
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME

CNPJ 19.207.250/0001-25

Endereço RUA EMYGDIO FERREIRA SACRAMENTO, 456 - ARIBIRI - Vila Velha - ES - CEP:

Contato (27) 8895-6693

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

CADEIRA SECRETARIA descrições mínimas: cadeira fixa
do tipo secretária para diálogo
com no mínimo, espaldar baixo, sem braços;
ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste
ou
regulagem em nenhum elemento, quanto a movimentos, as
sapatas
devem ter sistema esférico de movimentação para corrigir
possíveis
desníveis na superfície do piso; encosto estruturado em
chassi de
polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada
com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm
e dotado
de carenagem para contra capa do encosto injetada em
polipropileno
que deixe inacessível e não aparente os pontos de
fixação do
extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o
mesmo
extensor, não deixando-o aparente. largura mínima do
encosto de
440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm.
assento:
estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas
de
reforços estruturais ou em compensado multilaminado
anatômico de
espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma
flexível de
poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura
mínima
média predominante com contra capa para o assento
injetada em
polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos.
fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e
porcas garras
com rosca métrica.
não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para
acabamento
e ou fixação da contra capa de assento, largura mínima e
profundidade de superfícies mínimas de 460 mm.
revestimento do assento e do encosto em tecido tipo
crepe, em
poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha
em cor a
definir de acordo com a cartela do fabricante.
suporte de junção do encosto: em chapa de aço
estampada com
vinco de reforço estrutural, fixação na estrutura metálica

1.067,853 355,9500UN0034298 ACB00006
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME

CNPJ 19.207.250/0001-25

Endereço RUA EMYGDIO FERREIRA SACRAMENTO, 456 - ARIBIRI - Vila Velha - ES - CEP:

Contato (27) 8895-6693

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

da viga ou
flange (e não direto no assento), pintura eletrostática a pó
e
carenagem plástica.
estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés manufaturada à
partir de tubo
de aço carbono de diâmetro mínimo de 22,22 e espessura
mínima de
parede de 1,20 mm, com plataforma para fixação do
assento e da
junção do encosto em chapa de aço com espessura de,
no mínimo,
2,25 mm. tratamento de superfície do aço da estrutura
através de
pintura à pó, cor preta. sapatas reguláveis envolventes
injetadas em
termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do
piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. garantia
mínima de 12
meses.

Total do Lote:  1.067,85

Total Geral do Fornecedor:  1.067,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 27.525.362/0001-52

Endereço RUA BENEDITO ROSA, 100 - ITAPEBUSSU - Guarapari - ES - CEP: 29210080

Contato (27) 3030-6434

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

ARMARIO
descrição mínima:

armário diretor na cor preto com perfil preto;
medidas aprox: l 0,91 x p 0,42 x a 1,60mt; em melamínico
na cor
preto c/ laterais (perfil) na cor preto, com tampo de 18mm,
com
bordas de borracha na cor cinza, sapatas niveladoras, 3
prateleiras
internas; com 2 portas com tranca. garantia mínima de 12
meses.

5.150,0010 515,0000UN0034299 MARZO00007

Total do Lote:  5.150,00

Total Geral do Fornecedor:  5.150,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor BRUNO DOS SANTOS LIMA 0382472278

CNPJ 45.461.989/0001-79

Endereço RUA DAS MAES, SN - JARDIM NOVA ESPERANCA - GOIANIA - GO - CEP:

Contato (62) 9622-7354

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

SMART TV 55 POLEGADAS
descrições mínimas:

conversor digital integrado; resolução uhd
4k de 3840 x 2160; tela widescreen 16:9 com tamanho de
55
polegadas e tecnologia led;
conexões: 3 entradas hdmi 2.0; 1 entrada usb 2.0; 1 saída
de
áudio; digital (óptica); 1 entrada de rf (terrestre/entrada de
cabo);
1 ethernet (lan); wi-fi (wifi5); bluetooth 4.2; suportar
múltiplos
assistentes de voz;
acessórios: suporte articulado com capacidade de carga
de para o
produto ofertado, permitir aproximar e afastar a tv de
maneira rápidae segura, com movimentos que permitam
girar a tv horizontalmente
(esquerda/direita), giro horizontal até 900 (limitado ao
tamanho da
tela da tv), ajuste de inclinação até 100 para baixo,
distância mínima
da parede de 40 (braços recolhidos) e máxima de 490
(braços
esticados); controle remoto e pilhas, manual do usuário,
suporte de
cabos, cabo de força;
garantia: 12 meses.

