
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000099/2015

SOFT TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ:  20.550.955/0001-20

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 1031 - Praia de Itaparica - Vila Velha - ES - CEP:

ANEXO - TERMO Nº 000099/2015 -  SEQUÊNCIA  N°000001559

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

CAMERA DIGITAL

deverá possuir no mínimo:

descrição: 20 1 megapixels  monitor lcd 3 0  zoom óptico 63x
zoom digital 126x  memória expansível por cartões até 64gb
microfone embutido  idioma do menu português

cartões de memória compatíveis: cartão de memória sd
cartão de memória sdhc  cartão de memória sdxc

funções: estabilizador de imagem  face detection  macro
foto panorâmica  redutor de olhos vermelhos  gravação de
áudio  gravação de vídeo  resolução de vídeo: hd (1280 x
720 fine) / hd (1280 x 720 standard) / vga (640 x 480)
datador  impressão de data e hora  flash

garantia de 36 meses

24.030,0018,00 1.335,00UN003
SONY -

DSC-H400
021

FILMADORA

deverá possuir no mínimo:

descrição: filmadora high definition  qualidade de 9 2
megapixels para fotografia  monitor lcd 2 7 widescreen
zoom óptico 30x  zoom digital de 350x  memória interna de
16gb  microfone embutido  áudio dolby digital 2 0  microfone
zoom  idioma do menu português

cartões de memória compatíveis: cartão de memória sd
cartão de memória sdhc  cartão de memória sdxc

funções: estabilizador de imagem  face detection  resolução
de vídeo hd 1920x1080/60p(ps) 60i(fx fh)
1440x1080/60i(hq lp)  gravação simultânea de foto e vídeo
recarregar bateria via usb  gravação de vídeo dupla em dois
formatos ao mesmo tempo   em avchd para obter uma
filmagem de alta qualidade e em mp4 para facilitar o
compartilhamento online

conexões (entradas e saídas): usb embutido  saída mini
hdmi  entrada mini hdmi  alimentação  micro usb  conexão
wi-fi ieee 802 11b /g/n (banda de 2 4 ghz)

acessórios: cabo de conexão usb  cabo hdmi  cabo micro
usb  cabo mini hdmi

garantia de 36 meses

25.597,0013,00 1.969,00UN008
SONY -

HDR PJ340
022

PEN DRIVE 16 GB

deverá possuir no mínimo:
7.490,00214,00 35,00UN016

KINGSTON -
16GB DATA
TRAVELER

003
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

capacidade de armazenamento de 16gb  taxa de
transferência de dados de 10mb/s  invólucro de metal com
anel robusto  pequeno e sem tampa para facilitar o
transporte

garantia de 12 meses

DTSE9H

TV LED 42"

deverá possuir no mínimo:

geral
tamanho da tela 42  tela de led  permitir ser afixada em
suportes de parede

imagem
full hd 1920 x 1080  formato tela 16:09  sistema de cores
ntsc / pal-m/n / sbtvd

conexões
entrada vídeo componente  áudio/vídeo  2 hdmi  usb  rf para
tv a cabo  rf para tv aberta (digital/analógica)  saída áudio
digital óptica

funções
usb divx hd

acessórios: suporte articulado com capacidade de carga de
28 kg  permitir aproximar e afastar a tv de maneira rápida e
segura  com movimentos que permitam girar a tv
horizontalmente (esquerda/direita)  giro horizontal até 90º
(limitado ao tamanho da tela da tv)  ajuste de inclinação até
10º para baixo  distância mínima da parede de 40 mm
(braços recolhidos) e máxima de 490 mm (braços esticados)

garantia de 36 meses

52.545,0031,00 1.695,00UN026
PHILCO -

PH42M30DS
GW

023

SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:              109.662,00

SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:              109.662,00

SOFT TECNOLOGIA LTDA ME:                        109.662,00
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