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ANEXO - TERMO Nº 000046/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002067

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000012/2018 002271/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00059 - SETOR DE RECURSOS HUMANOSLocal

MarcaItem

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;

280,001,00 280,00UN035 SEAGATE140

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1138

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5

2.780,002,00 1.390,00UN047 BR1258
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polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

MONITOR LCD/LED PARA AIO 800

modelo: all in one hp elite one 800 g1
1.650,003,00 550,00UN049 HP141

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

136,008,00 17,00UN075 HARDLINE137

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              6.236,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00079 - ALMOXARIFADO DA PREFEITURALocal

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;

1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY057

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;

280,001,00 280,00UN035 SEAGATE056

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1055
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pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

2.780,002,00 1.390,00UN047 BR1254

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

51,003,00 17,00UN075 HARDLINE062

ALMOXARIFADO DA PREFEITURA:              5.701,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

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;

840,003,00 280,00UN035 SEAGATE052

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
1.390,001,00 1.390,00UN047 BR1051
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- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

85,005,00 17,00UN075 HARDLINE050

SETOR DE COMPRAS:              2.315,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR BLINDADO BOBINA DE
300M

descrição:
- malha: 80% malha ou superior, condutor central: fios
flexíveis de cobre nu. dielétrico: polietileno com expansão a
gás blindagem: trança de fios de liga de cobre nu
impedância: 75o, resistência elétrica do condutor: 155o/km

9.750,0050,00 195,00BOB005 MEGATRON115

CABO HDMI MACHO X MACHO

descrição:
- especificações: - cabo hdmi para hdmi - cor: preto
- conector: dourado - condutor: cobre nu puro com filtro
magnético - revestimento: pvc - comprimento: 20m - versão:
1.4 - largura de banda: até 10.2 gbps (340 mhz)

3.500,0050,00 70,00UN006 EXBOM103

CABO VGA PARA PROJETOR

descrição:
- especificações: - comprimento: 20 metros - blindagem /
filtro contra interferencias - saída 15 pinos (hdb15 ou vga).

1.180,0020,00 59,00UN010 MD9102

CAMERA DE SEGURANCA FULL HD TIPO DOME

descrição:
- especificações técnicas: sensor de imagem: 2.0mpixel 1/3
sony exmor, resolução: 1920x1080px, lente: 3,6 mm, ângulo
de visão:  80 graus, alcance infravermelho: 30 metros,
deverá possuir os seguintes recursos, true low light,
cancelamento de ruído, smart n-ir, wdr, white balance
automático e agc – automático, quantidade mínima de leds do
ir: 24, índice de proteção: ip66, consumo máximo 12vdc e

12.500,00100,00 125,00UN012 GREATEK111
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0,4a com ir ligado. constituição da carcaça: metal
obs.. neste item será aceito somente carcaça tipo dome.

CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL RJ45 MACHO
CATEGORIA 6

descrição:
- aplicado a sistemas de cabeamento estruturado para
tráfego de voz, dados e imagens, compatível com as normas
iso/iec 11801, nbr 14565, fcc 68.5 e eia/tia 568 c.2 e seus
adendos. especificações técnicas: conector rj45 macho
categoria 6, u/utp; conector possui 3 partes, que facilite o
processo de montagem e melhore o desempenho elétrico;
atenda as políticas de respeito ao meio ambiente (rohs);
compatibilidade com cabos sólidos; vias de contato
produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54
micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; corpo em
termoplástico de alto impacto não propagante à chama;
compatível com as normas iso/iec 11801, nbr 14565, fcc
68.5 e eia/tia 568 c.2 e seus adendos. kit com 50 peças;

2.500,00100,00 25,00KIT018 2FLEX080

CONECTOR DE ALTA FREQUENCIA RJ45 MACHO
CATEGORIA 5E

descrição:
- aplicado a sistemas de cabeamento estruturado para
tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da
norma ansi/tia/eia-568b.2 (balanced twisted pair cabling
components), para cabeamento horizontal ou secundário,
uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para
tomadas de serviços em sistemas de cabeamento
estruturado. especificações técnicas: conector rj45 macho
categoria 5e, u/utp; corpo em termoplástico de alto impacto
não propagante à chama; vias de contato produzidas em
bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de
níquel e 1,27 micrômetros de ouro; compatível com os
padrões de montagem t568a e t569b; contatos adequados
para condutores sólidos ou flexíveis; atenda as políticas de
respeito ao meio ambiente (rohs) ; kit com 1000 peças;

