 
 
 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

10 Organizador de cabo 0100   
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1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Guia de cabos fechado horizontal; 

1.2 Tampa removível e furação na parte traseira; 

1.3 Utilizada para organizar o cabeamento no interior 

do Rack; 

1.4 Fixação nos planos de montagem; 

1.5 Perfil de aço laminado; 

1.6 Espessura do Painel: 1,2 mm; 

 

2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si.  

2.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 
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modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

11 

Patch Panel 24 P CAT.5e 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas normas para 

CAT.5E/Classe D; 

0100 
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1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, 

ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de 

Automação Predial e todos os protocolos LAN 

anteriores; 

1.5 Apresenta largura de 19", conforme requisitos da 

norma ANSI/TIA/EIA-310E; 

1.6 24 ícones de identificação; 

1.7 Conector com IDC em ângulo de 45°; 

1.8 Compatível com RJ-11; 

1.9 Módulo de 6 portas; 

1.10 Fornecido com protetores traseiros; 

1.11 Fornecido com pota etiquetas para identificação 

dos pontos com proteção em acrílico; 

1.12 Fornecido com ícones coloridos azuis e 

vermelhos; 

1.13 Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit 

Ethernet; 

1.14 Fornecido com guia traseiro que permite a fixação 

individual dos cabos; 

1.15 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.16 Rastreamento: Indicação do lote de produção no 

corpo do produto; 

1.17 Altura (mm): 44,45 mm (1U); 

1.18 Largura (mm) 482,6mm (19"); 

1.19 Cor: Preto; 

1.20 Tipo de Pintura: Epóxi; 

1.21 Espessura da tinta: 80 µm; 

1.22 Espessura de chapa (mm): 1,8mm; 

1.23 Tipo de Conector frontal: RJ45 fêmea fixado a 

circuito impresso; 

1.24 Quantidade de posições: 24 (módulos de 6 

portas); 

1.25 Material do contato elétrico: RJ-45: Bronze 

fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin 

(2,54µm) de níquel / 110 IDC: Bronze fosforoso 

com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado; 
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1.26 Material do corpo do produto: Estrutura: Aço SAE 

1020; Painel frontal: Termoplástico de alto impacto 

não propagante a chama, UL 94V-0; Guia de 

cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 

e barra em material termoplástico de alto impacto; 

resistente e protegido contra corrosão; 

1.27 Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; 

1.28 Tipo de cabo: U/UTP Cat. 5e; 

1.29 Padrão de Montagem: T568A e T568B; 

1.30 Força de Retenção (N): Mínimo 133N; 

1.31 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥750 RJ45 e 

≥200 RJ11 

1.32 ≥200 no bloco IDC 

1.33 Resistência de Isolamento (MΩ): 500 MΩ; 

1.34 Resistência de Contato (mΩ): 20mΩ; 

1.35 Resistência DC: (Ω) 0,1Ω; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Verified; 

2.3 UL Listed E173971; 

 

3. Normas: 

 

3.1 ANSI/TIA-569-C; 

3.2 ANSI/TIA-606; 

3.3 ISO/IEC 11801; 

3.4 EIA/ECA-310-E; 

3.5 EN 50173-1; 

3.6 NBR 14565; 

 

4. Acessórios inclusos: 

 

4.1 Parafuso de fixação; 

4.2 Ícones azul e vermelho; 

4.3 Porta etiquetas em acrilico; 

4.4 Braçadeira plástica; 
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4.5 Capa protetora para os contatos IDC; 

4.6 Guia traseira que permite a fixação individual dos 

cabos. 

 

5. Outros requisitos: 

 

5.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

5.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si; 

5.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

5.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes; 

5.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

5.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 
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6. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

6.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

6.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

6.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

6.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

12 

Patch Panel 24 P CAT.6 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas normas para 

CAT.6/Classe E; 

1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE 

TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, 

Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T 

(TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores; 

1.5 Apresenta largura de 19", conforme requisitos da 

norma EIA/ECA-310E; 

1.6 Conector com IDC em ângulo de 45°; 

0050 
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1.7 Compatível com RJ-11; 

1.8 Módulo de 6 portas; 

1.9 Fornecido com porta etiquetas em acrilico para 

identificação das portas; 

1.10 Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; 

1.11 Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit 

Ethernet; 

1.12 Fornecido com guia traseiro que permite a fixação 

individual dos cabos; 

1.13 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.14 Rastreamento: Indicação do lote de produção no 

corpo do produto; 

1.15 Altura (mm): 44,45 mm (1U); 

1.16 Largura (mm) 482,6mm (19"); 

1.17 Cor: Preto; 

1.18 Tipo de Pintura: Acabamento plástico texturizado; 

1.19 Espessura de chapa (mm): 1,8mm; 

1.20 Tipo de Conector frontal: RJ45 fêmea fixado a 

circuito impresso; 

1.21 Quantidade de posições: 24 (módulos de 6 

portas); 

1.22 Material do contato elétrico: RJ-45: Bronze 

fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin 

(2,54µm) de níquel / 110 IDC: Bronze fosforoso 

com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado; 

1.23 Material do corpo do produto: Estrutura: Aço SAE 

1020; Painel frontal: Termoplástico de alto impacto 

não propagante a chama, UL 94V-0; Guia de 

cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 

e barra em material termoplástico de alto impacto; 

resistente e protegido contra corrosão; 

1.24 Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; 

1.25 Tipo de cabo: U/UTP Cat. 5e; 

1.26 Padrão de Montagem: T568A e T568B; 

1.27 Força de Retenção (N): Mínimo 133N; 

1.28 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥750 RJ45 e 

≥200 RJ11 

1.29 ≥200 no bloco IDC 
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1.30 20N 

1.31 Resistência de Isolamento (MΩ): 500 MΩ; 

1.32 Resistência de Contato (mΩ): 20mΩ; 

1.33 Resistência DC: (Ω) 0,1Ω; 

1.34 Corrente nominal (A): 7A 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Verified; 

2.3 UL Listed E173971; 

 

3. Normas: 

 

2.1 ANSI/TIA-569-C; 

2.2 ANSI/TIA-606; 

2.3 ISO/IEC 11801; 

2.4 EIA/ECA-310-E; 

2.5 EN 50173-1; 

2.6 NBR 14565; 

 

4. Acessórios inclusos: 

 

4.1 Parafuso de fixação; 

4.2 Ícones azul e vermelho; 

4.3 Porta etiquetas em acrilico; Braçadeira plástica;  

4.4 Capa protetora para os contatos IDC; 

4.5 Guia traseira que permite a fixação individual dos 

cabos; 

 

 

5. Outros requisitos: 

 

5.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

5.2 O objeto deverá ser entregue com cabos, 

adaptadores e conectores necessários ao perfeito 
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funcionamento do mesmo; todos os objetos 

deverão ser idênticos entre si.  

5.3 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

5.4 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

5.5 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

5.6 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

6. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

6.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

6.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

http://www.see.ac.gov.br/
mailto:informatica.educacao@ac.gov.br


Departamento de Tecnologia e Informação 

 
 

Website: http://www.see.ac.gov.br 
E-mail: informatica.educacao@ac.gov.br 

6.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

6.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 
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Patch Cord Cat6 – 0,5M 

 

1. Especificações Técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas normas para 

CAT.6/Classe E; 

1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas 

para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na 

conexão e que evitam a desconexão acidental da 

estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo 

dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura 

evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do 

plug; 

1.5 Conectores RJ-45 com garras duplas que 

garantem a vinculação elétrica com as veias do 

cabo; 

1.6 Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit 

Ethernet; 

1.7 Montado e testado 100% em fábrica. 

1.8 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.9 Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 
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Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.10 Rastreamento Etiqueta com número de série em 

uma das extremidades; 

1.11 Comprimento: 0,5 M; 

1.12 Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; 

1.13 Tipo de cabo: U/UTP Cat.6; 

1.14 Diâmetro nominal (mm): 5.5mm; 

1.15 Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, 

formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 

0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e 

pode suportar largura de banda de 250 MHz; 

1.16 Classe de flamabilidade: CM, CMR ou LSZH; 

1.17 Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; 

1.18 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 

1.19 Material do corpo do produto: Plug: Termoplástico 

transparente não propagante a chama UL 94V-0; 

1.20 Padrão de Montagem: T568A/B ou Cross-over; 

1.21 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥ 750 RJ-45; 

1.22 Força de Retenção (N): 50N; 

1.23 Resistência máxima do condutor (Ω/km): 93,8 

Ω/km; 

1.24 Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; 

1.25 Impedância Característica: 100±15%Ω; 

1.26 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 

VDC/3s; 

1.27 Velocidade de propagação Nominal (%): 66 %; 

1.28 Diferença entre o Atraso de Propagação – 

Máximo: 45 ns/100m; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Canal 4 Conexões; 

