
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000153/2020

SPEED TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ:  34.289.656/0001-98

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

ANEXO - TERMO Nº 000153/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002744

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000040/2020 000311/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

ACUMULADOR DE TENSAO (NOBREAK)

especificações mínimas:
potência de saída: 1200va/600w: entrada/saída: 115va, 127
v: com estabilizador de entrada e autonomia 15mln. saídas: 6
tomadas 115/127v, tomadas estabilizadas; bateria selada e
alarmes sonoros. garantia mínima de 12 meses.

30.942,0054,00 573,000UN001

TS SHARA
UPS

COMPACT
1200VA BI

048

ACUMULADOR DE TENSAO (NOBREAK)

especificações mínimas:
potência de saída: 1200va/600w: entrada/saída: 115va, 127
v: com estabilizador de entrada e autonomia 15mln. saídas: 6
tomadas 115/127v, tomadas estabilizadas; bateria selada e
alarmes sonoros. garantia mínima de 12 meses

94.545,00165,00 573,000UN002

TS SHARA
UPS

COMPACT
PRO

UNIVERSAL

099

CABO REDE - CATEGORIA 5 E
descrições mínimas:
-o cabo deverá ser homologado.
-cabo de rede categoria .5e (caixa). descrição: caixa de
cabo de rede cat.5e azul com 305mts. especificações: cabo
de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de
combre nu, 24 awg, isolados em polietileno
capa externa: em pvc não propagante à chama, na cor azul,
cmx; marcação: sequencial métrica
decrescente (305 - o m); embalagem: tipo fastbox, com
gravação de dia mês, ano, hora, de fabricação,
proporcionando rastreamento do lote: resistência
elétrica. categoria: cat5e em cumprimento dos
requisitos da norma ansi tia eia 563a.

22.710,0030,00 757,000CX012
SOHO PLUS

CAT55
007

CAMERA DE SEGURANCA FULL HD EXTERNA
descrições mínimas:
articulada; sensor de imagem: 2.0 mpixel 1/2,7  sony exmor
ou starvis, resolução: 1920x1080px, lente: 3,6mm, ângulo de
visão: 110 graus, alcance infravermelho: 20 metros
deverá possuir os seguintes recursos, true low light,
cancelamento de ruído, smart n-ir. white balance automático
e agc - automático, relação sinal ruído: > 58 db.
quantidade mínima de leds do ir: 24 índice de proteção: ip66
consumo máximo 12vdc e o,4a com ir ligado constituição da
carcaça: metal, obs. neste item não será aceito carcaça tipo
dome.

18.000,00100,00 180,000UN016
INTELBRAS
UHD1220D

011

CAMERA IP - TIPO DOME
descrições mínimas:
especificações técnicas: sensor: sony exmor 1/2,7 com ir
cutter, resolução: 1280(h) x 960(v), tensão de alimentação:
12vdc, consumo máximo: 0,4a com ir ligado sistema de
cores: ntsc, lente: 2.8 mm, quantidade mínima de leds: 12
distância do ir: 20 metros, material da carcaça: alumínio,
iluminação
min: 0,1 lux p/b: 0,01 lux, índice de proteção ip66, taxa de
vídeo: 0,1 -  16mbps, compressão: h.264, mjpeg, poe: 48v,

38.600,00100,00 386,000UN018 INTELBRAS
3220 DOME

016
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ieee802.3af end-span / mid-span, protocolo de transmissão:
onvif: 2.4 / 2.2.

CAMERA IP BULLET - FULL HD
descrições mínimas:
especificações técnicas: sensor: sony exmor ou starvis
1/2,7  com ir cutter, resolução: 1920(h) x 1080(v), tensão de
alimentação: 12vdc, consumo máximo: 0,4a com ir ligado
sistema de cores: ntsc, lente: 3.6 mm, quantidade
mínima de leds: 36 distância do ir: 30 metros, material da
carcaça: alumínio iluminação min. : lux p/b: 0,01 lux, índice de
proteção ip66, taxa de vídeo: 0,1 - 16mbps, compressão:
h.264, mjpeg, poe: 48v ieee802.3af end-span / mid-span,
protocolo de transmissão: onvif: 2.4 / 2.2.

26.000,00100,00 260,000UN019
INTELBRAS
UHD323B

015

COOLER DE PROCESSADOR INTEL SOQUETE LGA 775

descrição:
- socket: lga775, velocidade máxima 3400 r.p.m, ou superior
fluxo de ar 30 cfm, ou superior, vida-útil: 50000/hrs, ou
superior, voltagem: 12v.cooler silencioso, miolo ventilado de
cobre. garantia 12 meses

1.840,0050,00 36,800PÇ027 BLUECASE023

CÂMERA DE SEGURANÇA FULL HD - TIPO DOME
descrições mínimas:
sensor de imagem: 2.0 mpixel 1/2,7 sony exmor ou starvis,
resolução: 1920x1080px, lente 3,6 mm, ângulo de visão: 110
graus alcance
infravermelho: 15 metros, deverá possuir
os seguintes recursos, true lcw light,
cancelamento de ruído, smart n-ir, infravermelho, white
balance automático e agc
automático, quantidade mínima de leds do ir: 24, índice de
proteção: ip66, consumo
máximo 12vdc e 0,4a com ir ligado
constituição da carcaça: metal
obs.. neste item será aceito somente carcaça tipo dome.

