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MATERIAL/SERVIÇO
Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade

1 UN 1MINI RACK PAREDE PADRãO 19 16U X 450MM PRETO20/01303

LARGURA EXTERNA: 54CM

ALTURA EXTERNA = 75CM

PROFUNDIDADE EXTERNA = 45CM

Rack piso
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS:

Porta frontal, embutida na estrutura do rack, com fechadura escamoteável e chave . 
Armação de aço com visor em acrílico.
Laterais, embutidas na estrutura do rack, com aletas de ventilação para melhorar a 
dissipação de calor interno do rack. Fecho rápido para facilitar a sua remoção.
Fundo, embutido na estrutura do rack, . Fecho rápido para facilitar a sua remoção.

2 UN 3PATCH PANEL CAT6ERCMS

24 PORTAS RJ45
CAT 6 E

3 UN 3ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U P/ RACKS 19RCMS

Guia de cabo em aço, com aranha de 1U x 55 mm  e tampa frontal lisa.
Utilizada para organizar os Patch Cords no interior do Rack. Possui tampa removível e 
furação na parte traseira. Ocupa 1U de altura, e também pode ser produzida com 2U´s

4 UN 8SWITCH | 48 PORTAS | GIGABIT | 4 SFP+ | LAYER2 | GERENCIÁVEL | ARQUITERURA DE 
EMPILHAMENTO

20/01309

OPEN NETWORKING

- OFERECE UMA OPÇÃO MAIS FLEXÍVEL EM SUA REDE UNIFICANDO PRODUTOS COM 
OS PROTOCOLOS PADRÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO
- UTILIZA UMA INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (CLI) COMUM E INTERFACE 
GRÁFICA DO USUÁRIO (GUI) UTILIZANDO UMA LINGUAGEM DE COMANDO BEM 
CONHECIDA
- INTEGRA-SE COM FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO LÍDERES DO SETOR PARA 
OFERECER REDE COM FIO E WIRELESS COESAS

IMPLANTAÇÃO COM CONFIANÇA

- TAXAS DE DADOS DE ATÉ 176 GBIT/S (FULL-DUPLEX) E UMA TAXA DE 

CLP/DA
Amanda Camila Cordeiro de Jesus

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 23/09/2020 às 09:00h

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE 
  RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO
  DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE 
ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

Autorização Eletrônica



PREGÃO  
Número

 Página  Data da Emissão Endereço :
Município : UF :CEP :

Tel. :
Fax : CNPJ :

66010-010 BELEM PA

03593364000110

2
AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA 

(91) 4005-0000

Gerência de Compra
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS E 

Inscrição Estadual : ISENTO

17/08/2020

20/00047-PG

acjesus@pa.sesc.com.brE-Mail:

Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA
Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :

Telefone: Fax: CNPJ :03593364000110 Inscrição Estadual :

FORNECEDOR

MATERIAL/SERVIÇO
Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade

ENCAMINHAMENTO DE ATÉ 164 MBIT/S
- 4 PORTAS SFP+ DE 10 GBE PARA UPLINKS DE ALTA VELOCIDADE E UMA 
ARQUITETURA DE EMPILHAMENTO DE ATÉ 4 UNIDADES A 40 GBIT/S
- O SWITCH EMPILHA ATÉ 196 PORTAS DE 1 GBE QUE PODEM SER GERENCIADAS DE 
UMA ÚNICA TELA OU ÚNICO ENDEREÇO IP

ESPECIFICAÇÕES
- 48 PORTAS RJ45 HALF/FULL DUPLEX DE 10/100/1000 MBIT/S
- 4 PORTAS SFP/SFP+ DE 1/10 GBE
- FORMATO DE SWITCH DE 1 RU
- OPERAÇÃO SEM VENTILADOR

Observações

Notas
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- Apresentar a nota fiscal e recibo no ato da entrega da mercadoria/serviço.
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