2.3 ETL Verified; 
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2.4 ANATEL CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP 

Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra); 

2.5 ANATEL LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 

flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra); 

2.6 UL Listed E173971 (CM); 

 

3. Normas: 

 

3.1 ANSI/TIA-568.2-D; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6 NBR 14565; 

3.7 NMX-I-248-NYCE-2008; 

3.8 ANSI/TIA-606-C; 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 
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endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 
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Patch Cord Cat.6 – 1,5M 

 

1. Especificações Técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas normas para 

CAT.6/Classe E; 
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1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas 

para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na 

conexão e que evitam a desconexão acidental da 

estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo 

dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura 

evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do 

plug; 

1.5 Conectores RJ-45 com garras duplas que 

garantem a vinculação elétrica com as veias do 

cabo; 

1.6 Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit 

Ethernet; 

1.7 Montado e testado 100% em fábrica. 

1.8 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.9 Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 

Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.10 Rastreamento Etiqueta com número de série em 

uma das extremidades; 

1.11 Comprimento: 1,5 M; 

1.12 Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; 

1.13 Tipo de cabo: U/UTP Cat.6; 

1.14 Diâmetro nominal (mm): 5.5mm; 

1.15 Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, 

formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 

0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e 

pode suportar largura de banda de 250 MHz; 

1.16 Classe de flamabilidade: CM, CMR ou LSZH; 

1.17 Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; 

1.18 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 

1.19 Material do corpo do produto: Plug: Termoplástico 

transparente não propagante a chama UL 94V-0; 

1.20 Padrão de Montagem: T568A/B ou Cross-over; 
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1.21 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥ 750 RJ-45; 

1.22 Força de Retenção (N): 50N; 

1.23 Resistência máxima do condutor (Ω/km): 93,8 

Ω/km; 

1.24 Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; 

1.25 Impedância Característica: 100±15%Ω; 

1.26 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 

VDC/3s; 

1.27 Velocidade de propagação Nominal (%): 66 %; 

1.28 Diferença entre o Atraso de Propagação – 

Máximo: 45 ns/100m; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Canal 4 Conexões; 

2.3 ETL Verified; 

2.4 ANATEL CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP 

Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra); 

2.5 ANATEL LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 

flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra); 

2.6 UL Listed E173971 (CM); 

 

3. Normas 

 

3.1 ANSI/TIA-568.2-D; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6 NBR 14565; 

3.7 NMX-I-248-NYCE-2008; 

3.8 ANSI/TIA-606-C; 

 

4. Outros requisitos: 
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4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 
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5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 
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Patch Cord Cat.6 – 3M 

 

1. Especificações Técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas normas para 

CAT.6/Classe E; 

1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas 

para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na 

conexão e que evitam a desconexão acidental da 

estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo 

dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura 

evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do 

plug; 

1.5 Conectores RJ-45 com garras duplas que 

garantem a vinculação elétrica com as veias do 

cabo; 

1.6 Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit 

Ethernet; 

1.7 Montado e testado 100% em fábrica. 

1.8 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.9 Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 
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Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.10 Rastreamento Etiqueta com número de série em 

uma das extremidades; 

1.11 Comprimento: 1,5 M; 

1.12 Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; 

1.13 Tipo de cabo: U/UTP Cat.6; 

1.14 Diâmetro nominal (mm): 5.5mm; 

1.15 Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, 

formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 

0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e 

pode suportar largura de banda de 250 MHz; 

1.16 Classe de flamabilidade: CM, CMR ou LSZH; 

1.17 Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; 

1.18 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 

1.19 Material do corpo do produto: Plug: Termoplástico 

transparente não propagante a chama UL 94V-0; 

1.20 Padrão de Montagem: T568A/B ou Cross-over; 

1.21 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥ 750 RJ-45; 

1.22 Força de Retenção (N): 50N; 

1.23 Resistência máxima do condutor (Ω/km): 93,8 

Ω/km; 

1.24 Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; 

1.25 Impedância Característica: 100±15%Ω; 

1.26 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 

VDC/3s; 

1.27 Velocidade de propagação Nominal (%): 66 %; 

1.28 Diferença entre o Atraso de Propagação – 

Máximo: 45 ns/100m; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Canal 4 Conexões; 

2.3 ETL Verified; 
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2.4 ANATEL CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP 

Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra); 

2.5 ANATEL LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 

flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra); 

2.6 UL Listed E173971 (CM); 

 

3. Normas 

 

3.1 ANSI/TIA-568.2-D; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6 NBR 14565; 

3.7 NMX-I-248-NYCE-2008; 

3.8ANSI/TIA-606-C; 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 
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endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

16 

Patch Cord Cat.5 – 0,5M 

 

1. Especificações Técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas Normas 

ANSI/TIA-568-C.2 para CAT.5E/Classe D; 
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1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas 

para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na 

conexão e que evitam a desconexão acidental da 

estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo 

dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura 

evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do 

plug; 

1.5 Conectores RJ-45 com garras duplas que 

garantem a vinculação elétrica com as veias do 

cabo; 

1.6 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.7 Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 

Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.8 Comprimento: 0,5 M; 

1.9 Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; 

1.10 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e; 

1.11 Diâmetro nominal (mm): 5.2mm; 

1.12 Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, 

formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 

0,20mm;  

1.13 Classe de flamabilidade: CM, CMR; 

1.14 Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; 

1.15 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 

1.16 Material do corpo do produto: Plug: Termoplástico 

transparente não propagante a chama UL 94V-0; 

1.17 Padrão de Montagem: T568A/B; 

1.18 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥ 1000 RJ45 e ≥ 

200 RJ11 

≥ 200 no bloco IDCForça de Retenção (N): 50N; 

1.19 Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; 

1.20 Impedância Característica: 100±15%Ω; 
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1.21 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1500 

VDC/3s ; 

1.22 Velocidade de propagação Nominal (%): 66 %; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Canal 4 Conexões; 

2.3 ETL Verified; 

2.4 ANATEL   1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e 

flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra); 

2.5 UL Listed E173971 (CM); 

 

3. Normas: 

 

3.1 ANSI/TIA-568-C.2; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6 NBR 14565; 

 

 

 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 
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objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 
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exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

17 

Patch Cord Cat.5 – 1,5M 

 

1. Especificações Técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas Normas 

ANSI/TIA-568-C.2 para CAT.5E/Classe D; 

1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas 

para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na 

conexão e que evitam a desconexão acidental da 

estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo 

dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura 

evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do 

plug; 

1.5 Conectores RJ-45 com garras duplas que 

garantem a vinculação elétrica com as veias do 

cabo; 

1.6 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.7 Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 

Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.8 Comprimento: 1,5 M; 

1.9 Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; 

1.10 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e; 

1.11 Diâmetro nominal (mm): 5.2mm; 

1.12 Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, 

formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 

0,20mm;  

1.13 Classe de flamabilidade: CM, CMR; 

1.14 Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; 

1.15 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 
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1.16 Material do corpo do produto: Plug: Termoplástico 

transparente não propagante a chama UL 94V-0; 

1.17 Padrão de Montagem: T568A/B; 

1.18 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥ 1000 RJ45 e 

≥ 200 RJ11 

1.19 ≥ 200 no bloco IDCForça de Retenção (N): 50N; 

1.20 Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; 

1.21 Impedância Característica: 100±15%Ω; 

1.22 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1500 

VDC/3s ; 

1.23 Velocidade de propagação Nominal (%): 66 %; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Canal 4 Conexões; 

2.3 ETL Verified; 

2.4 ANATEL   1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e 

flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra); 

2.5 UL Listed E173971 (CM); 

 

3. Normas 

 

3.1 ANSI/TIA-568-C.2; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6 NBR 14565; 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 
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no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 
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5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 
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Patch Cord Cat.5 – 3M 

 

1. Especificações Técnicas: 

 

1.1 Ambiente de instalação: Interno; 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas Normas 

ANSI/TIA-568-C.2 para CAT.5E/Classe D; 

1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas 

para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na 

conexão e que evitam a desconexão acidental da 

estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo 

dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura 

evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do 

plug; 

1.5 Conectores RJ-45 com garras duplas que 

garantem a vinculação elétrica com as veias do 

cabo; 

1.6 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.7 Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 

Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.8 Comprimento: 3M; 

1.9 Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas; 

1.10 Tipo de cabo: U/UTP Cat.5e; 

1.11 Diâmetro nominal (mm): 5.2mm; 
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1.12 Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, 

formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 

0,20mm;  

1.13 Classe de flamabilidade: CM, CMR; 

1.14 Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG; 

1.15 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 

1.16 Material do corpo do produto: Plug: Termoplástico 

transparente não propagante a chama UL 94V-0; 

