
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000051/2018

MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ:  36.309.300/0001-02

RUA BRAGA, 02 - RESIDENCIAL COQUEIRAL - Vila Velha - ES - CEP: 29102848

ANEXO - TERMO Nº 000051/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002072

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

GRAVADOR DE DVD 48X

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

119,802,00 59,90PÇ033 LITE ON134

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

64,008,00 8,00UN051 PC TOP135

SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS

descrição:
- 8 portas padrão ethernet; conectores: rj-45 fêmea; taxa de
transferencia: 10/100 mbps full duplex; leds indicadores por
porta: fonte de energia externa

38,001,00 38,00UN073
MERCUSYS

MS 108131

SETOR DE RECURSOS HUMANOS:              221,80

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00079 - ALMOXARIFADO DA PREFEITURALocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

1.470,003,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
060

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

24,003,00 8,00UN051 PC TOP061

ALMOXARIFADO DA PREFEITURA:              1.494,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz

490,001,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
048
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

40,005,00 8,00UN051 PC TOP049

SETOR DE COMPRAS:              530,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

CABO REDE CATEGORIA 5E

descrição:
- cabo de rede categoria 5e (caixa). descrição: caixa de
cabo de rede cat.5e azul com 305mts. cabo para sistemas
de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ansi tia eia 568a,
incluindo o adendo 5 (categoria 5e). especificações
técnicas: conformidade com a norma nbr 14136; tipo de
cabo: cabo de pares trançados compostos de condutores
sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno
especial; capa externa: em pvc não propagante à chama, na
cor azul, cmx; marcação: sequencial métrica decrescente
(305 - 0 m); embalagem: tipo fastbox, com gravação de dia
mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento
do lote; resistência elétrica: máxima do condutor em c.c. a
20ºc o km 93,8; capacitância: mútua máxima a 20ºc pf m 56;
impedância: característica nominal de 1 a 350 mhz o 100
15% tensão: aplicada entre condutores vdc 3s 1500; pares:
4 pares de fio; cor externa: azul; categoria: cat5e;
cumprimento dos requisitos da norma ansi tia eia 568a;

4.200,0030,00 140,00CX007 TDA CAT 5081

CAMERA DE SEGURANCA FULL HD EXTERNA
ARTICULADA

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, relação sinal ruído: > 58 db
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 não será aceito carcaça tipo
dome.

12.400,00100,00 124,00UN011
VISION
BRAS

110

CAMERA IP BULLET FULL HD

descrição;
- especificações técnicas: sensor: cmos aptina 1/3 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: 35 metros, material da carcaça: alumínio
iluminação min. : 0,1 lux p/b: 0,01 lux, índice de proteção ip
66, 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.

21.550,00100,00 215,50UN014
INTELBRAS

1120
113

CAMERA IP TIPO DOME

descrição:
20.000,00100,00 200,00UN015

INTELBRAS
1120

112
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- especificações técnicas: sensor: cmos aptina 1/3 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 ip
66, 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.

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

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

3.600,00100,00 36,00UN030 BLUE CASE088

GRAVADOR DE DVD 48X

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

1.797,0030,00 59,90PÇ033 LITE ON093

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

9.800,0020,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
095

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

160,0020,00 8,00UN051 PC TOP096

SERVIDOR DE REDE

descrição:
- servidor de rede com windows server 2012 standard com
licença vitalícia permitindo inclusive resinstalação do sistema
operacional. deverá possuir um processador e ter
capacidade para até 2 processadores, clock do
processador de 3,5ghz com 15mb l3 cache e 4 nucleos
deverá possuir fonte de alimentação redundante de 500w ou
superior, deverá possuir 32g de memoria ddr4 com
capacidade de expansão para até 3tb, deverá possuir uma
unidade sata dvd-rw, devera possuir 4 hds sas de 1tb cada,
com capacidade de expansão para pelo menos 50tb de
armazenamento, deverá permitir uso de discos ssd/sata/sas
com velocidade de pelo menos 6gbps
deverá permitir uso de pelo menos 8 discos simultaneos
suporte a raid 0,1,5,10. deverá possuir pelo menos 2 portas
de rede rj45 gigabit 100/1000. inclui três anos para peças,
três anos para mão de obra, três anos para cobertura de
suporte no local.

