
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000094/2020

C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ:  17.884.676/0001-98

Rua DOM FERNANDO, 03 - SANTA INES - Vila Velha - ES - CEP: 29108240

ANEXO - CONTRATO Nº 000094/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002572

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000010/2020 000440/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

ACUMULADOR DE TENSAO (NOBREAK)

especificações mínimas:
potência de saída: 1200va/600w: entrada/saída: 115va, 127
v: com estabilizador de entrada e autonomia 15mln. saídas: 6
tomadas 115/127v, tomadas estabilizadas; bateria selada e
alarmes sonoros. garantia mínima de 12 meses

780,002,00 390,00UNTS SHARA
LPS 4429

015

CABO REDE - CATEGORIA 5E
descrições mínimas:

- o cabo deverá ser homologado.
- cabo de rede categoria .5e (caixa). descrição: caixa de
cabo de rede cat.5e azul com 305mts. especificações: cabo
de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de
combre nu, 24 awg, isolados em polietileno
capa externa: em pvc não propagante à chama, na cor azul,
cmx; marcação: sequencial métrica
decrescente (305 - o m); embalagem: tipo fastbox, com
gravação de dia mês, ano, hora, de fabricação,
proporcionando rastreamento do lote: resistência
elétrica. categoria: cat5e em cumprimento dos
requisitos da norma ansi tia eia 563a,

1.050,003,00 350,00CXMEGATRON
CATSE

021

IMPRESSORA ETIQUETADORA CÓDIGO DE BARRAS TIPO II
(ZEBRA)
especificações mínimas: 1. impressora térmica de etiquetas
de código de barras: 2. tipos de impressão: térmica direta e
opcionalmente transferência térmica; 3. resolução: no mínimo
203 dpi (8 pontos por mm); 4. memória: no mínimo 4 mb flash
e 8 mb dram ou sdram; 5. linguagens de programação: zpl i e
zpl ii; 6. velocidade de impressão: 152 mm/s; 7. possibilidade
de gerenciamento via painel de controle; 8. largura máxima
de impressão: 104 mm; 9. largura máxima da etiqueta: 114
mm; 10. largura mínima da etiqueta: 19 mm; 11. fonte de
alimentação: bivolt automática na faixa de, no mínimo,
100-240 vac 50-60 hz; 12. drivers: no mínimo para windows
7/8/10 e linux; 13. possuir sensor móvel para detecção de
papel (etiqueta) na impressora, com tecnologia laser; 14.
possuir interface de conexão usb 1.1, 2,0 ou superior, serial
e ethernet 10/100;

1.600,001,00 1.600,00UNZEBRA
ALOT

014

MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PADRAO MEDIO)
gabinete:
descrições minímas:
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.

5.360,002,00 2.680,00KIT
3 GREEN

AOC
012

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
acessórios:
descrições minímas:
cabo de força padrão nbr 14136 ,5mts

processador:
descrições minímas:
- 4 núcleos; - 4 threads; - cache de 6 mb; - frequência do
processador mínima de 3,6 ghz com tecnologia turbo de 4,6
ghz, - velocidade de barramento 8 gt/s, - tdp 65w (não
podendo ser superior), - placa de video integrada
- litografia de no máximo 14nm, - tamanho máximo de
memória: 128gb, - tipos de memória dd4-2666, - data de
introdução ao mercado: 2017, - frequência base gráfica: 350
mhz, - quantidade máxima de memória gráfica 64gb.

armazenamento
descrições minímas:
ssd de 240gb; velocidade de leitura: 500 mb/s; velocidade de
gravação: 450mb/s.

driver optico:
descrições minímas:
cor: preto; interface: sata; buffer: 2mb; dimensões: 146 x
41.3 x 170mm; velocidade de gravação: dvd+r: 22x; dvd-r:
22x; dvd+r9: 8x; dvd-r9: 8x; dvd-ram: 12x; dvd+rw: 8x;
dvd-rw: 6x; cd-r: 16x; cd-rw: 32x.

velocidade de leitura:
dvd: 16x; cd: 48x

memória
descrições minímas:
- 1 placa de memória de 8 gb com velocidade de frequência
de no mínimo 2400mhz / ddr4 (não será aceito duas de 4gb)

placa mãe:
descrições minímas:
- 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras e 1 conectores interno
para 2 portas. - 6 portas usb 2.0 - 4 portas traseiras e 2
conectores interno para 2 portas. - 2 slots de memória ddr4,
com suporte até 32gb e frequência de até 2666 mhz
-1 x pci express x16 -1 x pci express x1.

