
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000049/2021

HIBNER REPRESENTACOES LTDA

CNPJ:  40.675.566/0001-38

Rua Fioravante Padula, 107 - CENTRO - ESPERA FELIZ - MG - CEP: 36830000

ANEXO - TERMO Nº 000049/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002888

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000025/2021 000422/2021

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

SMARTPHONE.
descrição mínima: cor predominante preto, cinza ou azul,
conectividade: acesso a internet móvel 4g ou superior, gsm
quad band (850/900/1800/1900), hspa+, acesso à internet
wi-fi com tecnologia 2.4ghz/5ghz 802.11 a/b/g/n/ac,
bluetooth 5.0 com a2dp/le ou superior, velocidade de
download 800mbps ou superior, usb type-c 2.0 ou superior,
gps  a-gps/glonass/beidou/galileo, entrada de cartão sim,
nano-sim, microsd, impressão digital, desbloqueio facial;
sistema operacional livre: android 10.0 ou superior ou
sistemas operacionais baseados no android 10 ou superior
que permita atualizações e instalações de aplicativos
desenvolvidos para o mesmo;
processador: octa-core de 2.2ghz ou superior, litografia
mínima de 8nm;
dimensão: tamanho de tela mínimo 6.6 e máximo de 6.7
polegadas  do tipo ips ou amoled ou superior com resolução
mínima de 1080 x 2400 pixel full hd+, taxa de atualização de
120hz ou superior, densidade de pixels 395 ppi ou superior,
proteção contra riscos de nível 5 ou superior e queda de até
1 metro, peso máximo de 220 gramas.
memórias: memória ram de no mínimo 6gb; memória rom de
armazenamento interno de no mínimo de 128 gb e entrada
para cartão micro sd com capacidade de no mínimo 256gb
para o armazenamento interno;
câmera: principal de 64 mpx ou superior, resolução
9000x7000 pixel ou superior, tamanho do sensor mínimo de
1/1.52 polegadas ou superior, aperture size f 1.89 + f 2.2 + f
2.4, autofoco;
bateria: com capacidade mínima de 5000mah ampere com
suporte a carregamento rápido de no mínimo 24w;
acessórios: deverão ser fornecidos os acessórios originais
do fabricante, como cabos, carregador e outros itens
necessários ao seu pleno funcionamento; deverá também
ser fornecido capa protetora transparente ou na cor preto;
deverão todos os smartphones serem desbloqueados para
uso com qualquer operadora que possua concessão da
anatel - agência nacional de telecomunicações, para
prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp -
serviço móvel pessoal);
garantia de 12 meses da contratada..

21.100,0010,00 2.110,000UN002
POCO

PHONE X3
NFC

002

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              21.100,00

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              21.100,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

SMARTPHONE.
descrição mínima: cor predominante preto, cinza ou azul, 61.190,0029,00 2.110,000UN001001

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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conectividade: acesso a internet móvel 4g ou superior, gsm
quad band (850/900/1800/1900), hspa+, acesso à internet
wi-fi com tecnologia 2.4ghz/5ghz 802.11 a/b/g/n/ac,
bluetooth 5.0 com a2dp/le ou superior, velocidade de
download 800mbps ou superior, usb type-c 2.0 ou superior,
gps  a-gps/glonass/beidou/galileo, entrada de cartão sim,
nano-sim, microsd, impressão digital, desbloqueio facial;
sistema operacional livre: android 10.0 ou superior ou
sistemas operacionais baseados no android 10 ou superior
que permita atualizações e instalações de aplicativos
desenvolvidos para o mesmo;
processador: octa-core de 2.2ghz ou superior, litografia
mínima de 8nm;
dimensão: tamanho de tela mínimo 6.6 e máximo de 6.7
polegadas  do tipo ips ou amoled ou superior com resolução
mínima de 1080 x 2400 pixel full hd+, taxa de atualização de
120hz ou superior, densidade de pixels 395 ppi ou superior,
proteção contra riscos de nível 5 ou superior e queda de até
1 metro, peso máximo de 220 gramas.
memórias: memória ram de no mínimo 6gb; memória rom de
armazenamento interno de no mínimo de 128 gb e entrada
para cartão micro sd com capacidade de no mínimo 256gb
para o armazenamento interno;
câmera: principal de 64 mpx ou superior, resolução
9000x7000 pixel ou superior, tamanho do sensor mínimo de
1/1.52 polegadas ou superior, aperture size f 1.89 + f 2.2 + f
2.4, autofoco;
bateria: com capacidade mínima de 5000mah ampere com
suporte a carregamento rápido de no mínimo 24w;
acessórios: deverão ser fornecidos os acessórios originais
do fabricante, como cabos, carregador e outros itens
necessários ao seu pleno funcionamento; deverá também
ser fornecido capa protetora transparente ou na cor preto;
deverão todos os smartphones serem desbloqueados para
uso com qualquer operadora que possua concessão da
anatel - agência nacional de telecomunicações, para
prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp -
serviço móvel pessoal);
garantia de 12 meses da contratada.