20.000,001,00 20.000,00UN070

DELL R540
WINDOWS
SERVER

2016

105

SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS

descrição:
- 8 portas padrão ethernet; conectores: rj-45 fêmea; taxa de
transferencia: 10/100 mbps full duplex; leds indicadores por
porta: fonte de energia externa

1.140,0030,00 38,00UN073
MERCUSYS

MS 108
084

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              94.647,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              96.892,80

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

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

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

14.700,0030,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
206

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

400,0050,00 8,00UN051 PC TOP207

NOTEBOOK TELA 13"
...
deverá possuir no mínimo:

processador
processador com 02 núcleos e 04 threads; memória cache
total de 03 mb; velocidade do relógio mínimo de 1,7 ghz com
frequência máxima mínima de 2,6 ghz, que permita o aumento
dinamicamente através de tecnologia turbo embutida no
processador; tecnologia 64 bits; litografia máxima de 22nm;
sockets fcbga1023 e chipset hm77;

exibição e gráficos
possuir tela com tecnologia de iluminação led; tela
widescreen com medida de 13 (polegadas); resolução de
tela 1366 x 768 pixels; controlador gráfico hd 4000;

memória
possuir 2 gb de memória; tecnologia de memória ddr3 sdram;

armazenamento
possuir ssd + hdd (unidade de estado sólido ssd de 20gb e
disco rígido padrão serial ata ii, com capacidade de 500gb)
ou possuir unidade de estado sólido ssd de 128gb;

rede e comunicação
possuir interface de rede sem fio integrada padrão ieee
802.11 b/g/n; possuir interface ou adaptador de rede gigabit
ethernet (10/100/1000); possuir interface de rede bluetooth;

dispositivos embutidos
webcam hd; microfone integrado; alto-falantes integrados;

interfaces / portas
01 conexão hdmi, 01 entrada de microfone e 01 saída para
fones de ouvido embutido; 02 portas usb padrão 3.0;

bateria
04 horas de uso;

dispositivos de entrada
teclado abnt 2; dispositivo apontador touchpad multitoque
(movimento circular, rolamento de página, zoom, mudança de
página);

garantia de 12 meses on-site, suporte técnico via chat e
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do

103.850,0062,00 1.675,00UN056 POSITIVO217
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equipamento;

NOTEBOOK TELA 13"

deverá possuir no mínimo:

processador
processador com 02 núcleos e 04 threads; memória cache
total de 03 mb; velocidade do relógio mínimo de 1,7 ghz com
frequência máxima mínima de 2,6 ghz, que permita o aumento
dinamicamente através de tecnologia turbo embutida no
processador; tecnologia 64 bits; litografia máxima de 22nm;
sockets fcbga1023 e chipset hm77;

exibição e gráficos
possuir tela com tecnologia de iluminação led; tela
widescreen com medida de 13 (polegadas); resolução de
tela 1366 x 768 pixels; controlador gráfico hd 4000;

memória
possuir 2 gb de memória; tecnologia de memória ddr3 sdram;

armazenamento
possuir ssd + hdd (unidade de estado sólido ssd de 20gb e
disco rígido padrão serial ata ii, com capacidade de 500gb)
ou possuir unidade de estado sólido ssd de 128gb;

rede e comunicação
possuir interface de rede sem fio integrada padrão ieee
802.11 b/g/n; possuir interface ou adaptador de rede gigabit
ethernet (10/100/1000); possuir interface de rede bluetooth;

dispositivos embutidos
webcam hd; microfone integrado; alto-falantes integrados;

interfaces / portas
01 conexão hdmi, 01 entrada de microfone e 01 saída para
fones de ouvido embutido; 02 portas usb padrão 3.0;

bateria
04 horas de uso;

dispositivos de entrada
teclado abnt 2; dispositivo apontador touchpad multitoque
(movimento circular, rolamento de página, zoom, mudança de
página);

garantia de 12 meses on-site, suporte técnico via chat e
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

314.900,00188,00 1.675,00UN057 POSITIVO265

SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS

descrição:
- 8 portas padrão ethernet; conectores: rj-45 fêmea; taxa de
transferencia: 10/100 mbps full duplex; leds indicadores por
porta: fonte de energia externa

380,0010,00 38,00UN073
MERCUSYS

MS 108
223

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;