1.17 Padrão de Montagem: T568A/B ou Cross-over; 

1.18 Quantidade de Ciclos de Inserção: ≥ 1000 RJ45 e 

≥ 200 RJ11 

1.19 ≥ 200 no bloco IDCForça de Retenção (N): 50N; 

1.20 Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz: 56 pF/m; 

1.21 Impedância Característica: 100±15%Ω; 

1.22 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1500 

VDC/3s ; 

1.23 Velocidade de propagação Nominal (%): 66 %; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 RoHS; 

2.2 ETL Canal 4 Conexões; 

2.3 ETL Verified; 

2.4 ANATEL   1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e 

flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra); 

2.5 UL Listed E173971 (CM); 

 

 

3. Normas: 

 

3.1 ANSI/TIA-568-C.2; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6NBR 14565; 
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4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 
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até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

19 

Conector RJ 45 CAT.5e 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Compatibilidade: Cabo sólido e flexível; 

1.2 Conector Macho RJ45 Cat.5 

1.3 Rastreamento: Embalagem com código do 

produto, data de fabricação e contato do 

fabricante; 

1.4 Cor: Transparente; 

1.5 Tipo de conector: RJ-45; 

1.6 Material do corpo do produto: Termoplástico não 

propagante a chama UL 94V-0; 

1.7 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 

1.8 Tipo de cabo: U/UTP; 

1.9 Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; 

1.10 Quantidade de Ciclos de Inserção: 750; 

1.11 Temperatura de operação: -10° a +60°C; 

1.12 Deverá estar de acordo com a diretiva RoHS; 

1.13 Certificações: UL E173971; 
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2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 
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05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

20 

Conector RJ 45 CAT.6 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Compatibilidade: Cabo sólido; 

1.2 Conector Macho RJ45 Cat.6 

1.3 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.4 Rastreamento: Embalagem com código do 

produto, data de fabricação e contato do 

fabricante; 

1.5 Cor: Transparente; 

1.6 Tipo de conector: RJ-45; 

1.7 Material do corpo do produto: Termoplástico não 

propagante a chama UL 94V-0; 

1.8 Material do contato elétrico: 8 vias em bronze 

fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin 

(2,54µm) de níquel; 

1.9 Tipo de cabo: U/UTP; 

1.10 Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; 

1.11 Quantidade de Ciclos de Inserção: 750; 

1.12 Temperatura de operação: -10° a +60°C; 

1.13 Deverá estar de acordo com a diretiva RoHS; 

1.14 Certificações: UL Listed E173971; 

1.15 Normas: ANSI/TIA 568.2-D / NBR 14565:2013; 
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2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 
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até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

21 

Keystone CAT.5e 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Tipo de conector RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas normas para 

CAT.5E/Classe D; 

1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Fornecido com Dust Cover Articulado para 

proteção dos contatos elétricos; 

1.5 Possibilidade de fixação de ícones de identificação 

no próprio Dust Cover; 

1.6 Inserção do cabo em ângulo de 90° ou 180°; 

1.7 Compatível com RJ-11; 

1.8 Acessório para proteção do contato IDC e 

manutenção do cabo crimpado; 

1.9 Montagem rápida com a ferramenta "Fast Tool" 

(Não necessita punch down); 

1.10 Aplicação: Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 
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Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.11 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.12 Rastreamento: Indicação do lote de produção no 

corpo do produto; 

1.13 Padrão de Montagem: T568A e T568B; 

1.14 Conexão Traseira: Padrão 110 IDC, 8 posições, em 

bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 

a 26 AWG; 

1.15 Material do corpo do produto: Termoplástico de 

alto impacto não propagante a chama UL 94V-0; 

1.16 Material do contato elétrico Bronze fosforoso com 

50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de 

níquel; 

1.17 Tipo de cabo: U/UTP Cat. 5e; 

1.18 Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; 

1.19 Quantidade de Ciclos de Inserção ≥1000 RJ45 e 

≥200 RJ11 / ≥200 no bloco IDC; 

1.20 Força de Retenção (N): Mínimo 133N; 

1.21 Resistência de Contato (mΩ): 20mΩ; 

1.22 Resistência DC (Ω): 0,2Ω; 

1.23 Resistência de Isolamento (MΩ): 500 MΩ; 

1.24 Prova de tensão elétrica aplicada: 1000V (RMS, 

60Hz, 1min); 

1.25 Força de contato (N): 0,98N (100g); 

1.26 Acessórios Inclusos: Manual de instruções do 

Produto Tampa; frontal anti-poeira; 

 

2. Certificações: 

 

2.1 Conformidado com a diretiva RoHS; 

2.2 ETL Verified; 

2.3 ETL 4 conexões; 

2.4 UL Listed   E173971; 

 

3. Normas: 
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3.1 ANSI/TIA-568-C.2; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6 NBR 14565; 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 
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5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

22 

Keystone CAT.6 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Tipo de conector RJ-45 Fêmea (Keystone Jack); 

1.2 Excede os limites estabelecidos nas normas para 

CAT.6/Classe E; 

1.3 Performance do canal garantida para até 4 

conexões em canais de até 100 metros; 

1.4 Possibilidade de fixação de ícones de 

identificação; 

1.5 Conector com IDC em ângulo de 90°; 

1.6 Compatível com RJ-11; 

1.7 Acessório para proteção do contato IDC e 

manutenção do cabo crimpado; 
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1.8 Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit 

Ethernet;; 

1.9 Compatível com ferramenta de crimpagem rápida 

que dispensa a utilização de ferramenta de 

impacto e possibilita a crimpagem dos 8 

condutores ao mesmo tempo proporcionando uma 

conectorização homogênea; 

1.10 Aplicação: Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 

1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, 

Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os 

protocolos LAN anteriores; 

1.11 Suporte a POE: 802.3af e 802.3at; 

1.12 Rastreamento: Indicação do lote de produção no 

corpo do produto; 

1.13 Padrão de Montagem: T568A e T568B; 

1.14 Conexão Traseira: Padrão 110 IDC, 8 posições, 

em bronze fósforo estanhado, para condutores de 

22 a 26 AWG; 

1.15 Material do corpo do produto: Termoplástico de 

alto impacto não propagante a chama UL 94V-0; 

1.16 Material do contato elétrico: Bronze fosforoso com 

50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de 

níquel; 

1.17 Tipo de cabo: U/UTP Cat.6; 

1.18 Diâmetro do condutor (mm): 26 a 22 AWG; 

1.19 Quantidade de Ciclos de Inserção ≥750 RJ45 e 

≥200 RJ11 / ≥200 no bloco IDC; 

1.20 Força de Retenção (N): Mínimo 133N; 

1.21 Resistência de Contato (mΩ): 20mΩ; 

1.22 Resistência DC (Ω): 0,2Ω; 

1.23 Resistência de Isolamento (MΩ): 500 MΩ; 

1.24 Prova de tensão elétrica aplicada: 1000V (RMS, 

60Hz, 1min); 

1.25 Força de contato (N): 0,98N (100g); 

 

2. Certificações: 

 

2.1 Conformidado com a diretiva RoHS; 
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2.2 ETL Verified; 

2.3 ETL 4 conexões; 

2.4 UL Listed   E173971; 

 

3. Normas: 

 

3.1 ANSI/TIA-568-C.2; 

3.2 ISO/IEC 11801; 

3.3 EN 50173-1; 

3.4 IEC 60603-7; 

3.5 FCC parte 68; 

3.6 NBR 14565; 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  
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4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

23 

Cabo par trançado CAT.5e 

 

1. Especificações técnicas mínimas: 

 

1.1 Construção: 

1.1.1 RoHS Compliant; 

1.1.2 Categoria 5e; 

1.1.3 U/UTP; 

1.1.4 PVC – CM; 

0100 
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1.2 Descrição: Condutor de cobre nú, coberto por 

polietileno termoplástico adequado. Os condutores 

são trançados em pares. Capa externa em 

material não propagante a chama em 

cumprimento com as diretivas européias RoHS 

(Restriction of Hazardous Substances); 

1.3 Aplicação: 

1.3.1 Excede os requisitos físicos e elétricos da 

norma EIA/TIA-568.2-D; 

1.3.2 Cabo de acordo com a diretiva RoHS 

(Restriction of Hazardous Substances) 

1.3.3 Pode ser usado com os seguintes 

protocolos: 

• GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 

1000 Mbps; 

• 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 

• 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 

• 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 

• ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 y 

AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; 

• TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; 

• 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; 

• TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; 

• 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 

• POWER OVER ETHERNET, IEEE 

802.3af; 

 