18.000,00100,00 180,00KIT019 2FLEX082

CAMERA SPEED DOME IP FULL HD 2MP ZOOM 30X IR 100M

descrição:
resolução: full hd 1920 x 1080p 2mp; alcance do
infravermelho: 100m; horizontal rotação faixa: 360 °
zoom ótico 30x, 16x zoom digital; recurso de dwdr,
auto-focus, blc, auto day night, recurso 3d intelligent
positioning  – preset inteligente suporta cartao de memória
até 128 gb
iluminador infravermelho incorporado até 100m,
proteção ip66  para uso externo
compressão de imagem h.264/mjpeg
visualizações simultâneas: 20
protocolo de comunicação: ipv4/ipv6, http, tcp, udp, igmp,
icmp; tipo de comunicação: open-ended api, onvif, psia and
cgi, support ezviz cloud p2p
agendamento de tarefa: present / patrulha / varredura
aleatória / análise de quadros.

33.000,0020,00 1.650,00UN022 CLEAR130

DISCO RIGIDO INTERNO 2.5

descrição:
hd interno com rotação de 5.400rpm ou superior, 32mb de
cache ou superior, capacidade de armazenamento de 500g
ou superior. garantia de 12 meses

5.370,0030,00 179,00UN023
WESTERN
DIGITAL124

FONTE DE ALIMENTACAO PARA AIO 800 MODELO:
D12-200P2A

descrição:
max power: 230w, input: 100-240v 3a 50-60hz, output:
19.5v1  19.5v2, 80 plus gold

1.490,0010,00 149,00UN027 HP123
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FONTE DE ALIMENTACAO PARA ALL IN ONE

descrição:
- fonte: modelo: zldps-230qb a, max power: 230w, input:
100-240v 3a 50-60hz, output: 19.5v1  19.5v2, 80 plus gold,
hp part umber: 656932-001, spares number: 658263-001

745,005,00 149,00UN028 HP118

FONTE ESTABILIZADA 12V 10A

descrição:
- voltagem de entrada: full range de 110v a 240v, voltagem
de saída: 12v, potência de saída: 120w / 10a, deverá possui
filtros especiais contra interferência e ruído. deverá possuir
tensão de saída estabilizada deverá possuir proteção contra
curto circuito. deverá possuir sistema de refrigeração com
ventoinhas para evitar  superaquecimento deverá possuir
cabo para conexão em tomada padrão nbr-14136.

2.500,0050,00 50,00UN029 FONTEK114

HD 2TB 64MB CACHE 7.200RPM

descrição:
- capacidade: 2tb, - form factor: 3.5, - interface: sata 6gb / s
- velocidade de rotação: 7200rpm, - cachê: 64mb, -
densidade areal: 25, - afr: <1%, - média de energia em
funcionamento: 8.0w

15.500,0050,00 310,00UN034 SEAGATE116

HD SATA 500G 3,5' INTERNO
disco rígido de pelo menos 7.200 rpm
tamanho do cache minimo 16mb
conexão sata
transmissão: 3.0gb/s
tamanho:  3.5 pol

7.250,0050,00 145,00UN036
WESTERN

DIITAL
083

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.

17.700,0030,00 590,00UN037 GREATEK109

HVR 8CH 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: 08, 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: 1 x sata até 4tb, acessórios: fonte de
alimentação, manual, mouse, 16 conectores.

15.000,0050,00 300,00UN038 GREATEK108

KIT 2P TOMADA FEMEA RJ45 CAT6 MAIS ESPELHO
MODULO COMPLETO
descrição:
- conector e espelho rj45 fêmea cat6 (tomada completa 2p).
aplicado a sistemas de cabeamento estruturado para tráfego
de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma
ansi/tia/eia-568b.2 (balanced twisted pair cabling
components). especificações técnicas: conector e espelho
rj45 fêmea; categoria 6; padrão de conectorização universal
(568 a/b); conformidade com a diretiva européia rohs; corpo
em termoplástico de alto impacto não propagante à chama.

2.000,00100,00 20,00KIT040
TRAMONTIN

A
250
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LICENCA PARA SOLUCAO CORPORATIVA DE ANTIVIRUS
ENDPOINT- KIT COM 250 LICENCAS

