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ANEXO - TERMO Nº 000155/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002746

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

CAMERA DIGITAL LENTE EF- S18-55MM
especificações mínimas:
- sensor cmos (aps-c), resolução de 24 megapixels
- full hd 1080p vídeo
- tela sensível ao toque lcd angular de 3,0 polegadas
- tecnologia embutida wi-fi, nfc, bluetooth
- entrada full hd 60p e microfone externo
- visor ótico com um sistema af de 9 pontos

garantia de 12 meses;

5.780,002,00 2.890,000UN017014

HVR 16CH GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO

descrição:
- especificações técnicas: acesso remoto via telefones
celulares, configuração de rede p2p, gravação com 30
frames por segundo, permitir gravação em nuvem
sinais de vídeo: ahd, cvi, tvi, analogico e  ip, sistema de
cores: ntsc, compressão de vídeo: h.264 e mjpeg, entradas
de vídeo bnc: 16, saída de vídeo: 1 x hdmi + 1 x vga, entrada
de áudio: 4 saídas rca, saída de áudio: 1 saída rca , portas
usb: 2 x usb padrão 2.0 , porta ethernet: 1 x rj-45 10/100
armazenamento: 2 x sata até 8tb total, acessórios: fonte de
alimentação, manual, mouse, 32 conectores bnc macho, 16
conectores p4 macho.

45.900,0030,00 1.530,000UN049

DVR MULTI
HD 16CH

MHDX 3116
FULL HD

035

PONTO DE ACESSO AP PROFISSIIONAL WI-FI GIGABITE
2.4/5.0GHZ 450/1300MBPS

descrição:
- velocidade: de 2,4 ghz 450 mbps, velocidade: de 5 ghz
1300 mbps, modo de poe:  802.3af poe / 802.3at poe +
portas: 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000, suporte a
tecnologia dual-rádio-3x3 11ac mimo, controlador unifi v4,
uso interno e externo, alcance de até 120m, deverá permitir
pelo menos 180 conexões simultaneas, utilizar tecnologia
roaming “zero hand-off” tipo de segurança: wep, wpa-psk,
wpa-tkip, wpa2 aes, 802.11, deverá trabalhar em conjunto
com o sistema de gerenciamento unifi server

22.275,0015,00 1.485,000UN083

UBIQUITI AP
UNIFI UAP -
AC PRO-BR

MIMO
2.4/5.0GHZ

058

SMARTPHONE TIPO 1
descrições mínimas:
câmeras -câmera traseira de 13mp -câmera frontal de 5mp
-resolução 4128 x 3096 pixel - flash de led - resolução de
gravação em full hd

-bateria de 3.000mah lítio

leitor biométrico

lançamento no mercado 2018/2

processador  octa-core 1.6 ghz

2.955,003,00 985,000UN088081
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-dual chip - ram 2gb -memória interna 32gb -memória
expansível com sd até 512 gb

tela
-tela: de 5.5” até 6.2” polegadas
-resolução da tela 720x1520 pixel

TRIPE PROFISSIONAL PRETO UNIVERSAL 1,80M
descrição mínima:
- deverá ser em alumínio preto para facilidade de transporte
- universal (pode ser usado por qualquer câmera)
- suporte para auxiliar na mudança de posição
- gancho para prender bolsa com acessórios
- manivela para mudança de altura média
- travas para fixação da posição
- suporte de câmera destacável para agilidade em
fotos sem o tripé ou mudança de acessórios
- anel central rosqueado (fixa os pés do tripé
impedindo que o mesmo se desmonte
acidentalmente)
- pés em borracha e ajuste de terreno para
melhor estabilidade
- alavanca de ajuste de altura milimétrica
- gatilho de saque rápido

tripé telescópico em alumínio.

- altura mínima: 64cm
- altura máxima: 1,80mts
- rotação horizontal 360°
- rotação vertical 180°
- base da câmera pode ficar na posição horizontal ou
vertical com 90° de regulagem para este fim.
- suporta peso de equipamento até 2,5kg (com segurança)
- 2 níveis d’água para correção de terreno
-pernas com ajuste telescópico com travas em 2 estágios
- bolsa de transporte com alça

765,003,00 255,000UN104

LUUK
YOUNG
MODELO
SLC 360

085

SETOR DE COMPRAS:              77.675,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              77.675,00

SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI:                        77.675,00
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