2. Normas: 

2.1.1 ANSI/TIA-568.2-D; 

2.1.2 ISO/IEC 11801; 

2.1.3 NBR 14703; 

2.1.4 UL 444; 

2.1.5 UL 1685 (CM); 

2.1.6 UL 1666 (CMR); 

 

3. Certificações: 

3.1.1 UL Listed e Verified; 

3.1.2 ETL Verified; 
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3.1.3 ETL Listed; 

3.1.4 ETL 4 conexões; 

3.1.5 ISO9001/ISO14001; 

3.1.6 Anatel; 

 

4. Características construtivas: 

 

4.1 Condutor: 24AWG; 

4.2 Quantidade de Pares: 4 pares, 24 AWG; 

4.3 Par: Os condutores isolados são reunidos dois a 

dois, formando o par. Os passos de torcimento 

devem ser adequados, de modo a atender os 

níveis de diafonia previstos e minimizar o 

deslocamento relativo entre si; 

4.4 Capa: Constituído por PVC retardante a chama; 

4.5 Diâmetro nominal (mm): 5,0 mm; 

4.6 Classe de flamabilidade: CM: norma UL 1581-

Vertical tray Section 1160 (UL1685); 

4.7 Temperatura de Instalação (°C): 0 ºC a 50 ºC; 

4.8 Temperatura de Operação (°C): -20ºC a 60ºC; 

4.9 Resistência de Isolamento (MΩ): 10000 MΩ.km; 

4.10 Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%; 

4.11 Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor a 20 

°C: 93,8 Ω/km; 

4.12 Impedância Característica: 100±15% Ω; 

4.13 Atraso de Propagação Máximo: 545 ns/100m; 

4.14 Diferença entre o Atraso de Propagação – 

Máximo: 25 ns/100m; 

4.15 Velocidade de propagação Nominal (%): 68%; 

4.16 Comprimento: 305M 

 

5. Outros requisitos: 

 

5.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

5.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 
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que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

5.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

5.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

5.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

6. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

6.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

6.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

6.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 
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6.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório; 

24 

Cabo par trançado CAT. 6 

 

1. Construção: 

 

1.1 RoHS Compliant; 

1.2 Categoria 6; 

1.3 U/UTP; 

1.4 PVC (CM/CMR); 

 

2. Descrição: 

 

2.1 Condutor de cobre nú, coberto por polietileno 

termoplástico adequado. Os condutores são 

trançados em pares. Capa externa em material 

não propagante a chama em cumprimento com as 

diretivas européias RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances); 

 
 

3. Aplicação: 

 

3.1 Cumpre os requisitos físicos e elétricos das 

normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC11801; 

3.2 Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction 

of Hazardous Substances); 

3.3 Pode ser usado com os seguintes protocolos: 

• GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 

baseT, IEEE 802.3an 2006; 

• 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 

• 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 

• 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 
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• ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 and AF-

PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; 

• TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; 

• 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; 

• TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; 

• 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 

• Compatível com conector RJ-45 macho Cat.6; 

• TSB-155 

• ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; 

 

4. Normas: 

 

4.1 ANSI/TIA-568.2-D; 

4.2 ISO/IEC 11801; 

4.3 ABNT NBR 14703; 

4.4 ABNT NBR 14705; 

 

5. Certificações: 

 

5.1 UL Listed; 

5.2 ETL Verified; 

5.3 ETL Listed; 

5.4 ETL 4 conexões; 

5.5 ETL 6 conexões;; 

5.6 Anatel; 

 

6. Características construtivas: 

 

6.1 Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, 

recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; 

6.2 Isolamento: Polietileno de alta densidade com 

diâmetro nominal 1.0mm; 

6.3 Quantidade de Pares: 4 pares, 23 AWG; 

6.4 Capa: Constituído por PVC retardante a chama 

6.5 Diâmetro nominal (mm): 6,0 mm; 

6.6 Classe de flamabilidade: CM: norma UL 1581-

Vertical tray Section 1160 (UL1685) 

6.7 CMR: norma UL 1666; 
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6.8 Temperatura de Instalação (°C): 0 ºC a 50 ºC; 

6.9 Temperatura de Operação (°C): -20ºC a 60ºC; 

6.10 Carga de Ruptura ao Tracionamento: 400N; 

6.11 Resistência de Isolamento (MΩ): 10000 MΩ.km; 

6.12 Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%; 

6.13 Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor a 20 

°C: 93,8 Ω/km; 

6.14 Impedância Característica: 100±15% Ω; 

6.15 Atraso de Propagação Máximo: 545 ns/100m @ 

10MHz; 

6.16 Diferença entre o Atraso de Propagação – 

Máximo: 45ns/100m; 

6.17 Velocidade de propagação Nominal (%): 68%; 

6.18 Comprimento: 305M 

 

7. Outros requisitos: 

 

7.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

7.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

7.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes; 

7.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 
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modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

7.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

8. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

8.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

8.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

8.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

8.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

25 

Cabo par trançado Blindado CAT.6 Blindado 

 

Especificações técnicas mínimas: 

 

1. Construção: 

 

1.1 RoHS Compliant; 

1.2 Categoria 6; 
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1.3 U/UTP; 

1.4 PVC (CM/CMR); 

 

2. Descrição: 

 

1.5  Condutor de cobre nú, coberto por polietileno 

termoplástico adequado. Os condutores são 

trançados em pares. Capa externa em material 

não propagante a chama em cumprimento com as 

diretivas européias RoHS (Restriction of 

Hazardous Substances); 

 

3. Aplicação: 

 

3.1 Cumpre os requisitos físicos e elétricos das 

normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC11801; 

3.2 Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction 

of Hazardous Substances); 

3.3 Pode ser usado com os seguintes protocolos: 

• GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 

1000 baseT, IEEE 802.3an 2006; 

• 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 

• 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 

• 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 

• ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 

and AF-PHY-0018.000, 155/51/25 

Mbps; 

• TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; 

• 10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps; 

• TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; 

• 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 

• Compatível com conector RJ-45 macho 

Cat.6; 

• TSB-155 

• ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 

2001; 

 

4. Normas: 

 

http://www.see.ac.gov.br/
mailto:informatica.educacao@ac.gov.br


Departamento de Tecnologia e Informação 

 
 

Website: http://www.see.ac.gov.br 
E-mail: informatica.educacao@ac.gov.br 

4.1 ANSI/TIA-568.2-D; 

4.2 ISO/IEC 11801; 

4.3 ABNT NBR 14703; 

4.4 ABNT NBR 14705; 

 

5. Certificações: 

 

5.1 UL Listed; 

5.2 ETL Verified; 

5.3 ETL Listed; 

5.4 ETL 4 conexões; 

5.5 ETL 6 conexões;; 

5.6 Anatel; 

 

6. Características construtivas: 

 

1.1 Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico nú, 

recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; 

1.2 Isolamento: Polietileno de alta densidade com 

diâmetro nominal 1.0mm; 

1.3 Quantidade de Pares: 4 pares, 23 AWG; 

1.4 Capa: Constituído por PVC retardante a chama 

1.5 Diâmetro nominal (mm): 6,0 mm; 

1.6 Classe de flamabilidade: CM: norma UL 1581-

Vertical tray Section 1160 (UL1685) 

1.7 CMR: norma UL 1666; 

1.8 Temperatura de Instalação (°C): 0 ºC a 50 ºC; 

1.9 Temperatura de Operação (°C): -20ºC a 60ºC; 

1.10 Carga de Ruptura ao Tracionamento: 400N; 

1.11 Resistência de Isolamento (MΩ): 10000 MΩ.km; 

1.12 Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%; 

1.13 Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor a 20 

°C: 93,8 Ω/km; 

1.14 Impedância Característica: 100±15% Ω; 

1.15 Atraso de Propagação Máximo: 545 ns/100m @ 

10MHz; 

1.16 Diferença entre o Atraso de Propagação – 

Máximo: 45ns/100m; 
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1.17 Velocidade de propagação Nominal (%): 68%; 

1.18 Comprimento: 305M; 

 

7. Outros requisitos: 

 

7.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

7.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

7.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

7.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

7.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

8. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 

Qualificação do Fornecedor: 

 

8.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 
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8.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

8.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

8.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

 

LOTE III – MATERIAL PERMANENTE 

Item Especificação Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

26 

Scanner 

 

1. Especificações: 

 

1.1 Tipo de Scanner: CIS Duplo; 

1.2 Interfaces Padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 

Gigabit 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0; 

1.3 Conectividade de Rede: Sim (cabeada e wireless); 

1.4 Capacidade de Entrada de Papel: Alimentador 

Automático de Documentos (ADF) com 50 folhas 

de capacidade; 

1.5 Velocidade de Digitalização: 30 ppm (colorido e 

monocromático); 

1.6 Velocidade de Digitalização Duplex: 60 ipm 

(colorido e monocromático); 