descrição:
- kit com 250 licenças
- características mínimas da solução: baixo uso de recursos
do sistema: o software deverá ser leve, ou seja, utilizar
poucos recursos de memória e de processamento dos
computadores a fim de não reduzir o desempenho dos
equipamentos. proteção antivírus: deverá remover vírus,
rootkits, worm e spyware, e possuir recursos de exploração
baseada em nuvem. monitoramento da memória: deverá
monitorar o comportamento dos processos maliciosos na
memória. de forma a fornecer uma proteção mais efetiva
contra-ataques otimização para o ambiente virtual: deverá
armazenar informações dos arquivos analisados para que
não volte a analisa-los novamente, quando replicados em
distintas máquinas virtuais.
administração remota: deverá permitir administração remota
e centralizada através de ferramenta específica do
fabricante. anti-phishing: deverá proteger os usuários finais
de sites falsos que tentam adquirir informações
confidenciais, tais como nomes de usuário, senhas, dados
bancários e cartões de crédito. proteção contra
vulnerabilidades: deverá fornecer proteção contra
vulnerabilidades desconhecidas que não se publicou ou não
se desenvolveu a devida correção. detecção de
vulnerabilidades e exposições comuns. controle web:
deverá possuir controle de acesso limitando o usuário a ter
acesso a respectivos sites por categoria, como por exemplo,
jogos, redes sociais, pornografia e etc.
deverá permitir configuração de notificação ao usuário final
de que o site está bloqueado, porém oferecer opcionalmente
a possibilidade de acessar esse site, informando-o de que a
sua atividade está sendo registrada.
firewall:  deverá impedir o acesso não autorizado à rede
corporativa, oferecer proteção contra hackers e garantir a
segurança dos dados: controle de dispositivos: deverá
limitar uso de meio off-line de armazenamento de dados sem
autorização dentro da rede. bloquear os dispositivos não
autorizados e permitir definir diferentes níveis de acesso.
proteção contra botnets: deverá proteger contra a infiltração
por malware tipo botnet, impedindo o envio de spam e
prevenindo ataques à rede realizados a partir dos endpoint.
proteção multi-plataforma: deverá permitir o uso em sistemas
windows, mac os, linux e andoid. gerenciamento
centralizado de licenças: deverá possibilitar o gerenciamento
de todas as licenças disponíveis de forma transparente de
um só lugar através da internet. o administrador pode
combinar, delegar e gerenciar todas as licenças em tempo
real.
compatibilidade com telas touch: deverá ser compatível com
telas sensíveis a toque “touch” e telas de alta definição. a
solução deverá estar dentre as 4 melhores soluções de
antivírus do mercado de acordo com os testes de segurança
promovidos pela av-test, de forma alguma será aceita
soluções inferiores que possam comprometer a segurança
da rede.

75.000,003,00 25.000,00KIT042 KASPERKY127

MEMORIA DDR3 4G

descrição:
- 1333mhz ddr3, non-ecc 1333mhz 240-pin, unbuffered dimm
voltagem 1.5v

7.500,0050,00 150,00PÇ043 MARKVISIO
N

094

MEMORIA DDR2 2GB/800 MHZ
13.000,00200,00 65,00PÇ044 ADATA085

MEMORIA RAM PARA ALL IN ONE 14.000,00100,00 140,00UN045 SMART120
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
descrição:
sodin ddr3l 4g 1600mhz

MINI RACK DE PAREDE 19 6U X 570MM

descrição:
- largura: 55 cm, altura: 33 cm, profundidade: 57 cm
monobloco: estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm;
• porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e
fechadura cilíndrica com chaves; • laterais removíveis
confeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fecho
rápido e exaustão em forma de venezianas; • teto com
abertura para instalação de até dois microventiladores; •
planos de fixação, em chapa de aço 1,2 mm reguláveis na
profundidade;
• aberturas nas partes superior e inferior para passagem de
cabos; • acabamento: pintura eletrostática.

1.500,005,00 300,00UN048 DTEC117

MONITOR LCD/LED PARA AIO 800

modelo: all in one hp elite one 800 g1
2.750,005,00 550,00UN049 HP125

PATCH PANEL

descrição:
- patch panel 24 portas cat-6 com guia traseira
produto conforme norma eia/tia 568a/b.

1.800,0015,00 120,00PÇ058 MULTITOC107

PLACA DE REDE USB

descrição:
- operação em 802.11g, conexão: usb, 11 canais de
frequencia, alcance: 100 metros, velocidade: 150mbps,
segurança: wep / wpa / wpa2 / wps, certificação: anatel

1.250,0050,00 25,00PÇ063 EDUP098

PLACA MAE PARA ALL IN ONE

descrição:
- hp compaq all in one 8300

3.000,005,00 600,00PÇ065 HP126

RACK PADRAO 19'

descrição:
-  altura 42u, largura 600mm, profundidade 1070mm
portas dianteiras e traseiras perfuradas para melhor
ventilação, rodas e pés de nivelamento ajustáveis
aterramento elétrico integrado.
acessórios:
kit porca gaiola + parafuso para rack com 50 pçs, 1 bandeja
bandeija deslizante, 6 guia para rack organizador de cabos
padrão 19” 1u. 2 régua elétrica de 8 tomadas 10a novo
padrão nbr parack 19” tamanho máximo 1u.

