
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000095/2015

DEWTELECOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME

CNPJ:  11.508.568/0001-34

AVENIDA PEDRO DIAS LOPES, 01 - Centro - Canaã - MG - CEP: 36592000

ANEXO - TERMO Nº 000095/2015 -  SEQUÊNCIA  N°000001555

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000028/2015 000162/2015

00028 - SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00574 - SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOLocal

MarcaItem

CARTÃO DE MEMORIA 32GB CLASSE 10 COM
ADAPTADOR SD UHS-I

deverá possuir no mínimo:

capacidade de armazenamento de 32gb  taxa de leitura de
dados de 90mb/s  taxa de gravação de dados de 45mb/s
interruptor de proteção contra gravação integrado
compatível com dispositivos host sdhc e sdxc  formato de
arquivo exfat  barramento uhs-i  com adaptador sd uhs-i

garantia de 12 meses

4.116,0028,00 147,00UN004
KING STON
SDCA10-32

G
001

CARTÃO DE MEMORIA 64GB CLASSE 10

deverá possuir no mínimo:

capacidade de armazenamento de 64gb  taxa de leitura de
dados de 90mb/s  taxa de gravação de dados de 45mb/s
interruptor de proteção contra gravação integrado
compatível com dispositivos host sdhc e sdxc  formato de
arquivo exfat  barramento uhs-i

garantia de 12 meses

9.240,0033,00 280,00UN005
KING STON
SDA10-64G

002

HD EXTERNO PORTATIL DE 1TB

deverá possuir no mínimo:

capacidade de armazenamento de 1tb  conexão usb 3 0
formato 2 5 polegadas  velocidade de 7200rpm  altura
inferior a 1 8cm  largura inferior a 8 3cm  comprimento
inferior a 13 5cm

garantia de 12 meses

20.448,0071,00 288,00UN009
SEAGATE

STBX
1000101

004

PROJETOR DE CURTA DISTÂNCIA

deverá possuir no mínimo:

projeção
luminosidade de 3 000 lumens ansi  taxa de contraste de 2
200:1  resolução nativa xga 1024 x 768  distância de
projeção 40cm  tela projetada ~3 80m (tamanho da tela
diagonal)

lâmpada
vida útil da lâmpada até 5 000 horas no modo econômico

conectores de e/s
entrada de vga 15 pinos  saída vga 15 pinos  entrada hdmi
com suporte a hdmi 1 3  entrada de áudio  saída de áudio
porta mini usb-b  porta usb-a  porta usb-b  porta rj45  porta

167.580,0042,00 3.990,00UN017
DELL

S320WI006

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140 E&L Produções de Software LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
rs232

áudio
alto falante integrado de 5 w rms

wireless
padrão ieee802 11b/g/n

acessórios
bolsa para transporte  cabo de alimentação  cabo vga  cabo
usb-a para usb-b  cabo usb-a para mini usb-b de 2m  cabo
usb-a para mini usb-b de 5m  caneta interativa (incorporada
com bateria de íons de lítio)  cabo hdmi 1 3 de 5m  10 pontas
de caneta  alça para pulso  controle remoto e baterias

garantia de 24 meses

SUPORTE DE PAREDE PARA PROJETOR

deverá possuir no mínimo:

para instalações em paredes  capacidade de ajuste entre
77cm a 137cm  com alinhamento telescópico  suportar até 11
kg  possuir passagem interna para os cabos

garantia de 12 meses

44.400,0037,00 1.200,00UN020 DELL 4TVT8008

TECLADO

deverá possuir no mínimo:

padrão abnt 2  teclas de acesso rápido do windows com
acesso ao meu computador e calcular  conexão usb

garantia de 12 meses

6.300,00252,00 25,00UN022
MYMAX

MKM - MKB
168

014

TELA TRIPÉ

deverá possuir no mínimo:

tela: portátil com mecanismo de enrolamento automático e
tripé telescópico acoplado a tela

especificações: estrutura sólida 100% em alumínio  evitando
corrosão  oxidação e desgaste por ação do tempo  pintura
com tinta epóxi de alta resistência na cor preta  enrolamento
automático por sistema de mola  tela portátil com alça
anatômica para transporte  tripé telescópico com ajuste de
altura por gatilho de acionamento suave com altura de até 2
80mts  sistema de ajuste de imagem trapezoidal – keystone

superfícies de projeção: tecido fibra de poliéster branco
lavável  resistente a água  100º de ângulo de visão  ganho
de brilho de 1 1  retardamento de chamas

dimensões: 243 x 182cm (120?)  formato de vídeo 4/3

acessório: bolsa para acondicionamento e transporte

garantia de 12 meses

17.380,0022,00 790,00UN023
NARDELLI
NRT 007

017

TRIPÉ COM BANDEJA

deverá possuir no mínimo:

especificações: estrutura em tubo de aço carbono  pintura
epóxi de alta resistência na cor preta  ajuste de altura  trava
de segurança  bandeja de apoio com inclinação variável de
-30° à +30°  ângulo de inclinação de 90°  rotação livre de
360°  altura de 80 à 180cm  dimensões da badeja 41x 35cm

8.400,0024,00 350,00UN024
NARDELLI
APS 003

019
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acessório: bolsa para acondicionamento e transporte

garantia de 12 meses

TRIPÉ COM SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR

deverá possuir no mínimo:

especificações: estrutura em tubo de aço carbono  pintura
epóxi de alta resistência na cor preta  ajuste de altura  trava
de segurança  suporte universal de projetores acoplado ou
nativo ao tripé  suportar carga de 25kg  ângulo de inclinação
de 90°  rotação livre de 360°  altura de 80 à 180cm

acessório: bolsa para acondicionamento e transporte

garantia de 12 meses

10.125,0027,00 375,00UN025
NARDELLI -

APS-002
018

SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:              287.989,00

SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:              287.989,00

DEWTELECOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME:                        287.989,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140 E&L Produções de Software LTDA


	Page 1
	Page 2
	Page 3