1.7 Display: Touchscreen Colorido de 3,7” com Swipe; 

1.8 Resolução de Digitalização (máxima): Óptica: 600 

x 600 dpi / Interpolada: 1200 x 1200 dpi; 
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1.9 Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 bits 

(saída); 

1.10 Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis; 

1.11 Funções Avançadas de Segurança: Secure 

Function Lock 3.0, Activeve Directory; 

1.12 Interface USB Direta: Sim; 

1.13 Ciclo de Trabalho Diário: Até 2.500 

digitalizações/dia; 

 

2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
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Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

27 

Impressora 3D 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Tecnologia de Impressão: Modelagem por 

deposição de material fundido (FDM); 

1.2 Resolução da camada: 100Microns; 

1.3 Volume da Impressão: 100 x 140 x 120 mm; 

1.4 Precisão: Eixos X e Y: 11Microns (0,0011mm); 

Eixo Z: 2,5Microns (0,00025mm; 

1.5 Diâmetro do Filamento: 1,75mm; 

1.6 Filamentos Compatíveis: PLA; 

1.7 Sistema Operacional: Windows 7, 10, Mac OS e 

Linux; 

1.8 Arquivos Suportados: STL; 

1.9 Conexões: USB; 

1.10 Alimentação: 110/220 Automático; 

1.11 Garantia: 12 meses 
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2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 
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05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

28 

Impressora Ploter 

 

1. Especificações técnicas: 

 

1.1 Tamanho do modelo: 914 mm; 

1.2 Funções: imprimir; 

1.3 Velocidade de impressão, Máxima: 27 s/página 

em A1, 79 impressões em A1 por hora; 

1.4 Memória, Padrão: 1GB; 

1.5 Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 

2400 x 1200 dpi otimizados; 

1.6 Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmico: 

1.7 Número de cartuchos de impressão: 4 (C, M, Y, 

K); 

1.8 Área não imprimível (Papel Cortado): 5 x 5 x 5 x 5 

mm; 

1.9 Precisão de linha: ±0,1%; 

1.10 Densidade óptica máxima (Preto): 8 L* min/2,10 

em D; 

1.11 Manuseio de impressões acabada: Alimentação 

por folhas e rolo, bandeja de entrada, cesto de 

mídia, cortador horizontal automático; 

1.12 Tipos de suportes: Papéis comuns e revestidos 

(comum, revestido, revestido de gramatura alta, 
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reciclado, simples, branco brilhante), papéis 

técnicos (papel vegetal, vellum), filme 

(transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, 

brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno), 

autoadesivo (adesivo, propileno); 

1.13 Peso de mídia, recomendado: 60 a 280 g/m² 

(rolo/alimentação manual);60 a 220 g/m² (bandeja 

de entrada); 

1.14 Formatos padrão dos suportes (Rolos Métricos): 

279 a 914 mm; 

1.15 Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de 

entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm; Alimentação 

manual: 330 x 482 a 914 x 1897 mm; 

1.16 Diâmentro externo do rolo: 100 mm; 

1.17 Espessura de suportes: Até 11,8 milímetros; 

1.18 Conectividade, padrão: Fast Ethernet (100Base-

T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi; 

 

2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  
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2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 
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Projetor multimídia 

 

1. Especificações técnicas: 
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1.1 Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 

3 chips; 

1.2 Modo de projeção: Frontal / Traseiro / Instalado no 

teto; 

1.3 Painel LCD: 0,55-polegadas; 

1.4 Método de projeção: Matriz ativa TFT de poli-

silício; 

1.5 Número de pixels: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 

3; 

1.6 Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.600 

Lumens; 

1.7 Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.600 

Lumens; 

1.8 Razão de aspecto: 4:3; 

1.9 Resolução nativa: XGA; 

1.10 Tipo de lâmpada: 210W UHE; 

1.11 Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal) / 

10.000 horas (Modo Eco); 

1.12 Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / 

horizontal: -30° +30°; 

1.13 Razão de contraste: Até 15.000:1; 

1.14 Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores; 

1.15 Alto-falante: x1 2W; 

1.16 Ruído: 28 dB / 37 dB; 

 

2. Lente de projeção: 

 

2.1 Tipo: Zoom óptico (manual) / Foco (manual); 

2.2 F-number: 1,49-1,72; 

2.3 Tamanho da tela: 30" a 300" (0,89m - 10,95m); 

2.4 Distância Focal: 16,9 mm-20,28 mm; 

2.5 Zoom:1-1,2; 

 

3. Conectividade: 

 

3.1 Entrada do computador: x 1 D-sub 15; 

3.2 HDMI: x 1; 
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3.3 USB Tipo A: x 1 (Memória USB imagens / 

Modulo wireless, atualização Firmware); 

3.4 USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, Firmware 

update); 

3.5 Entrada de vídeo RCA: x 1; 

3.6 Entrada de áudio RCA: x 2 RCA (Branco x1, 

Vermelho x1); 

3.7 Módulo Wireless: Incluso; 

 

4. Energia: 

 

4.1 Voltagem nominal: 100 - 240 V AC; 

4.2 Frequência nominal: 50/60 Hz; 

4.3 Consumo de energia:100-120V: 296W (Norm) - 

211W (Eco) / 220-240V: 282W (Norm) - 203W 

(Eco); 

 

5. Outros requisitos: 

 

5.1 O objeto bem como seus 

componentes/periféricos, deverão ser originais 

de fábrica, novos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento);  

5.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

5.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” 

e demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

5.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com 
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o endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

5.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

6. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

6.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

6.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

6.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

6.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado 

pela Empresa Licitante que deverá ter base local 

ou subcontrata que deverá apresentar contrato 

de serviços terceirizados com uma empresa 

sediada no estado do Acre, pelo período da 

garantia exigida em edital e com firma registrada 

em cartório. 

30 

Caixa de som 

 

1. Características: 

 

1.1 Alto Falantes: 12"; 

1.2 Potência: 400W; 

1.3 Resposta Frequência: 40~20kHz; 

1.4 Saídas:RCA, SPEAKON; 
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1.5 Alimentação: 127VAC/220VAC (Chave seletora); 

1.6 Conexão de entrada: RCA, P10, XLR; 

1.7 Tensão de rede: 127VAC/220VAC (Chave 

seletora); 

1.8 Potência RMS: 4O - 200W 8O - 120W; 

1.9 Drive: Titanium 1.35; 

1.10 Relação sinal/ruído: 97dB±; 

1.11 Modo: USB, SD, Bluetooth, FM, Aux; 

1.12 Equalização: Volume, Grave, Agudo; 

1.13 Arquivos compatíveis: Mp3, WMA; 

1.14 Fusível: 3ª; 

2. Itens inclusos: 

 

2.1 01 Caixa de som acústica ativa; 

2.2 01 Controle Remoto; 

2.3 01 Cabo AC padrão Brasileiro; 

2.4 01 Manual do usuário; 

 

3. Outros requisitos: 

 

3.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

3.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

3.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  
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3.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

3.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

4. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

4.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

4.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

4.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

4.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 
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Microfone lapela sem fio 

 

1. Características: 
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1.1 30 Mhz de largura a banda de seleção 

(dependendo dos planos locais frequência); 

1.2 8 horas de operação com uma única bateria 

tamanho AA; 

1.3 Microfone do tipo lapela; 

1.4 Indicador de Bateria fraca; 

 

2.   Receptor: 

 

2.1 Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; 

2.2 Modulação: FM; 

2.3 Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; 

2.4 THD e ruído: Típico 0,8%; 

2.5 Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); 

2.6 Squelch: Ajustável de -100 a -70dBm; 

2.7 Conexões: XLR balanceado e ¼" desbalanceado, 

ajustável de microfone para nível de linha. Nível 

de saída no desvio estimado: 500mV RMS; 

 

3. Transmissor: 

 

3.1 Frequência de portadora: A / 530 - 560MHz; 

3.2 Modulação: FM; 

3.3 Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; 

3.4 THD e ruído: Típico 0,8%; 

3.5 Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); 

3.6 Saída RF: 10mW; 

 

4. Microfone: 

 

4.1 Transdutor: Condensador; 

4.2 Padrão polar: Cardióide; 

4.3 Resposta de frequência: 15Hz a 18kHz; 

4.4 Relação sinal-ruído: 34dB-A; 

4.5 Entrada máxima de nível de som: 118dB; 

4.6 Requisitos de alimentação: 1,5 a 10VDC ou 9 a 

52V com phantom power; 
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4.7 Impedância de saída: 200O, carga de impedância 

recomendada >2000O; 

4.8 Conectores de saída: Mini XLR; 

4.9 Comprimento do cabo: 1.6mts; 

 

 

5. Outros requisitos: 

 