5.997,003,00 1.999,00UND068 DTEC106

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

340,0020,00 17,00UN075 HARDLINE099

TELA DE LCD/LED PARA ALL IN ONE

descrição:
- modelo hpq 8300 aio, referencia hwp4212

3.000,005,00 600,00UN076 HP119

UNIDADE DE BACKUP DE DADOS

principais características:
.armazenamento
- possui duas baias para disco rígido interna de 3.5”
- porta usb 2.0 para conectar unidades externas de
armazenamento ou uma impressora

.desempenho

1.980,003,00 660,00UN082 D-LINK128
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- com conectividade gigabit ethernet,  possibilitar
transferências de rede em alta velocidade habilitado para
nuvem
streaming de mídia
- servidor de mídia com certificação dlna
- dispositivo de download peer to peer (p2p)

.opções de backup
- suporta backup local, remoto, usb e em nuvem
- suporta o apple time machine
- suporte a tecnologia raid 1
garantia 12 meses

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.

1.000,00100,00 10,00PÇ083 MYMAX100

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              280.102,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              294.354,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

APRESENTADOR

deverá possuir no mínimo:

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

750,0015,00 50,00UN003 C3TECH211

CABO HDMI MACHO X MACHO

descrição:
- especificações: - cabo hdmi para hdmi - cor: preto
- conector: dourado - condutor: cobre nu puro com filtro
magnético - revestimento: pvc - comprimento: 20m - versão:
1.4 - largura de banda: até 10.2 gbps (340 mhz)

210,003,00 70,00UN006 EXBOM224

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;

1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY215

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;

2.800,0010,00 280,00UN035 SEAGATE213
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

4.170,003,00 1.390,00UN046 BR1209

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

16.680,0012,00 1.390,00UN047 BR1260

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

850,0050,00 17,00UN075 HARDLINE208

TELA TRIPE

deverá possuir no mínimo:
2.500,005,00 500,00UN077 NARDELLI214
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              29.160,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              29.160,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ADAPTADOR USB WIRELLES

descrição:
- conexão usb, antena interna ou externa e velocidade de
transmissão de no mínimo 150mbps, e cd para instalação de
driver.

124,505,00 24,90UN001 EDUP037

APRESENTADOR

deverá possuir no mínimo:

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

250,005,00 50,00UN003 C3TECH024

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;

6.000,005,00 1.200,00UN013 SONY028

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;

2.240,008,00 280,00UN035 SEAGATE026

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:

13.900,0010,00 1.390,00UN046 BR1022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

41.700,0030,00 1.390,00UN047 BR1252

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

850,0050,00 17,00UN075 HARDLINE021

TELA TRIPE

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

1.000,002,00 500,00UN077 NARDELLI027
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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;

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              66.064,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              66.064,50

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

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;

840,003,00 280,00UN035 SEAGATE246

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1245

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois

5.560,004,00 1.390,00UN047 BR1262
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

119,007,00 17,00UN075 HARDLINE244

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              7.909,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              7.909,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

APRESENTADOR

deverá possuir no mínimo:

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

100,002,00 50,00UN003 C3TECH008

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;

1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY012

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;

560,002,00 280,00UN035 SEAGATE010

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1006

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

4.170,003,00 1.390,00UN047 BR1257

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

68,004,00 17,00UN075 HARDLINE005

TELA TRIPE

deverá possuir no mínimo:
1.000,002,00 500,00UN077 NARDELLI011

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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;

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              8.488,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              8.488,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

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;

1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY043

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:

2.780,002,00 1.390,00UN046 BR1042

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

6.950,005,00 1.390,00UN047 BR1253

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

221,0013,00 17,00UN075 HARDLINE041

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              11.151,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              11.151,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

APRESENTADOR

deverá possuir no mínimo:

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

100,002,00 50,00UN003 C3TECH161

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

1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY165

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
720 fine) / hd (1280 x 720 standard) / vga (640 x 480);
datador; impressão de data e hora; flash;

garantia de 36 meses;

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;

560,002,00 280,00UN035 SEAGATE163

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1159

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:

2.780,002,00 1.390,00UN047 BR1256

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

170,0010,00 17,00UN075 HARDLINE158

TELA TRIPE

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;

1.500,003,00 500,00UN077 NARDELLI164

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              7.700,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              7.700,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

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;

1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY201

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;

