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Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000040/2020 000311/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

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.

2.100,0040,00 52,500UN003 WINF5 150001

CABO CONVERSOR HDMI PARA VGA
cor: preto
tamanho do cabo: até 20 cm
- nenhuma fonte de alimentação externa
- plug and play
- suportar hdcp1.0/1.1/1.2 - hdmi1.1/1.2/1.3
- entrada: hdmi macho - resolução: 480i / 576i / 480p / 576p /
720p / 1080i / 1080p / 60hz
- saída: vga fêmea - resolução: 480i / 576i / 480p / 576p /
720p / 1080i / 1080p / 60hz

4.550,00100,00 45,500UN008
CC-HV 100

EXBOM
060

CABO VGA PARA COMPUTADOR

descrição:
- especificações: - comprimento: 1.5 metros
- saída 15 pinos (hdb15 ou vga).

614,0050,00 12,280UN014
OLETCH

1,5
009

CABO VGA PARA PROJETOR

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

1.698,0020,00 84,900UN015
OLETECH

20
010

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

deverá possuir no mínimo:

capacidade de armazenamento de 32gb; taxa de leitura de
dados de 90mb/s; taxa de gravação de dados de 45mb/s;
interruptor de proteção contra gravação integrado;
compatível com dispositivos host sdhc e sdxc; formato de
arquivo exfat; barramento uhs-i; com adaptador sd uhs-i;
garantia de 12 meses;

2.274,0030,00 75,800UN023
SANDISK

ULTRA
019

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
ferramentas de controle; método de impressão: impressão

4.644,006,00 774,000UN051
DIEBOLD
IM453HP

037
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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

PELICULA PARA PROJECAO E ESCRITA COM LARGURA DE
122CM

deverá possuir no mínimo:

descrição: para aplicação em qualquer superfície lisa onde
se possa utilizar como quadro branco (lousa) e tela de
projeção simultaneamente; composto por um filme adesivo a
base de polímeros flexível de superfície branco fosco;
espessura de no máximo 0,7mm; ganho de brilho de 1.1;
ângulo de visão de 180° horizontal e vertical; superfície de
alta durabilidade com 7 anos de vida útil;

funções: projetar, escrever e apagar sem reflexo e sem o
efeito “hot spot” causado pelo projetor quando utilizado em
quadros de fórmica branca comum;

garantia de 12 meses;

46.665,00170,00 274,500M078
NARDELLI
9-NPF-001

054

PELICULA PARA PROJECAO E ESCRITA COM LARGURA DE
152CM

deverá possuir no mínimo:

descrição: para aplicação em qualquer superfície lisa onde
se possa utilizar como quadro branco (lousa) e tela de
projeção simultaneamente; composto por um filme adesivo a
base de polímeros flexível de superfície branco fosco;
espessura de no máximo 0,7mm; ganho de brilho de 1.1;
ângulo de visão de 180° horizontal e vertical; superfície de
alta durabilidade com 7 anos de vida útil;

funções: projetar, escrever e apagar sem reflexo e sem o
efeito “hot spot” causado pelo projetor quando utilizado em
quadros de fórmica branca comum;

garantia de 12 meses;

72.703,00218,00 333,500M079
NARDELLI
9-NPF-002

055

ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS
descrição.
com 4 portas lan, 10/100; 01 porta wan 10/100/ velocidade
máxima de 300 mbps: 02 antena integrada e
removível potência de hardware de
1000mw. garantia de 12 meses

16.450,00100,00 164,500UN086
TP LINK TL
WR840NW

061

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

7.290,00100,00 72,900UN096
MERCUS
MS108

064

TOKEN - UNIDADE PARA GRAVACAO DE CERTIFICACAO
DIGITAL 868,5015,00 57,900UN103

GIESECKE &
DEVRIENT
TOKEN S

USB
STARSIGN

SCE 7.0

067

SETOR DE COMPRAS:              159.856,50

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              159.856,50

JOSÉ OSVALDO LOPES:                        159.856,50
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