5.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

5.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

5.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

5.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

5.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

6. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 
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6.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

6.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

6.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

6.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

32 

Microfone sem fio 

 

1. Características: 

 

1.1 30 Mhz de largura a banda de seleção 

(dependendo dos planos locais frequência); 

1.2 8 horas de operação com uma única bateria 

tamanho AA; 

1.3 Controle de ganho sobre transmissor de mão; 

1.4 Indicador de bateria fraca; 

1.5 Silencioso liga / desliga / mudo no transmissor de 

mão; 

 

2. Receptor: 

 

2.1 Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; 

2.2 Modulação: FM; 

2.3 Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; 

2.4 THD e ruído: Típico 0,8%; 
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2.5 Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); 

2.6 Squelch: Ajustável de -100 a -70dBm; 

2.7 Conexões: XLR balanceado e ¼" desbalanceado, 

ajustável de microfone para nível de linha. Nível 

de saída no desvio estimado: 500mV RMS; 

 

3. Transmissor: 

 

3.1 Padrão polar: Cardióide; 

3.2 Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; 

3.3 Modulação: FM; 

3.4 Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; 

3.5 THD e Ruído: Típico 0,8%; 

3.6 Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); 

3.7 Saída RF: 10mW; 

3.8 Alimentação: 1 Bateria AA de 1,5V; 

3.9 Até 8 Horas; 

 

4. Outros requisitos: 

 

4.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

4.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

4.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  
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4.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

4.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 

 

 
 

5. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

5.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

5.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

5.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

5.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório; 

 

 

33 
Pen drive Tipo I 
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1. Características: 

 

1.1 Capacidade (GB): 8; 

1.2 Taxa de transmissão de dados – Gravação (mb/s): 

3 mb/s; 

1.3 Taxa de transmissão de dados- Leitura (mb/s): 10 

mb/s; 

1.4 USB: 2.0; 

 

 

 

2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 
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number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 06 (seis) meses; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

 

34 

Pen drive Tipo II 

 

1. Características: 

 

1.1 Capacidade (GB): 16; 

1.2 Taxa de transmissão de dados – Gravação (mb/s): 

3 mb/s; 

1.3 Taxa de transmissão de dados- Leitura (mb/s): 10 

mb/s; 

1.4 USB: 2.0; 

 

2. Outros requisitos: 
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2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 06 (seis) meses; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 
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3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório; 
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Pen drive Tipo III 

 

1. Características: 

 

1.1 Capacidade (GB): 32; 

1.2 Taxa de transmissão de dados – Gravação (mb/s): 

3 mb/s; 

1.3 Taxa de transmissão de dados- Leitura (mb/s): 10 

mb/s; 

1.4 USB: 2.0; 

 

2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 
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“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 
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HD SSD Tipo I 

 

1. Performance: 

 

1.1 Interface: SATA 6Gb/s; 

1.2 Capacidade: 240GB 

1.3 Transferência de dados: Até 500MB/s para leitura 

e 350MB/s para gravação; 

1.4 Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF; 

 

2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 
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3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório; 
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HD SSD Tipo II 

 

1. Performance: 

 

1.1 Interface: SATA 6Gb/s; 

1.2 Capacidade: 480GB 

1.3 Transferência de dados: até 500MB/s para leitura 

e 450MB/s para gravação; 

1.4 Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF;  

 

2. Outros requisitos: 

 

2.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  
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2.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

2.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

2.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

2.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

3. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

3.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 

3.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

3.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 
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ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

3.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em  

3.5 cartório; 
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NAS 4 TB 

 

Especificações: 

 

1. Hardware: 

 

1.1 CPU: Marvell ARMADA-385 16GHz (Dual-Core) 

Processor; 

1.2 Mecanismo de criptografia de hardware integrado; 

1.3 Memory: 512MB; 

1.4 HDD: Suporta até 2 x SATA3 6Gb/s; 

1.5 Capacidade Máxima Interna: 24 Tera ( 12 TB POR 

HD X 2 ); 

1.1 02 - USB 3.0; 

1.2 01 -Porta de rede Gigabit Ethernet; 

1.3 System Fan: 70mm x 1; 

1.4 Fonte de energia de 65watts; 

1.5 Tensão de entrada: 100V to 240V AC; 

1.6 Certificação: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK; 

 

2. Tipo de armazenamento: 

 

2.1 Armazenamento: 4TB; 

2.2 Interface: SATA 6Gb/s; 

2.3 Capacidade: 4 Tera; 

2.4 Cache: 64MB; 

2.5 Rotação: 5900RPM; 

2.6 Ciclos de carga/descarga: 600 mil 
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2.7 Tempo médio entre falhas (MTBF) :  1,000,000hr; 

2.8 Número de baias para HD: 2 (1 livre); 

 

1. Outros requisitos: 

 

1.1 O objeto bem como seus componentes/periféricos, 

deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento);  

1.2 Caso o componente/periférico não se encontre 

mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente/periférico substituto deve ter, 

no mínimo, a mesma qualidade e especificação 

técnica do produto fora de linha;  

1.3 Apresentar prospecto (documentação técnica) 

com as características técnicas detalhadas do 

objeto, especificando marca, modelo, código do 

produto (part number) e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem e constatem as 

configurações cotadas, possíveis expansões e 

“upgrades”, comprovando-os através de “folders” e 

demais literaturas técnicas editadas pelos 

fabricantes.  

1.4 Serão aceitas cópias das especificações obtidas 

no sitio na internet do fabricante juntamente com o 

endereço do sitio; informar na proposta marca 

modelo e código do produto (part number) do 

objeto;  

1.5 Informar na proposta o sítio do fabricante na 

internet, onde deverá constar no sítio o objeto 

proposto, como modelo e código do produto (part 

number), com documentação técnica para 

constatação; 

 
 

2. Garantia, Suporte, Exigências Comerciais e 
Qualificação do Fornecedor: 

 

2.1 Os equipamentos possuem garantia por um 

período mínimo de 1 ano; 
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2.2 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: 

Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em 

até 01 (um) dia útil e reposição de peças em até 

05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, 

pelo período da garantia exigido em edital; 

2.3 Condições de entrega: todos os cabos e 

acessórios do equipamento serão entregues 

necessariamente dentro de sua respectiva caixa 

ou afixados (à sua caixa), através de envelope 

plástico de segurança; 

2.4 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela 

Empresa Licitante que deverá ter base local ou 

subcontrata que deverá apresentar contrato de 

serviços terceirizados com uma empresa sediada 

no estado do Acre, pelo período da garantia 

exigida em edital e com firma registrada em 

cartório. 

 

 

12. MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Lote I – Networking 

Item Equipamento  

1 Switch tipo I 

Dos 300 switches tipo I pretendidos, 72 switches serão utilizados para 
substituir todos os switches que temos hoje no prédio sede da SEE, uma 
vez que os equipamentos de rede existentes não são condizentes para o 
trabalho corporativo, o que causa frequentemente lentidão na rede. 24 
switches serão instalados no prédio do CRIE, possui 3 andares e 4 
departamentos. 08 switches serão instalados no prédio do antigo SEBRAE, 
onde há o Departamento de Esportes e outros departamentos da SEE. 08 
switches serão instalados no Prédio do Almoxarifado/Merenda/Patrimônio. 
06 switches serão instalados no prédio no Dom Bosco onde funciona o 
Ensino Especial e outros departamentos. 02 switches serão instalados no 
Arquivo da SEE. 25 switches serão utilizados nos Núcleos de 
Representação, Núcleo de Tecnologia e Prédio do Patrimônio de Cruzeiro 
do Sul. 12 switches serão instalados nos Núcleos de representação de 
Sena Madureira, Brasileira, Tarauacá e Feijó. 32 switches serão instados 
nos demais Núcleos de representação da SEE. Perfazendo um total, 
inicialmente de 189 switches tipo I. 
É importante frisar que por se tratar de um registro de preço, a quantidade 
solicitada se faz necessário, pois nessa distribuição que elencamos acima, 
não estão contabilizadas as 622 escolas da nossa rede estadual de ensino, 
que demandam por equipamentos de rede para o seu funcionamento, sendo 
responsabilidade desta Secretaria em provê condições para o perfeito 
funcionamento do ambiente tecnológico educacional. 