3.140,001 3.140,0000UN0034297 TCL 55P.00005

Total do Lote:  3.140,00

Total Geral do Fornecedor:  3.140,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ 05.328.910/0001-11

Endereço RUA 5 CHACARA 116 LOTE, 1E - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - CEP:

Contato (61) 3032-5533

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER OU LED
descrição mínima:

impressora multifuncional a laser ou led
colorida; velocidade de impressão 25 ppm em a4; painel
de controle:
painel de toque colorido de no mínimo 4 polegadas; volume
mensal
de impressão 15.000 páginas; velocidade do processador
400mhz;
memória do sistema de 256 mb; conectividade ethernet
10/100
base-t, usb 2.0; saída frente e verso duplex automático;
voltagem
de 120v-127v;
impressão: resolução máxima de impressão até 2400 x
600 dpi;
especificações do scanner: modos de varredura, e-mail,
pasta,
usb; velocidade de digitalização bw full color, p&b: 21 ipm,
cor: 12
ipm; formatos de arquivo em página única: tiff, jpeg, pdf,
pdf de
alta compactação, multi página: tiff, pdf, pdf de alta
compactação;
resolução de digitalização padrão: 300 dpi máximo: 1.200
dpi;
manuseio do papel: capacidade de saída de 250 folhas;
alimentador de documentos de passagem única (spdf) de
50 folhas;
capacidade de papel padrão de 250 folhas;
sistemas operacionais suportados: windows 7, 8.1, 10;
windows
server 2008, 2008r2, 2012, 2012r2, 2016; mac os:
macintosh os
x v10 .10 - v10.13; ambientes unix: ambiente linux;
garantia: 24 meses.

4.860,001 4.860,0000UN0034296 HP M47900004

Total do Lote:  4.860,00

Total Geral do Fornecedor:  4.860,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 39.935.346/0001-17

Endereço AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP:

Contato (44) 9852-5088

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

COMPUTADOR TIPO II
descrição mínima:

microcomputador completo contendo;
processador: data de lançamento no mínimo segundo
trimestre de
2020 ou última geração disponível pelo fabricante do
processador;
litografia de 14 nm; número de 6 núcleos e de 12 threads;
frequência base de 2.90 ghz e frequência turbo max 4.30
ghz; cache
de 12 mb; velocidade do barramento de 8 gt/s; tdp de 65w
(não
podendo ser superior) gráfico integrado de 350 mhz, 64
gb com
resolução de até 4096 x 2304@60hz
memória ram: memória de 8gb (1x8gb), do tipo ddr4, com
velocidade de frequência de no mínimo 2666mhz, serão
aceitas
somente uma placa 8gb - 1x8gb; capacidade expansível
até 64gb
(2 slots udimm);
armazenamento: tipo de armazenamento ssd de 256gb
pcie
nvme m.2;
placa de vídeo: placa de vídeo uhd com memória gráfica
compartilhada;
gabinete: gabinete do tipo chassis compacto small
contendo; na
parte frontal 01 unidade óptica; botão liga/desliga;
conector de
áudio combinado; 02 usb 2.0; 02 usb 3.2 de 1a geração
type-a;
parte traseira, tomada saída de linha; hdmi 1.2, vga; usb
3.2 de
1a geração type-a; usb 2.0; ethernet rj45 10/100/1000
mbps;
slots de cartão de expansão; unidade de distribuição de
energia;
luz de diagnóstico da fonte de alimentação; slot de trava
de
segurança wedge shaped; slot de trava de segurança do
pad; fonte
do tipo d9; dimensões máximas altura: 29cm, largura:
9,27cm,
profundidade: 29,28cm;
placa mãe: ser do mesmo fabricante do microcomputador
ou
projetada especificamente para o modelo de
microcomputador
ofertado, não sendo aceitas placas de livre
comercialização nomercado; chipset do mesmo fabricante
do processador; chip de

67.200,0014 4.800,0000UN0034293

POSITIV
O

D3400-I5
12400+M
ONITOR

00001
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 39.935.346/0001-17

Endereço AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP:

