
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000097/2020

INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ:  29.644.569/0001-71

RUA REGENTE FEIJO, 434 - NOSSA SENHORA DA PENHA - VILA VELHA - ES - CEP: 29110160

ANEXO - CONTRATO Nº 000097/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002575

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000010/2020 000440/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM SUPORTE LE
BOLETO BANCARIO
descrição:
especificações técnicas:
- leitor de código de barras laser;
- método de varredura configurável: acionamento por gatilho/
automático;
- fonte de luz (óptica): 4000lux;
- fonte de luz: 650nm laser;
- ângulo de leitura: 45°;
- indicador de leitura: beep e indicador led;
- padrões de códigos lidos: ean-8, ean-13, upc-a, upc-e,
code 39, code 93, code 128, ean128, codabar, industrial 2
de 5, matrix 2 de 5, msi, chinese code post, interleaved 2 de
5 (febraban);
- velocidade de leitura: 200 leituras por segundo;
- resolução: 0,10 mm / 4mil;
- profundidade de campo: 25mm a 450mm;
- resistência a queda: 1,5 metros.
dimensões:
- altura:160 mm;
- largura: 70 mm;
- profundidade: 95 mm;
- peso: 0,220kg.
periféricos e interfaces:
- interface: usb;
- cabo padrão: 1,8 metros.
conteúdo da embalagem:
- 1 leitor de código de barras;
- 1 suporte;
- 1 manual do usuário;
- 1 certificado de garantia.

225,001,00 225,00UN
TANGA
TL-220

018

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              225,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              225,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PADRAO SUPERIOR)
gabinete:
descrições mínimas:
gabinete padrão atx, entrada para ssd 2,5 2 portas usb
frontal, entrada para microfone e saída para fone de ouvido
na parte superior do gabinete espessura da chapa: 0,4mm
ventilação frontal e traseira compatível com cooler
80mm//120mm - com cooler já instalado no gabinete; fonte:
fonte padrão atx com 24 pinos (20+4) 500w real 3 conector
sata, 3 molex, 1 conector pci-e, pfc ativo- bivolt.

6.900,001,00 6.900,00KIT

3GREEN I7
-9700KF /
MONITOR

ACER 21,5"

005
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acessórios: cabo de força padrão nbr 14136 ,5mts

processador:
descrições minimas:
data de lançamento: q418; litografia: 14 nm; número de
núcleos: 8; nº de threads: 8; frequência base: 3,60 ghz
frequência turbo max: 4,90 ghz; cache: 12 mb
velocidade do barramento: 8 gt/s.

tdp: 95w (não podendo ser superior)

gráfico integrado:
350 mhz, 64 gb com suporte para 4k

armazenamento:
descrições minimas:
ssd de 960gb; velocidade de leitura: 500 mb/s; velocidade de
gravação: 450mb/s.

driver optico
especificações minimas;
cor: preto; interface: sata; buffer: 2mb; dimensões: 146 x
41.3 x 170mm.

velocidade de gravação:
dvd+r: 22x; dvd-r: 22x; dvd+r9: 8x; dvd-r9: 8x; dvd-ram: 12x
dvd+rw: 8x; dvd-rw: 6x; cd-r: 16x; cd-rw: 32x.

velocidade de leitura:
dvd: 16x; cd: 48x

memória 16gb
descrições mínimas:
- placa de memória de 16 gb com velocidade de frequência
de no mínimo 2400mhz / ddr4 (serão aceitas duas placas de
8gb cada, totalizando 16gb).

placa mãe
descrições minimas:
- 4x dimm, máx. 64 gb, ddr4 2666/2400/2133 mhz; - suporta
hdmi com máx. resolução 4096 x 2160 @ 24 hz / 2560 x
1600 @ 60 hz
- suporta dvi-d com máx. resolução 1920 x 1200 @ 60 hz

slots de expansão:
- 1x pcie 3.0 x16 (x16 mode); - 2x pcie 3.0/2.0 x1;
- 6x portas sata de 6 gb/s, cinza.

lan: gigabit

áudio:
- codec de áudio de alta definição realtek® alc887 de 8
canais; - suporta: detecção de jack, painel frontal.