SMARTPHONE.
descrição mínima: cor predominante preto, cinza ou azul,
conectividade: acesso a internet móvel 4g ou superior, gsm
quad band (850/900/1800/1900), hspa+, acesso à internet
wi-fi com tecnologia 2.4ghz/5ghz 802.11 a/b/g/n/ac,
bluetooth 5.0 com a2dp/le ou superior, velocidade de
download 800mbps ou superior, usb type-c 2.0 ou superior,
gps  a-gps/glonass/beidou/galileo, entrada de cartão sim,
nano-sim, microsd, impressão digital, desbloqueio facial;
sistema operacional livre: android 10.0 ou superior ou
sistemas operacionais baseados no android 10 ou superior
que permita atualizações e instalações de aplicativos
desenvolvidos para o mesmo;
processador: octa-core de 2.2ghz ou superior, litografia
mínima de 8nm;
dimensão: tamanho de tela mínimo 6.6 e máximo de 6.7
polegadas  do tipo ips ou amoled ou superior com resolução
mínima de 1080 x 2400 pixel full hd+, taxa de atualização de
120hz ou superior, densidade de pixels 395 ppi ou superior,
proteção contra riscos de nível 5 ou superior e queda de até
1 metro, peso máximo de 220 gramas.
memórias: memória ram de no mínimo 6gb; memória rom de
armazenamento interno de no mínimo de 128 gb e entrada
para cartão micro sd com capacidade de no mínimo 256gb
para o armazenamento interno;
câmera: principal de 64 mpx ou superior, resolução
9000x7000 pixel ou superior, tamanho do sensor mínimo de
1/1.52 polegadas ou superior, aperture size f 1.89 + f 2.2 + f
2.4, autofoco;

162.470,0077,00 2.110,000UN002
POCO

PHONE X3
NFC

004
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SETOR DE CONTRATOS

bateria: com capacidade mínima de 5000mah ampere com
suporte a carregamento rápido de no mínimo 24w;
acessórios: deverão ser fornecidos os acessórios originais
do fabricante, como cabos, carregador e outros itens
necessários ao seu pleno funcionamento; deverá também
ser fornecido capa protetora transparente ou na cor preto;
deverão todos os smartphones serem desbloqueados para
uso com qualquer operadora que possua concessão da
anatel - agência nacional de telecomunicações, para
prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp -
serviço móvel pessoal);
garantia de 12 meses da contratada..

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              223.660,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              223.660,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

SMARTPHONE.
descrição mínima: cor predominante preto, cinza ou azul,
conectividade: acesso a internet móvel 4g ou superior, gsm
quad band (850/900/1800/1900), hspa+, acesso à internet
wi-fi com tecnologia 2.4ghz/5ghz 802.11 a/b/g/n/ac,
bluetooth 5.0 com a2dp/le ou superior, velocidade de
download 800mbps ou superior, usb type-c 2.0 ou superior,
gps  a-gps/glonass/beidou/galileo, entrada de cartão sim,
nano-sim, microsd, impressão digital, desbloqueio facial;
sistema operacional livre: android 10.0 ou superior ou
sistemas operacionais baseados no android 10 ou superior
que permita atualizações e instalações de aplicativos
desenvolvidos para o mesmo;
processador: octa-core de 2.2ghz ou superior, litografia
mínima de 8nm;
dimensão: tamanho de tela mínimo 6.6 e máximo de 6.7
polegadas  do tipo ips ou amoled ou superior com resolução
mínima de 1080 x 2400 pixel full hd+, taxa de atualização de
120hz ou superior, densidade de pixels 395 ppi ou superior,
proteção contra riscos de nível 5 ou superior e queda de até
1 metro, peso máximo de 220 gramas.
memórias: memória ram de no mínimo 6gb; memória rom de
armazenamento interno de no mínimo de 128 gb e entrada
para cartão micro sd com capacidade de no mínimo 256gb
para o armazenamento interno;
câmera: principal de 64 mpx ou superior, resolução
9000x7000 pixel ou superior, tamanho do sensor mínimo de
1/1.52 polegadas ou superior, aperture size f 1.89 + f 2.2 + f
2.4, autofoco;
bateria: com capacidade mínima de 5000mah ampere com
suporte a carregamento rápido de no mínimo 24w;
acessórios: deverão ser fornecidos os acessórios originais
do fabricante, como cabos, carregador e outros itens
necessários ao seu pleno funcionamento; deverá também
ser fornecido capa protetora transparente ou na cor preto;
deverão todos os smartphones serem desbloqueados para
uso com qualquer operadora que possua concessão da
anatel - agência nacional de telecomunicações, para
prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp -
serviço móvel pessoal);
garantia de 12 meses da contratada..

4.220,002,00 2.110,000UN002
POCO

PHONE X3
NFC

003

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              4.220,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              4.220,00

HIBNER REPRESENTACOES LTDA:                        248.980,00

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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