25.000,00100,00 250,000UN028
INTELBRAS

3120D013

FONTE PADRAO ATX COM 24 PINOS (20+4) 230W REAL

descrição:
- com 2 conectores sata, 2 molex, bivolt
garantia de 12 meses.

6.000,00100,00 60,000UN043
BLUECASE

BLU230
030

GRAVADOR DE DVD 48X

descrição:
- conexão sata, taxa de transferência 1,5gb.
garantia de 12 meses.

2.160,0020,00 108,000PÇ046 LITE ON033

VENTOINHA DE GABINETE

descrição:
tamanho: 80mm x 80mm x 25mm, nivel de ruido médio: 25 dba
fluxo de ar 30 cfm, vida útil média 30.000 horas.

1.734,0060,00 28,900PÇ052 BLUECASE070

MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PADRAO MEDIO)
gabinete:
descrições minímas:
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.

acessórios:
descrições minímas:
cabo de força padrão nbr 14136 ,5mts

processador:
descrições minímas:
- 4 núcleos; - 4 threads; - cache de 6 mb; - frequência do

99.500,0020,00 4.975,000KIT067

PROCESSA
DOR

I5-9600K;
PLACA MAE

(ASUS
PRIME

H310M-

077
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processador mínima de 3,6 ghz com tecnologia turbo de 4,6
ghz, - velocidade de barramento 8 gt/s, - tdp 65w (não
podendo ser superior), - placa de video integrada
- litografia de no máximo 14nm, - tamanho máximo de
memória: 128gb, - tipos de memória dd4-2666, - data de
introdução ao mercado: 2017, - frequência base gráfica: 350
mhz, - quantidade máxima de memória gráfica 64gb.

armazenamento
descrições minímas:
ssd de 240gb; velocidade de leitura: 500 mb/s; velocidade de
gravação: 450mb/s.

driver optico:
descrições minímas:
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
descrições minímas:
- 1 placa de memória de 8 gb com velocidade de frequência
de no mínimo 2400mhz / ddr4 (não será aceito duas de 4gb)

placa mãe:
descrições minímas:
- 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras e 1 conectores interno
para 2 portas. - 6 portas usb 2.0 - 4 portas traseiras e 2
conectores interno para 2 portas. - 2 slots de memória ddr4,
com suporte até 32gb e frequência de até 2666 mhz
-1 x pci express x16 -1 x pci express x1.

portas do painel traseiro:
descrições minímas:
- 1 x teclado ps / 2; - 1 x porta de mouse ps / 2; - 2 x portas
usb 3.1 gen 1 (tipo a, azul); - 2 x portas usb 2.0 / 1.1; - 1 x
porta hdmi
- 1 x porta d-sub; - 1 x porta lan (rj-45); - 2 x tomadas de
áudio suportam saída de áudio de 8 canais.

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:
descrições minímas:
-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
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com windows 7, 8, 8.1 e 10, cabo de pelo menos 1,5 metros.

todos os equipamentos descritos neste kit deverão ter
garantia de no mínimo 12 meses com substituição on-site. .

MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PADRAO MEDIO)
gabinete:
descrições minímas:
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.

acessórios:
descrições minímas:
cabo de força padrão nbr 14136 ,5mts

processador:
descrições minímas:
- 4 núcleos; - 4 threads; - cache de 6 mb; - frequência do
processador mínima de 3,6 ghz com tecnologia turbo de 4,6
ghz, - velocidade de barramento 8 gt/s, - tdp 65w (não
podendo ser superior), - placa de video integrada
- litografia de no máximo 14nm, - tamanho máximo de
memória: 128gb, - tipos de memória dd4-2666, - data de
introdução ao mercado: 2017, - frequência base gráfica: 350
mhz, - quantidade máxima de memória gráfica 64gb.

armazenamento
descrições minímas:
ssd de 240gb; velocidade de leitura: 500 mb/s; velocidade de
gravação: 450mb/s.

driver optico:
descrições minímas:
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
descrições minímas:
- 1 placa de memória de 8 gb com velocidade de frequência
de no mínimo 2400mhz / ddr4 (não será aceito duas de 4gb)

placa mãe:
descrições minímas:
- 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras e 1 conectores interno
para 2 portas. - 6 portas usb 2.0 - 4 portas traseiras e 2
conectores interno para 2 portas. - 2 slots de memória ddr4,
com suporte até 32gb e frequência de até 2666 mhz
-1 x pci express x16 -1 x pci express x1.

portas do painel traseiro:
descrições minímas:
- 1 x teclado ps / 2; - 1 x porta de mouse ps / 2; - 2 x portas
usb 3.1 gen 1 (tipo a, azul); - 2 x portas usb 2.0 / 1.1; - 1 x
porta hdmi
- 1 x porta d-sub; - 1 x porta lan (rj-45); - 2 x tomadas de
áudio suportam saída de áudio de 8 canais.

monitor led widescreen 21.5 polegadas, 60 hz;  formato:

492.525,0099,00 4.975,000KIT068

PROCESSA
DOR

I5-9600K;
PLACA MAE

(ASUS
PRIME

H310M-

102
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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:
descrições minímas:
-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.

todos os equipamentos descritos neste kit deverão ter
garantia de no mínimo 12 meses com substituição on-site.

TECLADO MULTIMIDIA - USB
descrição.
-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.

10.500,00250,00 42,000UN100
C3TECH
KB-11KB

065

SETOR DE COMPRAS:              870.056,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              870.056,00

SPEED TECNOLOGIA EIRELI:                        870.056,00
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