Contato (44) 9852-5088

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

segurança tpm (trusted platform module), versão 2.0,
soldado a
placa principal; desenvolvida pelo mesmo fabricante do
microcomputador em flash rom ou com direito de
copyright;
suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma
porta usb;
slots de expansão pcie x1, pcie x16); conector m.2
2230/2280
(para ssd);
bios: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
em flash
rom ou com direito de copyright, devidamente
comprovado,
devendo permitir a atualizações por meio de software;o
fabricante
do computador deverá ter livre direito de edição sobre a
bios. em
caso de copyright, o fabricante da bios deverá atestar o
livre direito
de edição. deverá exibir a logomarca do fabricante do
equipamento;
deverá ser desenvolvida em português ou inglês,
compatível com o
padrão uefi 2.5, sendo o fabricante do computador
membro da
uefi.org, comprovado através do site
http://www.uefi.org/members,
em qualquer categoria;
wireless: placa de rede interna 802.11ac (wifi 2x2) +
bluetooth
4.2;
sistema operacional: windows 10 pro original com
possibilidade
já incluso licença de upgrade do windows 11 pro
português do
brasil;
monitor descrições mínimas: monitor lcd com
retroiluminação
led - 21.5; relação de aspecto 16:9; resolução nativa full
hd
(1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; distância entre pixels 0.249
mm;
brilho 250 cd/m2; relação de contraste 3000:1; tempo de
resposta 10 ms; suporte de cor 16,7 milhões de cores;
conectores
de entrada hdmi, vga e displayport; ajustes da posição do
visor
inclinação; revestimento de tela anti-ofuscamento;
voltagem ac
100-240 v (50/60 hz); dimensões (lxpxa) - com suporte
(posição
mais baixa) 50.426 cm x 18.728 cm x 35.417 cm; padrões
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 39.935.346/0001-17

Endereço AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP:

Contato (44) 9852-5088

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

ambientais tco certified displays 8, qualificado para
energy
star; padrões de conformidade displayport 1.2, hdcp 1.2;
teclado: teclado alfanumérico em português (padrão
abnt-2);
conector usb com fio de, no mínimo, 1 metro de
comprimento; o
teclado deverá ser do mesmo fabricante do equipamento
ofertado,
sendo aceito em regime de oem;
mouse: mouse preto óptico; ambidestra, com botão
esquerdo,
direito e central próprio para rolagem; resolução de 1000
(mil) dpi
ou superior; mouse usb com fio de, no mínimo, 1 metro de
comprimento; deve ser fornecido mouse-pad; o mouse
deverá ser
do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo
aceito em
regime de oem;
garantia: 36 meses on-site, suporte técnico também via
sistema de
ligação gratuito (0800), própria do fabricante do
equipamento.

Total do Lote:  67.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

COMPUTADOR TIPO II
descrição mínima:
.
microcomputador completo contendo;
processador: data de lançamento no mínimo segundo
trimestre de
2020 ou última geração disponível pelo fabricante do
processador;
litografia de 14 nm; número de 6 núcleos e de 12 threads;
frequência base de 2.90 ghz e frequência turbo max 4.30
ghz; cache
de 12 mb; velocidade do barramento de 8 gt/s; tdp de 65w
(não
podendo ser superior) gráfico integrado de 350 mhz, 64
gb com
resolução de até 4096 x 2304@60hz
memória ram: memória de 8gb (1x8gb), do tipo ddr4, com
velocidade de frequência de no mínimo 2666mhz, serão
aceitas
somente uma placa 8gb - 1x8gb; capacidade expansível
até 64gb
(2 slots udimm);
armazenamento: tipo de armazenamento ssd de 256gb
pcie

19.200,004 4.800,0000UN0034293

POSITIV
O

D3400-I5
12400+M
ONITOR

00008
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 39.935.346/0001-17

Endereço AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP:

Contato (44) 9852-5088

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

nvme m.2;
placa de vídeo: placa de vídeo uhd com memória gráfica
compartilhada;
gabinete: gabinete do tipo chassis compacto small
contendo; na
parte frontal 01 unidade óptica; botão liga/desliga;
conector de
áudio combinado; 02 usb 2.0; 02 usb 3.2 de 1a geração
type-a;
parte traseira, tomada saída de linha; hdmi 1.2, vga; usb
3.2 de
1a geração type-a; usb 2.0; ethernet rj45 10/100/1000
mbps;
slots de cartão de expansão; unidade de distribuição de
energia;
luz de diagnóstico da fonte de alimentação; slot de trava
de
segurança wedge shaped; slot de trava de segurança do
pad; fonte
do tipo d9; dimensões máximas altura: 29cm, largura:
9,27cm,
profundidade: 29,28cm;
placa mãe: ser do mesmo fabricante do microcomputador
ou
projetada especificamente para o modelo de
microcomputador
ofertado, não sendo aceitas placas de livre
comercialização nomercado; chipset do mesmo fabricante
do processador; chip de
segurança tpm (trusted platform module), versão 2.0,
soldado a
placa principal; desenvolvida pelo mesmo fabricante do
microcomputador em flash rom ou com direito de
copyright;
suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma
porta usb;
slots de expansão pcie x1, pcie x16); conector m.2
2230/2280
(para ssd);
bios: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
em flash
rom ou com direito de copyright, devidamente
comprovado,
devendo permitir a atualizações por meio de software;o
fabricante
do computador deverá ter livre direito de edição sobre a
bios. em
caso de copyright, o fabricante da bios deverá atestar o
livre direito
de edição. deverá exibir a logomarca do fabricante do
equipamento;
deverá ser desenvolvida em português ou inglês,
compatível com o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 39.935.346/0001-17