2 Switch Tipo II Dos 200 switches tipo II pretendidos, 20 switches serão instalados nos 
racks de rede no prédio sede da SEE. 08 switches serão instalados no 
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prédio do CRIE, sendo 01 em cada rack de rede. 04 switches serão 
instalados no prédio do antigo SEBRAE, sendo 01 por rack de rede. 04 
switches serão instalados no Prédio do Almoxarifado/Merenda/Patrimônio. 
03 switches serão instalados no prédio no Dom Bosco sendo 01 por rack 
de rede. 01 switch será instalado no Arquivo da SEE. 10 switches serão 
utilizados nos Núcleos de Representação, Núcleo de Tecnologia e Prédio 
do Patrimônio de Cruzeiro do Sul, sendo 01 por rack de rede. 20 switches 
serão instados nos demais Núcleos de representação da SEE. Perfazendo 
um total, inicialmente de 70 switches tipo II. 
É importante frisar que por se tratar de um registro de preço, a quantidade 
solicitada se faz necessário, pois nessa distribuição que elencamos acima, 
não estão contabilizadas as 622 escolas da nossa rede estadual de ensino, 
que demandam por equipamentos de rede para o seu funcionamento, sendo 
responsabilidade desta Secretaria em provê condições para o perfeito 
funcionamento do ambiente tecnológico educacional. 
Ainda há que mencionar que está previsto a construção do Centro de 
Tecnologia e Mídias que futuramente precisará de equipamentos de rede. 
 

3 Switch Tipo III 

Dos 04 Switches pretendidos do tipo III, 02 serão utilizados no Rack de 
servidores fazendo balanceamento de carga da rede. 01 switch será 
utilizado para receber os links de dados e  RNP-AC e 01 switch será utilizado 
para receber os cabeamentos de todos os rack da SEE. 

4 Access Point 

Dos 500 Access Points pretendidos, 18 AP serão utilizados no prédio sede 
da SEE. 06 AP no prédio da Merenda/Almoxarifado/Patrimônio. 08 AP no 
Prédio do antigo SEBRAE.  04 AP no prédio do Dom Bosco. 01 AP no prédio 
do Arquivo. 05 AP no Núcleo de Cruzeiro do Sul. 01 AP no NTE de Cruzeiro 
do Zul. 02 AP no Patrimônio de Cruzeiro do Sul. 06 AP que serão instalados 
nos Núcleos de representação de Sena Madureira, Brasileira, Tarauacá e 
Feijó e 16 AP que serão instalados nos demais Núcleos de representação 
da SEE nos municípios do Acre. 
Há uma demanda muito grande das Escolas por uso de Access Point, 
principalmente, pela necessidade de uso de plataformas educacionais, onde 
nos conteúdos e atividades estão sendo disponibilizados através da internet. 
Por isso, faz-se necessário o registro de preços para 500 unidades, uma vez 
que inicialmente temos demanda apenas nas unidades administrativas de 
aproximadamente 67 Access Point, não estando contabilizado as Escolas 
da Rede Estadual de Ensino. 

 

 

Lote III – Equipamentos Permanentes 

Item Equipamento  

1 Scanner 

08 – Departamento de Pessoas/Vida Funcional; 
08 – Departamento de Gestão de Redes; 
06 – Departamento de Compras; 
06 – Departamento de Manutenção; 
06 – Departamento de Transportes; 
04 – Gabinete do Secretário; 
06 – Departamento de Planejamento; 
04 – Departamento de Educação Indígena; 
04 – Departamento de Ensino Rural; 
02 – Departamento de Tecnologias Educacionais; 
16 – Diretoria de Ensino; 
04 – Departamento Financeiro/Orçamento/Fundeb 
04 – Departamento de Merenda Escolar; 
04 – Departamento de Terceirização; 
04 – Departamento de Descentralização; 
04 – Departamento de Esportes; 
02 – Protocolo; 
02 – Sindicância; 
02 – Atendimento; 
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01 – Arquivo; 
01 – Diretoria Administrativa e Financeira; 
01 – Diretoria de Gestão Operacional; 
01 – Diretoria Operacional;  
 

2 Impressora 3D 

Conforme explicado no item 8.3 deste Termo de Referência, as Impressoras 
3D fazem parte de um projeto de criação de espaço maker, para ser utilizado 
dentro das escolas, atendendo as demandas de modernização da 
educação. Inicialmente esse projeto será implantado nas 14 Escolas de 
Ensino Médio em tempo Integral do Estado, sendo 02 impressoras por 
escola, perfazendo um total de 28 impressoras 3D. 
Posteriormente, iremos expandir esse projeto para outras modalidades de 
ensino, principalmente a escola vocacionada para área de tecnologia que 
será inaugurada em 2021 que terá salas makes e será utilizado essas 
impressoras 3D. 
Também será estendido o projeto de sala maker com uso de impressora 3D 
para as escolas militares e cívico-militares do Estado, de forma que o 
Registro de Preços, no quantitativo indicado seja utilizado. 

3 
Impressora 

Plotter 

01 – Divisão de comunicação; 
05 – Diretoria de Ensino; 
02 – Departamento de Inovação; 
02 – Departamento de Mídias; 

4 
Projetor 

Multimídia 

40 – Diretoria de Ensino; 
10 – Diretoria de Gestão Operacional; 
10 – Diretoria Operacional; 
10 – Diretoria Administrativa e Financeira; 
10 – Departamento de Inovação; 
Os demais Projetores registrados serão adquiridos oportunamente e 
enviados para as Escolas da Rede Pública Estadual de ensino, de acordo 
com as solicitações das mesmas para esta Secretaria. É importante 
mencionar que as Escolas fazem uso regularmente de Projetor para 
melhorar a qualidade das aulas.  

13 NAS 4 TB 

04 – Prédio sede da SEE; 
01 – Prédio do Antigo SEBRAE; 
02 – Prédio do CRIE; 
01 – Prédio do Dom Bosco; 
02 – Prédio da Merenda/Almoxarifado/Patrimônio; 
01 – Prédio do Arquivo; 
02 – Núcleo de Cruzeiro do Sul 
20 – Sendo 01 para cada Núcleo nos municípios do Estado do Acre.  
Dos 50 dispositivos NAS que serão registrados, apresentamos uso imediato 
para 33 unidades, como se trata de um Registro de Preço, em havendo 
necessidade, outros poderão ser contratados. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, 

objeto deste Termo, correrão à conta da Unidade Orçamentária:  

817.006/4041.0002, Programa: Garantir a Funcionalidade das 

Unidades Escolares e Administrativas da SEE, Elemento de 

despesa: 44.90.52.00, Fontes de Recurso: 100 (RP) E 300 

(FUNDEB) 

 

14. DAS AMOSTRAS  
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14.1. Devido à natureza do objeto para fins de averiguação das 

especificações e qualidade dos itens, não será exigido amostra, os 

interessados deverão encaminhar folders e prospectos dos 

equipamentos listados neste termo de referência, quando da 

realização do pregão, no prazo estipulado pelo pregoeiro. 

 

15. DO LOCAL DE ENTREGA 

15.1. Os equipamentos serão entregues no Almoxarifado Central da 

Secretaria de Educação e Esporte - SEE, situado na Estrada da 

Floresta, Km 03, S/Nº - Bairro Floresta – Rio Branco/AC, demais 

informações sobre a entrega estará especificado na Ordem de 

Entrega. 

15.2. O quantitativo a ser entregue deverá ser de conformidade com a 

Ordem de Entrega a ser emitida pelo Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos da Secretaria de Estado de Educação e 

Esporte – SEE; 

15.3. Os itens estarão sujeitos à aceitação pela SEE, a qual caberá o 

direito de recusar, no todo ou em parte, o fornecimento em 

desacordo com as condições contratuais e os seus anexos (Art. 76 

da Lei 8.666/93). 

15.4. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, 

obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada, na 

Secretaria de Estado de Educação e Esporte, órgão emitente da 

Nota de Empenho, dirigida à autoridade competente, até o 2º 

(segundo) dia útil anterior a data prevista para o fornecimento do 

material. Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido 

apresentada, a contratante aplicará a multa de acordo com as 

normativas do decreto estadual nº 5.965/2010. 

15.5. Caso haja constatação posterior de defeito no(s) produto(s), o(s) 

mesmo(s) serão devolvidos para substituição no prazo máximo de 

4(quatro) dias, sob pena de penalização; 
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15.6. Se houver reincidência quanto às reclamações e devoluções dos 

produtos com defeitos, serão adotadas as medidas punitivas 

cabíveis. 

  

16. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

16.1. As empresas fornecedoras do equipamento terão o prazo máximo 

descrito na descrição dos itens deste termo de referência, para a 

entrega do material, contados a partir da data de recebimento da 

Autorização de Entrega e Empenho Orçamentário/Financeiro. 

Qualquer alteração deste prazo deverá ser previamente informada 

a Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Estado do Acre 

que se pronunciará quanto à concordância ou não. As empresas 

que não cumprirem o prazo acima estipulado sofrerão sanções da 

Lei 8.666/93 e suas alterações salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, devidamente comprovado pela licitante e reconhecido pela 

Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Estado do Acre. 

