
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000048/2018

Geraldo A. das Chagas ME

CNPJ:  07.355.284/0001-88

RUA VALDOMIRO CARDOSO, 26 - JUPARANÃ - LINHARES - ES - CEP: 29900800

ANEXO - TERMO Nº 000048/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002069

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000012/2018 002271/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00079 - ALMOXARIFADO DA PREFEITURALocal

MarcaItem

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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do

2.449,001,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
058
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

equipamento;

ALMOXARIFADO DA PREFEITURA:              2.449,00

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

PONTO DE ACESSO AP PROFISSIIONAL WI-FI GIGABITE
2.4/5.0GHZ 450/1300MBPS

descrição:
- velocidade: de 2,4 ghz 450 mbps, velocidade: de 5 ghz
1300 mbps, modo de poe:  802.3af poe / 802.3at poe +
portas: 2 portas gigabit ethernet 10/100/1000, suporte a
tecnologia dual-rádio-3x3 11ac mimo, controlador unifi v4,
uso interno e externo, alcance de até 120m, deverá permitir
pelo menos 180 conexões simultaneas, utilizar tecnologia
roaming “zero hand-off” tipo de segurança: wep, wpa-psk,
wpa-tkip, wpa2 aes, 802.11, deverá trabalhar em conjunto
com o sistema de gerenciamento unifi server

6.130,0010,00 613,00UN066
INTELBRAS

AP 360
104

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              6.130,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              8.579,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

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;

24.490,0010,00 2.449,00UN054
POSITIVO
MASTER N

40I
216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

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
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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

48.980,0020,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
264

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              73.470,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              73.470,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

4.898,002,00 2.449,00UN054
POSITIVO
MASTER N

40I
029

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;

14.694,006,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
263
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              19.592,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              19.592,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

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;

2.449,001,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
247
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.449,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              2.449,00

00009 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00563 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOLocal

MarcaItem

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;

4.898,002,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              4.898,00

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:              4.898,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

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;

2.449,001,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
044
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              2.449,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              2.449,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

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

4.898,002,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
166
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              4.898,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              4.898,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

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

2.449,001,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
202

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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              2.449,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              2.449,00

00017 - GABINETE DO PREFEITOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00432 - GABINETE DO PREFEITOLocal

MarcaItem

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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

4.898,002,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
075

GABINETE DO PREFEITO:              4.898,00

GABINETE DO PREFEITO:              4.898,00

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

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

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

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
sistema de ligação gratuito (0800), próprios do fabricante do
equipamento;

2.449,001,00 2.449,00UN055
POSITIVO
MASTER N

40I
176

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              2.449,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              2.449,00

Geraldo A das Chagas ME:                        126.131,00

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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