560,002,00 280,00UN035 SEAGATE199

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1198

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

2.780,002,00 1.390,00UN047 BR1259

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

68,004,00 17,00UN075 HARDLINE197

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              5.998,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              5.998,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

APRESENTADOR

deverá possuir no mínimo:
50,001,00 50,00UN003 C3TECH233

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

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;

2.400,002,00 1.200,00UN013 SONY237

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;

560,002,00 280,00UN035 SEAGATE235

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

2.780,002,00 1.390,00UN046 BR1231

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:

4.170,003,00 1.390,00UN047 BR1261

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

51,003,00 17,00UN075 HARDLINE230

TELA TRIPE

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;

1.000,002,00 500,00UN077 NARDELLI236

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              11.011,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              11.011,00

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

APRESENTADOR

deverá possuir no mínimo:

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

100,002,00 50,00UN003 C3TECH071

CAMERA DIGITAL
1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY074

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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;

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;

560,002,00 280,00UN035 SEAGATE072

HD SATA 500G 3,5' INTERNO
disco rígido de pelo menos 7.200 rpm
tamanho do cache minimo 16mb
conexão sata
transmissão: 3.0gb/s
tamanho:  3.5 pol

290,002,00 145,00UN036
WESTERN

DIITAL
063

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1069

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:

4.170,003,00 1.390,00UN047 BR1255

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

85,005,00 17,00UN075 HARDLINE068

TELA TRIPE

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;

500,001,00 500,00UN077 NARDELLI073

GABINETE DO PREFEITO:              8.295,00

GABINETE DO PREFEITO:              8.295,00

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

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;

280,001,00 280,00UN035 SEAGATE151

MICRO COMPUTADOR COMPLETO
...
descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:

1.390,001,00 1.390,00UN046 BR1150

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

4.170,003,00 1.390,00UN047 BR1251

MONITOR LCD/LED PARA AIO 800

modelo: all in one hp elite one 800 g1
2.200,004,00 550,00UN049 HP152

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

170,0010,00 17,00UN075 HARDLINE149

PROCURADORIA GERAL:              8.210,00

PROCURADORIA GERAL:              8.210,00

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
APRESENTADOR

deverá possuir no mínimo:

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

50,001,00 50,00UN003 C3TECH185

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;

1.200,001,00 1.200,00UN013 SONY187

FONTE CARREGADOR PARA ULTRABOOK ACER ASPIRE
M5 COM CABO DE FORCA

descrição:
- input: 100v - 240v 50/60hz; saída output: 19v 3.42a - bivolt;
diâmetro interno do pino 1.7mm; diâmetro externo do pino:
5.5mm; voltagem: 19v amperagem: 3.42a; proteção contra
sobrecarga; proteção exceso de corrente; proteção
excesso de temperatura; sistema de regulação de tensão.

60,001,00 60,00UN026 ACER191

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;

280,001,00 280,00UN035 SEAGATE186

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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

2.780,002,00 1.390,00UN047 BR1183

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
conector sata, 3 molex, 1 conector pci-e, pfc ativo – bivolt
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

68,004,00 17,00UN075 HARDLINE182

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              4.438,00

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              4.438,00

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

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;

280,001,00 280,00UN035 SEAGATE175

MICRO COMPUTADOR COMPLETO

descrição:
- micro computador completo (gabinete) com hd de 500g,
processador 3.6ghz, 8g memoria, fonte de 500w real
conforme descrição:
processador: com pelo menos 2 nucleos e 4mb de memoria
cache total, clock mínimo de 3.6ghz;
placa mãe:
com som, video, rede onborad, pelo menos 8 portas usb 1 x
slot pci express x16 - 1 x slot pci express x1 - 1 x slot pci -
4 x conectores sata 3.0 gb/s suportar pelo menos dois
pentes de memoria de 8g ddr3 1666mhz por slot (16g total),
armazenamento: hd de 500g 64mb cache 7.200 rpm, 3,5
polegadas
memoria: 2 módulos de memoria de 4g ddr3 1866 ou
1600mhz
gabinete: 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
garantia de 2 anos com reposição de peças on-site em até 2
dias úteis após analise técnica
acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts

1.390,001,00 1.390,00UN047 BR1173

TECLADO MULTIMIDIA USB

descrição:
-  para computador, com no mínimo 104 teclas,
na cor preta, compatível com windows 7 e superiores, cabo
de pelo menos 1,5metros, garantia mínima de 12 meses com
substituição on-site

51,003,00 17,00UN075 HARDLINE172

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              1.721,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              1.721,00

DEWTELECOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME:                        464.499,50

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
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