Endereço AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP:

Contato (44) 9852-5088

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

padrão uefi 2.5, sendo o fabricante do computador
membro da
uefi.org, comprovado através do site
http://www.uefi.org/members,
em qualquer categoria;
wireless: placa de rede interna 802.11ac (wifi 2x2) +
bluetooth
4.2;
sistema operacional: windows 10 pro original com
possibilidade
já incluso licença de upgrade do windows 11 pro
português do
brasil;
monitor descrições mínimas: monitor lcd com
retroiluminação
led - 21.5; relação de aspecto 16:9; resolução nativa full
hd
(1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; distância entre pixels 0.249
mm;
brilho 250 cd/m2; relação de contraste 3000:1; tempo de
resposta 10 ms; suporte de cor 16,7 milhões de cores;
conectores
de entrada hdmi, vga e displayport; ajustes da posição do
visor
inclinação; revestimento de tela anti-ofuscamento;
voltagem ac
100-240 v (50/60 hz); dimensões (lxpxa) - com suporte
(posição
mais baixa) 50.426 cm x 18.728 cm x 35.417 cm; padrões
ambientais tco certified displays 8, qualificado para
energy
star; padrões de conformidade displayport 1.2, hdcp 1.2;
teclado: teclado alfanumérico em português (padrão
abnt-2);
conector usb com fio de, no mínimo, 1 metro de
comprimento; o
teclado deverá ser do mesmo fabricante do equipamento
ofertado,
sendo aceito em regime de oem;
mouse: mouse preto óptico; ambidestra, com botão
esquerdo,
direito e central próprio para rolagem; resolução de 1000
(mil) dpi
ou superior; mouse usb com fio de, no mínimo, 1 metro de
comprimento; deve ser fornecido mouse-pad; o mouse
deverá ser
do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo
aceito em
regime de oem;
garantia: 36 meses on-site, suporte técnico também via
sistema de
ligação gratuito (0800), própria do fabricante do
equipamento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 39.935.346/0001-17

Endereço AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP:

Contato (44) 9852-5088

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

Total do Lote:  19.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

NOTEBOOK TIPO I
descrições mínimas:

notebook do tipo empresarial para ambiente
de trabalho;
processador com 4 núcleos e 8 threads, litografia 10nm;
data de
introdução do processador no mercado 2019 ou mais
recente;
frequência baseada em processador 1.00ghz, frequência
turbo max
3.60 ghz; cache de 6mb; tdp 15w (não podendo ser
superior);
memória: de 8gb ram ddr4 ddr4, 2666mhz em apenas um
único
pente (1x8gb); expansível até 16gb (2 slots sodimm, 1 slot
livre);
armazenamento: interno ssd de 256gb pcie nvme m.2 com
capacidade mínima de leitura dinâmica sequencial de 500
mb/s e
capacidade de escrita sequencial de 400 mb/s;
placa de vídeo: exibição e gráficos de vídeo integrada uhd
graphics
com memória gráfica compartilhada;
tela full hd: de 15.6 (1920 x 1080), retroiluminada por led,
borda fina e com antirreflexo;
teclado padrão: em português (padrão abnt2);
conexões e portas, possuir pelo menos 1 portas usb 3.2
de 1a
geração, 1 porta usb 3.2 type-c, 1 porta usb 2.0 ou
superior, 1
porta ethernet rj45 (10/100/1000) gigabit, 1 porta para
headset
(combinação de fones de ouvido e microfone), 1 porta
hdmi 1.4, 1
porta adaptadora de energia;
wireless: placa de rede 802.11ac, wifi 1x1 e bluetooth;
câmera: possuir integrado ao notebook uma câmera com
resolução
mínima de 720p a 30 fps, e microfone integrado ao
notebook para
realizar videoconferências;
touchpad multitoque: com movimento circular, rolamento
de
página, zoom, mudança de página;
sistema operacional: windows 10 pro original com
possibilidade já
incluso licença de upgrade do windows 11 pro português

7.400,002 3.700,0000UN0034294
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Eletrônico Nº 000049/2022 - 01/09/2022 - Processo Nº 001715/2022

Vencedor F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 39.935.346/0001-17

Endereço AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 1984 - CENTRO - CAMPO MOURAO - PR - CEP:

Contato (44) 9852-5088

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

do brasil;
bateria: com no 04 horas de uso;
garantia: 36 meses on-site, suporte técnico também via
sistema de
ligação gratuito (0800), própria do fabricante do
equipamento;

Total do Lote:  7.400,00

Total Geral do Fornecedor:  93.800,00

Total Geral:  108.017,85
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