16.2. A entrega dos equipamentos deverá estar acompanhada da Nota 

Fiscal e no recebimento dos mesmos será observado pela 

CONTRATANTE se os materiais entregues estão de acordo com 

as especificações constantes deste Termo de Referência. 

 
16.3. Todos os equipamentos deverão atender rigorosamente às 

especificações descritas neste termo de referência. A entrega fora 

das especificações indicadas implicará na recusa por parte da 

Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Estado do Acre, 

que os colocará à disposição do fornecedor para substituição. 

 
16.4. Os equipamentos entregues e recebidos ficam sujeitos a reparação 

ou substituição, pelo fornecedor, desde que comprovada a 

existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível 

no decorrer de sua utilização. 
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16.5. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados, 

de forma a não serem danificados durante as operações de 

transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a 

procedência e demais características que os identifiquem e os 

qualifiquem. 

 
16.6. Não serão aceitos materiais cujo acondicionamento apresente 

sinais de violação. 

 
16.7. A reparação ou substituição do equipamento deverá ocorrer no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da notificação da 

Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Estado do Acre à 

empresa sobre a recusa dos mesmos. Esgotado esse prazo, a 

empresa será considerada em atraso e sujeita às penalidades 

cabíveis. 

 

16.8. Tratando de equipamentos em que precisam de montagem, a 

contratada se responsabilizará pela entrega e devida montagem 

dos referidos bens, sem acarretar custos para a contratante. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. A contratante efetuará o pagamento mediante depósito em conta 

bancária, até 30 (trinta) dias após apresentação da respectiva Nota 

Fiscal, devidamente aceita e atestada pelo servidor designado para 

recebimento dos materiais, bem como demais exigências fixadas 

no edital convocatório. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 

18.1. Fornecer os equipamentos conforme especificações técnicas 

constantes da sua proposta comercial, que não poderão sei 

inferiores as especificações contidas neste termo de referência, e 

nos prazos constantes na Ordem de Fornecimento. 
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18.2. A LICITANTE deverá entregar todos os produtos, bem como 

catálogos, manuais, página impressa do sítio do fabricante na 

Internet ou quaisquer outros documentos que comprovem o 

atendimento das especificações técnicas deste termo de 

referência, no momento da apresentação da proposta comercial 

junto ao Portal de Compras Governamental Comprasnet. 

 
18.3. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias, de maneira a não 

prejudicar a execução dos objetos ora contratados; 

 

18.4. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem 

solicitados pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte do 

Estado do Acre, relacionados com as características e 

funcionamento dos bens cotados; 

 
18.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem 

solicitados pela CONTRATANTE, relacionados com as 

características e funcionamento os equipamentos e também na 

compatibilidade com software e equipamentos de terceiros; 

 
18.6. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem 

de Fornecimento, os bens objeto da presente contratação, às suas 

expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido; 

 
18.7. Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica 

dos equipamentos, na forma e nos prazos estabelecidos no 

presente termo de referência; 

18.8. Garantir a reposição de peças pelo período da garantia, na forma 

estabelecida neste termo de referência; 
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18.9. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente em ralação ao fornecimento dos 

equipamentos que forem objetos do Contrato e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários. 

 
18.10. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à 

contratante, que deverá responder pela fiel execução do Contrato. 

 
18.11. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal 

do Contrato, inerentes à execução do objeto contratual; 

 
18.12. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou 

a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, 

prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação 

contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da 

fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela 

Contratante. Apurado o dano e caracterizada sua autoria por 

qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a Contratante 

o valor correspondente, mediante ao pagamento da Guia de 

Recolhimento da União – GRU, a ser emitida pelo fiscal do contrato 

no valor correspondente ao dano acrescido das demais 

penalidades constantes do instrumento convocatório; 

 
18.13. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização 

dos serviços pela Contratante, cujo representante terá poderes 

para sustar o serviço, total ou parcialmente, em qualquer tempo, 

sempre que considerar a medida necessária e recusar os materiais 

e equipamentos empregados que julgar inadequado; 

 
18.14. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas 

condições da habilitação; 

 

18.15. Aprovar a conexão ou instalação, nos equipamentos, de produtos 

de hardware, externos ou internos, e/ou de software de outros 
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fornecedores ou fabricantes, desde que tal iniciativa não implique 

em danos físicos ao equipamento e não constitua perda da 

vigência da Garantia prevista no presente Termo de referência; 

 
18.16. Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta 

por: profissionais devidamente habilitados; treinados e qualificados 

para prestação dos serviços no Estado do Acre ao qual deverá ser 

comprovado no processo de Habilitação/Contratação. 

 
18.17. Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, 

apresentando-a a Contratante para ateste e pagamento; 

 
18.18. Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, relação das 

empresas de assistência técnica especializadas, contemplando 

nomes e endereços e promover a atualização do cadastro de 

assistência a cada 06 (seis) meses, salvo se não houver alterações 

no quadro de prestadores (PJ); 

 
18.19. Na data da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá 

indicar, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais, 

Centros de Atendimento Técnico, autorizado pelo fabricante 

(comprovado por meio de documentação específica), que 

prestarão assistência técnica nos termos deste Termo de 

Referência; 

 
18.20. Substituir os materiais e equipamentos, uma vez vetados, ou os 

que apresentarem defeitos, no prazo máximo de 96 (noventa e 

seis) horas, sem ônus para a CONTRATANTE; 

 

18.21. Fornecer todos os bens relacionados neste certame contemplar 

todos os custos inerentes a contratação e ainda aqueles 

decorrentes de fretes, seguros, embalagens, fiscais, trabalhistas e 

demais encargos contribuições, impostos e taxas estabelecidos na 

forma da Lei. 
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19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências 

relacionadas com a aquisição dos produtos adquiridos; 

 
19.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a empresa 

vencedora entregar, caso apresentem as especificações em 

desacordo com o Termo de Referência; 

 
19.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no item 9 deste Termo 

de Referência. 

 

20. DA GARANTIA 

20.1. Do Produto 

 

20.1.1. A CONTRATADA deverá comprometer-se a prestar a 

garantia estabelecida nas especificações técnicas constantes 

de cada item do lote único deste termo de referência. 

 
20.1.2. O período de garantia passará a contar a partir da Assinatura 

do Termo de Recebimento a ser expedido pelo 

CONTRATANTE; 

 
20.1.3. As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes: 

 
20.1.4. Os danos provocados por imperícia ou negligência dos 

usuários; 

 
20.1.5. Rompimento indevido do lacre de garantia dos 

equipamentos; 

 
20.1.6. A movimentação dos equipamentos entre unidades da 

CONTRATANTE efetuado com recursos próprios NÃO exclui a 

garantia; 
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20.1.7. Aplica-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as 

cláusulas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, Lei n. 8.070 de 11 de setembro de 1990; 

 

20.2. Do Fornecimento: 

 
20.2.1. A LICITANTE vencedora deverá prestar garantia fiduciária 

de 5% do valor do contrato, nos termos do § 2º do Art. 56 da Lei 

n. 8.666, de 1993, devendo a licitante optar pelas seguintes 

formas de prestação: 

 
20.2.2. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo 

estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 
20.2.3. Seguro-garantia; 

 
20.2.4. Fiança bancária; 

 
20.2.5. A garantia de que trata o item 18.2.1. deverá ser liberada 

após a execução do contrato e atualizadas monetariamente se 

prestas em dinheiro. 

 
20.2.6. A Administração deverá garantir a atualização monetária 

não inferior ao rendimento da caderneta de poupança. 

 

21. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA DO PRODUTO: 

 

21.1. Será exigido suporte on-site e central de atendimento telefônico 

0800 ou telefone fixo localizado no Estado de Acre para contatos 

locais para abertura de chamados técnicos, e os que não exigirem 

tal atendimento telefônico, será expressamente descrito na 

especificação do ITEM; 
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21.2. Horário de funcionamento da central de atendimento deve ser pelo 

menos: 8h às 18h (horário oficial de Brasília); 

 
21.3. Substituição completa do equipamento: 

 
21.4. No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que 

determinado pela Assistência Técnica o equipamento deverá ser 

substituído por um novo; 

 
21.5. Os discos rígidos antigos (dos equipamentos que os possuem), em 

todos os casos, deverão permanecer com a CONTRATANTE, de 

forma a garantir o sigilo e confidencialidade das informações; 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

22.1. A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo 

acompanhamento da entrega dos PRODUTOS, com poderes para 

dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no 

contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema 

envolvendo os referidos PRODUTOS. 

 

Rio Branco, Acre, 03 de setembro de 2020. 

 

 

 

Javã Sousa Costa 

Chefe do Departamento de Tecnologia e Informação 

Matricula nº 914410-2 

Decreto nº 440/2019 
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