portas do painel traseiro:
descrições minímas:
- 1 x teclado ps / 2; - 1 x porta de mouse ps / 2; - 2 x portas
usb 3.1 gen 1 (tipo a, azul); - 2 x portas usb 2.0 / 1.1; - 1 x
porta hdmi
- 1 x porta d-sub; - 1 x porta lan (rj-45); - 2 x tomadas de
áudio suportam saída de áudio de 8 canais.

monitor led widescreen 21.5 polegadas, 60 hz;  formato:
16:9
especificações mínimas:
-regulagem de altura; - resolução full hd: 1920 x 1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare)
conexões de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi.

acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo vga padrão 15
pinos.

mouse usb basic optical
- deverá possuir no mínimo
sensor óptico, design ambidestro, resolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb, cabo usb de pelo menos 1,5
metros design deverá ser ergonômico, 5 botões e laterais de
borracha.

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

teclado multimídia usb:
descrições minímas:
-ergonômico, teclas de atalho: volume, ligar, desligar, tecla
de acesso rápido do windows, meu computador,
calculadora. -normas abnt 2. -resistente a derramamento de
líquidos. - com no mínimo 107 teclas, na cor preta, compatível
com windows 7, 8, 8.1 e 10, cabo de pelo menos 1,5 metros.

todos os equipamentos descritos neste kit deverão ter
garantia de no mínimo 12 meses com substituição on-site.

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              8.790,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              8.790,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

ACUMULADOR DE TENSAO (NOBREAK)

especificações mínimas:
potência de saída: 1200va/600w: entrada/saída: 115va, 127
v: com estabilizador de entrada e autonomia 15mln. saídas: 6
tomadas 115/127v, tomadas estabilizadas; bateria selada e
alarmes sonoros. garantia mínima de 12 meses

5.850,0015,00 390,00UN
TS SHARA
LPS 4429

019

MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PADRAO MEDIO)
gabinete:
descrições minímas:
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.

acessórios:
descrições minímas:
cabo de força padrão nbr 14136 ,5mts

processador:
descrições minímas:
- 4 núcleos; - 4 threads; - cache de 6 mb; - frequência do
processador mínima de 3,6 ghz com tecnologia turbo de 4,6
ghz, - velocidade de barramento 8 gt/s, - tdp 65w (não
podendo ser superior), - placa de video integrada
- litografia de no máximo 14nm, - tamanho máximo de
memória: 128gb, - tipos de memória dd4-2666, - data de
introdução ao mercado: 2017, - frequência base gráfica: 350
mhz, - quantidade máxima de memória gráfica 64gb.

armazenamento
descrições minímas:
ssd de 240gb; velocidade de leitura: 500 mb/s; velocidade de
gravação: 450mb/s.

driver optico:
descrições minímas:
cor: preto; interface: sata; buffer: 2mb; dimensões: 146 x
41.3 x 170mm; velocidade de gravação: dvd+r: 22x; dvd-r:
22x; dvd+r9: 8x; dvd-r9: 8x; dvd-ram: 12x; dvd+rw: 8x;
dvd-rw: 6x; cd-r: 16x; cd-rw: 32x.

velocidade de leitura:
dvd: 16x; cd: 48x

memória

8.040,003,00 2.680,00KIT
3 GREEN

AOC004

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
descrições minímas:
- 1 placa de memória de 8 gb com velocidade de frequência
de no mínimo 2400mhz / ddr4 (não será aceito duas de 4gb)

placa mãe:
descrições minímas:
- 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras e 1 conectores interno
para 2 portas. - 6 portas usb 2.0 - 4 portas traseiras e 2
conectores interno para 2 portas. - 2 slots de memória ddr4,
com suporte até 32gb e frequência de até 2666 mhz
-1 x pci express x16 -1 x pci express x1.

portas do painel traseiro:
descrições minímas:
- 1 x teclado ps / 2; - 1 x porta de mouse ps / 2; - 2 x portas
usb 3.1 gen 1 (tipo a, azul); - 2 x portas usb 2.0 / 1.1; - 1 x
porta hdmi
- 1 x porta d-sub; - 1 x porta lan (rj-45); - 2 x tomadas de
áudio suportam saída de áudio de 8 canais.

monitor led widescreen 21.5 polegadas, 60 hz;  formato:
16:9
especificações mínimas:
-regulagem de altura; - resolução full hd: 1920 x 1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare)
conexões de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi.

acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo vga padrão 15
pinos.

mouse usb basic optical
- deverá possuir no mínimo
sensor óptico, design ambidestro, resolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb, cabo usb de pelo menos 1,5
metros design deverá ser ergonômico, 5 botões e laterais de
borracha.