41.340,0026,00 1.590,00UN080
PHILCO

PH43N91LE
D

218
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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;

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;

117.660,0074,00 1.590,00UN081
PHILCO

PH43N91LE
D

266

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              593.230,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              593.230,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB

descrição:

especificações:
- utilitários e acessórios como: cabo de comunicação usb,
cabo de alimentação, espaçador para ajuste de largura e
suporte de fixação na parede; - guilhotina para corte de
papel inclusa; - suporta bobina de papel de 80 mm de
largura; - trabalha nas posições horizontal, vertical e vertical
fixada na parede; - disponível o monitoramento de status da
impressora, além de contadores de manutenção que são

2.850,006,00 475,00UN039 ELGIN I7034

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
ferramentas de controle; método de impressão: impressão
térmica direta para cupom. velocidade real de impressão:
150 mm/s tanto para textos como para gráficos.
disponível nas interfaces:  usb

suporte: suporte de s.o. para microsoft® windows 8 ,
windows 7, windows 10, vista, xp, 2000; mac os x v10.4,
v10.5, v10.6, linux, android;  garantia: 02 anos

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

19.600,0040,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
019

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

400,0050,00 8,00UN051 PC TOP020

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;

1.590,001,00 1.590,00UN081
PHILCO

PH43N91LE
D

032

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              24.440,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              24.440,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:

2.450,005,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
242
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

64,008,00 8,00UN051 PC TOP243

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.514,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.514,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

1.960,004,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
003

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

32,004,00 8,00UN051 PC TOP004

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).

1.590,001,00 1.590,00UN081
PHILCO

PH43N91LE
D

015

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
garantia de 36 meses;

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              3.582,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              3.582,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

3.430,007,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
039

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

104,0013,00 8,00UN051 PC TOP040

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              3.534,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              3.534,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

80,0010,00 8,00UN051 PC TOP157

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              80,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              80,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

1.470,003,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
195

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

32,004,00 8,00UN051 PC TOP196

SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS
76,002,00 38,00UN073

MERCUSYS
MS 108192

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:
- 8 portas padrão ethernet; conectores: rj-45 fêmea; taxa de
transferencia: 10/100 mbps full duplex; leds indicadores por
porta: fonte de energia externa

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              1.578,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              1.578,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

490,001,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
228

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

24,003,00 8,00UN051 PC TOP229

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;

3.180,002,00 1.590,00UN081
PHILCO

PH43N91LE
D

238

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              3.694,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              3.694,00

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

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
MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição

1.960,004,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI
066

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

40,005,00 8,00UN051 PC TOP067

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;

1.590,001,00 1.590,00UN081
PHILCO

PH43N91LE
D

076

GABINETE DO PREFEITO:              3.590,00

GABINETE DO PREFEITO:              3.590,00

00025 - PROCURADORIA GERALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00539 - PROCURADORIA GERALLocal

MarcaItem

GRAVADOR DE DVD 48X

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

119,802,00 59,90PÇ033 LITE ON147

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

80,0010,00 8,00UN051 PC TOP148

SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS 38,001,00 38,00UN073 MERCUSYS144

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:
- 8 portas padrão ethernet; conectores: rj-45 fêmea; taxa de
transferencia: 10/100 mbps full duplex; leds indicadores por
porta: fonte de energia externa

MS 108

PROCURADORIA GERAL:              237,80

PROCURADORIA GERAL:              237,80

00026 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00553 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPALLocal

MarcaItem

MONITOR LED WIDESCREEN 21.5 POLEGADAS, 60 HZ; -
FORMATO: 16:9

descrição:
- resolução full hd: 1920x1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare) -
conecções de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi
acessorios: cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo
vga padrão 15pinos, garantia 12 meses – substituição
on-site

490,001,00 490,00UN050
PC TOP MLP

215 HDMI180

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

32,004,00 8,00UN051 PC TOP181

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              522,00

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL:              522,00

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

MOUSE USB BASIC OPTICAL

descrição:
- deverá possuir no mínimo:
sensor óptico, design ambidestro esolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb cabo usb de pelo menos 1,5
metros, garantia de 12 meses com substituição on-site

24,003,00 8,00UN051 PC TOP171

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              24,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              24,00

MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME:                        733.918,60

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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