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LICITAÇÃO

LC_191 2015TJRR

Manaus/ AM, 03 de Junho de 2015'

AO

TRIBUNALDEJUSTIçADoESTADoDERoRAIMA-TJRR

para aquisição
Apresentamos propost a paru formação de Sistema de Registro de Preços
instalação, treinamento e
eventual aquisição de equipamentos e infráestrutura de rede, incluindo
.on sité,, - para o Tribunal de Justiça do Estado. de Roraima, conforme as especificações
óri"nt,"
e quantidades estabelecidas no Termo áe Referência n.o 14t2015 Anexo I deste Edital'
referente ao Pregão Eletrônico n.' 020/2015'

-

Atenciosamente

E

CPF n.o 242.676.602
RG n.o 0594991-2
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LC_191 2015TJRR

RA.K coNSoLE KMM, e demais especificações
rrEM 08 _ Krr coNSoLE swrrcH KVM E
l)' item 4'6'
Termo de Referencia no 14t2015' (anexo
conforme

4.6.Lote04-KitGonsoleSwitchKVMeRackconsoleKMMdeverapossuirasseguintes
características / especificações:

a)KMM:lUdealtura,monitorLED/LCDmínimo17',,tecladoUSetouchpad
integrados,trilhospararackpadrão19'',Bivolt127l200v.,

b)KVM:switchdigitalde16portas(video,MouseeTeclado)'16serverinterface
CATS ou superior de no mínimo 2m'
Pods (slP) usB com no mínimo 16 cabos
DevepermitiradministraçãolocaleremotaatravésdeconexãoTCP/IPeWANpor

portaEtherneUGigaethernet'Bivoltl2Tt22ov.Criptografiasuportada:Data
Encryptionstandart(DES),3DES,AdvancedEncryptionstandart(AES)'128-bit
Securet Sockets LaYer (SSL);

c)lnstalaçãoeconfiguraçãodokitnolocaldeveestarinclusanovalor;
localizado na cidade de Boa
d) o kit deve ser entregue montado no rack do TJRR'
Vista;

e)

Garantia Mínima de 3 (três) anos;

(KVM/KMM) / KA797O (CABOS)
MARCA / MODELO: ATEN / KLí5í6AIM

PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA

GARANTIA:03 (três) anos ON SITE
VALOR UNITARIO DO ITEM 08

'

e quarenta e
R$ 33'949'00 (trinta e três mil novecentos

nove reais)

(cento e um mil oitocentos e quarenta e sete
VALOR TOTAL DO ITEM 08 - R$ íOí'847'OO
reais)

(cento e um mil oitocentos e quarenta e sete
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ íOí'847'OO
reais)

%.Ecou.LTDA.
\ I Íuv' No 1.4e5
Rv. RvnÃo,

-ceninó -95L99
9?*95!;IíANAUS/AM'
6226 / 4oos 6266
ÊorlÉirnx, to*92) 4009
04108'701-1
cupl túrl,ài.árd.oiorooór-21 - lNSc' ESr'
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LICITAÇAO

LC_191_2015 TJRR

4.í2 GARANTIA:

4.l2.l.Oprazodecontagemdagarantiaseiniciaranadataderecebimentodefinitivodos
equipamentos.

4.12.2-oatendimentodagarantiadehardwaredeveraserdotipo..onsite,,,ouseja,no

instalados'
local onde os equipamentos estiverem

garantia, o serviço de suporte devera
Durante todo o período de vigência do da
oito horas por dia)' por meio de
(cinco ãia' por
SxB
comercial
noiãriã
em
suprido
ser
site), possibilitando a abertura de chamado
número telefônico e/ou endereço etetroli.o ê-r"ir'ou
do mesmo'
tóm identifi.ãiaà que permita o acompanhamento

4.iz.l-

'"'ãn''

ffiid

-Je pe99s' partes' componentes de
4.12.4.Agarantiadeveraabranger,.'n3lYt9nçãocorretivacomacoberturadetodoe
qualquer defeito ãpr"r"rt"Oo,. inctusivã substituiçao
acessorios,

,", ,"pã'"'tt"' qualquer Ônus para o CONTRATANTE'

4.12.5-otempodeatendimento,quecompreendeotempoentreaaberturadochamado
será de no máximo 24
tecnicb ao local' quando necessário'
técnico e o comparecimento de um
termo'
quatro; no* ó"t" todos os componentes deste

i;i.ã;
rocar

4.12.6-otempodesolução,quecompreendeotempoentrea.chegadadotécnicoao
para todos os
no máximo +g 1qr"r"nta e oito) horas
chamado-ã-d"
do
sorução
definitiva
ea

comPonentes deste Termo'

4.12.7-Asnovasversóesreleases,atualizaçõe.'_?9o'|"qõ9s-dosfirmwaresdos
srurvre'0vltas; ofertaáos,seráo disponibilizados

gerenci"r"nto-ãtãúãias
hardwares, softwares de jrrtiç"
período de garantia.
oo eriã0"'ããiàr"i*" duiante o
sem ônus ao rriouriJ ãã

/
ASSISTENGiATEGNIGA:AJL|NDUSTR|AEcoMERcloLTDA,AvenidaAyrão1495'
aoog- azos t oztr - e-mair - iurio@netium'com'br
centro Manaus/Amazonas. Tetefones] iô)l
elias@ail.com.br

coNDlçoES
abertura das propostas
(sessenta) dias, a contar da data de
60
PR.P.STA:
DA
,ALIDADE
estabelecidas no Preâmbulo'

do instrumento
dias, contados a partir da assinatura
PRAzo DE ENTREGA: 90 (noventa)
contratual

Boa
(Praça do centro cívico, no 296' centro'
palácio de"dl'
Justiça
ENTREGA:
DE
69'313LocAL
Êtl Jàse T' n' úãtàOo' S/N' Caranã' CEP
Vista) e no Forurõririn"l (AV
do fiscal'
SS!1 fontorme solicitação

coNDlÇÕESDEPAGAMENTO:OpagamentoseráefetuadonaformadaLeis666/93'

t5

_EcoM.LTDA.
nv. nvnÁo,

o9 oz,9,qs9.- MANAUS/AM'
tt0!912,69^" ,^. .
4oosd226
FONE/FM: (óxxgz)
701-1
o+olooór-zr---irust EST 04'108

No 1.4e5

CNPJ (MF):

www.ajl.com'br
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LICITA Ão

LC-191 2015 TJRR

I ctc 1s867'4
DADos BANcARros: BANC. BRADESC. s/A / AGÊNC.A: 3739
tais co.mo
Declaramos que foram incluso todos os custos e despesas,
""-"I::-li11t^1:,:'
administração, serviços' encargos soclals'
custos diretos e inoilãtos, tributos incidentes, taxa de
integral do objeto desta licitação'
trabalhistas, ,"grro. oriro= necessáriós ao'cumprimento

"

Atenciosamente

@
Antonio de
CPF n.o 242.676.602-63
RG n.o 0594991-2
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