teclado multimídia usb:
descrições minímas:
-ergonômico, teclas de atalho: volume, ligar, desligar, tecla
de acesso rápido do windows, meu computador,
calculadora. -normas abnt 2. -resistente a derramamento de
líquidos. - com no mínimo 107 teclas, na cor preta, compatível
com windows 7, 8, 8.1 e 10, cabo de pelo menos 1,5 metros.

todos os equipamentos descritos neste kit deverão ter
garantia de no mínimo 12 meses com substituição on-site.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              13.890,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              13.890,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

ACUMULADOR DE TENSAO (NOBREAK)

especificações mínimas:
potência de saída: 1200va/600w: entrada/saída: 115va, 127
v: com estabilizador de entrada e autonomia 15mln. saídas: 6
tomadas 115/127v, tomadas estabilizadas; bateria selada e
alarmes sonoros. garantia mínima de 12 meses

7.410,0019,00 390,00UN
TS SHARA
LPS 4429

020

MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PADRAO MEDIO)
gabinete:
descrições minímas:
gabinete padrão atx, entrada para ssd 2,5 2 portas usb
frontal, entrada para microfone e saída para fone de ouvido

50.920,0019,00 2.680,00KIT
3 GREEN

AOC
006

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

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.

acessórios:
descrições minímas:
cabo de força padrão nbr 14136 ,5mts

processador:
descrições minímas:
- 4 núcleos; - 4 threads; - cache de 6 mb; - frequência do
processador mínima de 3,6 ghz com tecnologia turbo de 4,6
ghz, - velocidade de barramento 8 gt/s, - tdp 65w (não
podendo ser superior), - placa de video integrada
- litografia de no máximo 14nm, - tamanho máximo de
memória: 128gb, - tipos de memória dd4-2666, - data de
introdução ao mercado: 2017, - frequência base gráfica: 350
mhz, - quantidade máxima de memória gráfica 64gb.

armazenamento
descrições minímas:
ssd de 240gb; velocidade de leitura: 500 mb/s; velocidade de
gravação: 450mb/s.

driver optico:
descrições minímas:
cor: preto; interface: sata; buffer: 2mb; dimensões: 146 x
41.3 x 170mm; velocidade de gravação: dvd+r: 22x; dvd-r:
22x; dvd+r9: 8x; dvd-r9: 8x; dvd-ram: 12x; dvd+rw: 8x;
dvd-rw: 6x; cd-r: 16x; cd-rw: 32x.

velocidade de leitura:
dvd: 16x; cd: 48x

memória
descrições minímas:
- 1 placa de memória de 8 gb com velocidade de frequência
de no mínimo 2400mhz / ddr4 (não será aceito duas de 4gb)

placa mãe:
descrições minímas:
- 4 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras e 1 conectores interno
para 2 portas. - 6 portas usb 2.0 - 4 portas traseiras e 2
conectores interno para 2 portas. - 2 slots de memória ddr4,
com suporte até 32gb e frequência de até 2666 mhz
-1 x pci express x16 -1 x pci express x1.

portas do painel traseiro:
descrições minímas:
- 1 x teclado ps / 2; - 1 x porta de mouse ps / 2; - 2 x portas
usb 3.1 gen 1 (tipo a, azul); - 2 x portas usb 2.0 / 1.1; - 1 x
porta hdmi
- 1 x porta d-sub; - 1 x porta lan (rj-45); - 2 x tomadas de
áudio suportam saída de áudio de 8 canais.

monitor led widescreen 21.5 polegadas, 60 hz;  formato:
16:9
especificações mínimas:
-regulagem de altura; - resolução full hd: 1920 x 1080 ~ 60hz
fonte: interna, revestimentos da tela: anti reflexo (anti glare)
conexões de entrada: - d-sub (rgb) - dvi – hdmi.

acessórios:
cabo de força padrão nbr 14136 /1,5mts cabo vga padrão 15
pinos.

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
mouse usb basic optical
- deverá possuir no mínimo
sensor óptico, design ambidestro, resolução de 1.000 dpi,
botão de scroll, conexão usb, cabo usb de pelo menos 1,5
metros design deverá ser ergonômico, 5 botões e laterais de
borracha.

teclado multimídia usb:
descrições minímas:
-ergonômico, teclas de atalho: volume, ligar, desligar, tecla
de acesso rápido do windows, meu computador,
calculadora. -normas abnt 2. -resistente a derramamento de
líquidos. - com no mínimo 107 teclas, na cor preta, compatível
com windows 7, 8, 8.1 e 10, cabo de pelo menos 1,5 metros.

todos os equipamentos descritos neste kit deverão ter
garantia de no mínimo 12 meses com substituição on-site.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              58.330,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              58.330,00

C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME:                        81.010,00

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