portas usb:
- chipset intel b360: 2x portas usb 3.1 gen 2 até 10 gbps (2
no painel traseiro, azul claro, tipo a); - chipset intel b360: 3x
portas usb 3.1 gen 1 até 5 gbps ( 1 no painel traseiro, usb
type-c tm , 2 a meio da placa); - chipset intel b360: 6x porta
usb 2.0 / 1.1

portas no painel traseiro:
- 1x teclado ps / 2 (roxo); - 1x mouse ps / 2 (verde); - 1x
dvi-d
- 1x hdmi; - 1x porta lan (rj45); - 2x usb 3.1 gen 2 (azul claro
azul) tipo-a, até 10gbps; - 1x usb 3.1 gen 1 () usb type-c, até
5 gbps; - 2x usb 2.0; - 1x 8 canais de áudio i / o
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painel interno:
descrições minimas:
- 1x aura rgb strip header; - 1x usb 3.1 gen 1 (até 5 gbps)
conector (es) suporte (s) adicional (es) 2 usb 3.1 portas gen
1 (19 pinos, verde musgo); - 2x conectores usb 2.0 (s) )
suporte adicionais 4 portas usb 2.0; - 2x tomada m.2 3 para
tecla m, tipo 2242/2260/2280 dispositivos; - 1x conector (es)
de porta com ; - 6x conectores sata 6gb / s ( s); - 1x
conector (es) da ventoinha da cpu; - 2x conector (es) do (s)
conector (es)
- 1x conector (es) de saída s / pdif; - 1x conector eatx de 24
pinos; - 1x conector de alimentação eatx 12v de 8 pinos
- 1x conector (es) de áudio do painel frontal (aafp); - 1x
jumper (es) cmos nítido; - 1x conector do painel do sistema.

placa de video offboard
interface:
- pci-e 3.0 x 16

chipset:
- base clock: oc mode: 1328 mhz; - boost clock: oc mode:
1442 mhz.

memória:
descrições minimas:
- clock efetivo: 7008 mhz; - tamanho: 4gb; - interface: 128 bit
- tipo: gddr5.

api 3d:
- directx 12; - opengl 4.5

portas:
- 2 x hdmi (max resolução: 4096x2160 @60 hz); - 1 x
displayport (max resolução: 7680x4320 @60 hz); - 1 x
dual-link dvi-d

geral:
descrições minímas:
- resolução máxima: 7680x4320; - mult-view: 4; - pcb form:
low profile.

monitor led widescreen 21.5 polegadas, 60
hz; - formato: 16:9
especificações mínimas:
-regulagem de altura.; - resolução full hd: 1920 x 1080 ~
60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare)
conexões de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessórios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15 pinos.

mouse usb basic optical
- deverá possuir no mínimo
sensor óptico, design ambidestro, resolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb, cabo usb de pelo menos 1,5
metros.design deverá ser ergonômico, 5 botões e laterais de
borracha

teclado multimídia usb
descrição minima:
-ergonômico, teclas de atalho: volume, ligar, desligar, tecla
de acesso rápido do windows, meu computador,
calculadora. -normas abnt 2. -resistente a derramamento de
líquidos. - com no mínimo 107 teclas, na cor preta, compatível
com windows 7, 8, 8.1 e 10, cabo de pelo menos 1,5 metros,
garantia mínima de 12 meses com substituição on-site.

PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)
especificações mínimas:  resolução mínima 1024 x 768;

2.100,001,00 2.100,00UN
BENQ MX

550
002
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brilho 3200 ansi lúmens; contraste 2300:1 ; tamanho da
imagem padrão 100 a 4metros; lâmpada 230w, 3000 / 4000
horas (normal / econômico); terminais de entrada pc:rgb
analógico: d-sub 15 pin x 1; a / v:vídeo componente: d¬sub
15 pinos (compartilhados com conector rgb analógico);
s¬video: mini din 4 pin x 1; vídeo composto: rca x 1
digital(hdmi) x 1 (ver 1.4_3d); rj45 x 1 (ethernet); usb x 1
(photo, movie, music, fileviewer); bi¬volt 100~240; terminais
de saída pc:d¬sub 15 pin x 1; compatibilidade de vídeo
ntsc/ntsc 4.43, pal b/g/h/i/m/n 60, secam; deve conter os
seguintes acessórios inclusos: manual do usuário, cd de
instalação, controle remoto, pilhas para controle remoto,
cabo vga e cabo de alimentação. garantia mínima de 12
meses

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              9.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              9.000,00

INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI:                        9.225,00
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