
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000098/2015

PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ:  15.549.061/0001-80

RUA CONSTRUTOR SEBASTIAO LIMITADA, 40 - PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES - CEP: 29101350

ANEXO - TERMO Nº 000098/2015 -  SEQUÊNCIA  N°000001558

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000028/2015 000162/2015

00028 - SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00574 - SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOLocal

MarcaItem

COMPUTADOR ALL-IN-ONE 19,5"

deverá possuir no mínimo:

processador
processador com 02 núcleos e 04 threads  memória cache
total de 03 mb  velocidade do relógio de 2 4 ghz  tecnologia
64 bits  litografia máxima de 22nm

exibição e gráficos
possuir tela com tecnologia de iluminação led e resolução de
1600 x 900 pixels  tela widescreen com medida mínima de 19
5” (polegadas)

memória
possuir 8 gb de memória  tecnologia da memória ddr3 sdram

armazenamento
possuir disco rígido com capacidade de 500gb

rede e comunicação
possuir interface de rede sem fio integrada padrão ieee 802
11 b/g/n  possuir interface de rede gigabit ethernet
(10/100/1000) integrada

dispositivos embutidos
possuir webcam  possuir unidade ótica dvd-rw  possuir
microfone e alto-falantes integrados  possuir fonte de
alimentação da mesma marca do fabricante do equipamento
com tensão de entrada bivolt (110/220) com detecção
automática  interfaces e portas embutidos com os seguintes
requisitos: 01 porta de saída vga  dp ou hdmi  01 entrada de
microfone  01 saída para fones de ouvido embutido  possuir
leitor de cartão embutido  possuir 01 portas usb padrão 3 0

periféricos
teclado abnt 2 usb da mesma marca do fabricante  mouse
óptico usb da mesma marca do fabricante

software e segurança
possuir bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ou ter direitos copyright sobre essa bios
comprovados através de atestados fornecidos pelo
fabricante do equipamento  não sendo aceitas soluções em
regime de oem ou customizadas  possuir chip de segurança
com a tecnologia tpm (trusted platform module) versão 1 2
integrado a placa mãe e software para sua implementação
incluso que possibilite a inclusão de informações de
propriedade do equipamento  tais como nome do cliente e
cnpj  permitir a inserção do número de controle de ativo
(número patrimonial) do equipamento através do software

945.665,00287,00 3.295,00UN006
DELL /

OPTIPLEX
3030 AIO

012
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padrão da bios

documentações complementares
a proposta comercial do interessado deverá conter
obrigatoriamente  marca e modelo do equipamento  bem
como catálogos ou prospectos anexados  correspondentes
ao produto ofertado com descrição detalhada de cada item
solicitado marcado de forma destacada  sob pena de
desclassificação pelo não cumprimento deste item  o
equipamento deve ser para uso corporativo  devendo ser
comprovado

garantia de 36 meses on-site  suporte técnico via chat e
sistema de ligação gratuito (0800)  próprios do fabricante do
equipamento

COMPUTADOR ALL-IN-ONE 23"

deverá possuir no mínimo:

processador
processador com 02 núcleos e 04 threads  memória cache
total de 03 mb  velocidade do relógio de 2 5 ghz  tecnologia
64 bits  litografia máxima de 22nm

exibição e gráficos
possuir tela com tecnologia de iluminação led e resolução de
1920 x 1080 pixels  tela widescreen com medida de 23”
(polegadas)

memória
possuir 8 gb de memória expansível até 16 gb de memória
ram  tecnologia da memória ddr3 sdram com velocidade de
1600 mhz

armazenamento
possuir disco rígido com capacidade de 500gb

rede e comunicação
possuir interface de rede sem fio integrada padrão ieee 802
11 a/b/g/n  possuir interface de rede gigabit ethernet
(10/100/1000) integrada

dispositivos embutidos
possuir webcam  possuir unidade ótica dvd-rw  possuir
microfone e alto-falantes integrados  possuir fonte de
alimentação da mesma marca do fabricante do equipamento
com tensão de entrada bivolt (110/220) com detecção
automática  interfaces e portas embutidos com os seguintes
requisitos: 01 porta de saída vga  dp ou hdmi  01 entrada de
microfone  01 saída para fones de ouvido embutido  possuir
leitor de cartão 6 em 1 embutido  possuir 02 portas usb
padrão 3 0

periféricos
teclado abnt 2 usb da mesma marca do fabricante  mouse
óptico usb da mesma marca do fabricante

software e segurança
possuir bios desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ou ter direitos copyright sobre essa bios
comprovados através de atestados fornecidos pelo
fabricante do equipamento  não sendo aceitas soluções em
regime de oem ou customizadas  possuir chip de segurança
com a tecnologia tpm (trusted platform module) versão 1 2
integrado a placa mãe e software para sua implementação
incluso que possibilite a inclusão de informações de
propriedade do equipamento  tais como nome do cliente e

219.780,0044,00 4.995,00UN007
DELL /

OPTIPLEX
9030 AIO

013
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cnpj  permitir a inserção do número de controle de ativo
(número patrimonial) do equipamento através do software
padrão da bios

documentações complementares
a proposta comercial do interessado deverá conter
obrigatoriamente  marca e modelo do equipamento  bem
como catálogos ou prospectos anexados  correspondentes
ao produto ofertado com descrição detalhada de cada item
solicitado marcado de forma destacada  sob pena de
desclassificação pelo não cumprimento deste item  o
equipamento deve ser para uso corporativo  devendo ser
comprovado

garantia de 36 meses on-site  suporte técnico via chat e
sistema de ligação gratuito (0800)  próprios do fabricante do
equipamento

NOTEBOOK

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 entre 13” e 14 5” (polegadas)
resolução de tela 1366 x 768 pixels  controlador gráfico hd
4000

memória
possuir 8 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)

acessórios
mouse óptico sem fio

garantia de 36 meses on-site  suporte técnico via chat e

188.916,0042,00 4.498,00UN013
DELL /

VOSTRO
5470

011
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sistema de ligação gratuito (0800)  próprios do fabricante do
equipamento

PROJETOR PORTÁTIL

deverá possuir no mínimo:

projeção
luminosidade de 900 lumens ansi  taxa de contraste de 700:1
resolução nativa xga 1024 x 800  distância de projeção
90cm  tela projetada ~ 2 20m (tamanho da tela diagonal)

lâmpada
vida útil da lâmpada até 30 000 horas no modo normal  fonte
de luz led

conectores de e/s
slot de cartão sd até 32gb  usb-a  saída hdmi com suporte a
hdmi 1 3 e áudio analógico

áudio
alto falante integrado de 3 w rms

wireless
intel widi 3 5 com miracast  wifi - dowifi do pc para conexão
de dispositivos móveis selecionados  como
iphone/ipad/celulares ou tablets android para projeção de
fotos  arquivos do microsoft office ou arquivos pdf

acessórios
bolsa para transporte  cabo de alimentação  cabo vga  cabo
usb-a para usb-b  cabo usb-a para mini usb-b de 2m  cabo
usb-a para mini usb-b de 5m  cabo hdmi 1 3 de 5m  controle
remoto e baterias

garantia de 24 meses

88.800,0024,00 3.700,00UN018
DELL /

M900HD
005

SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:              1.443.161,00

SECRETARIA MUN DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO:              1.443.161,00

PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA:                        1.443.161,00
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