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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2021 

 

CONTRATANTE: Município de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de 
Educação. 

CONTRATADA: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
EIRELI. 
OBJETO: Fornecimento pela contratada de TABLETS, nos termos do quadro abaixo, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
PROCESSO: 10964/2021 

Item Qtde. Unidade Discriminação Marca 

Preço 
 

Unitário 
(R$) 

1 3.900 Unidades 

Tablet, com as seguintes especificações: 
 
- Processador de, no mínimo, 02 núcleos físicos; 
- Frequência de clock mínimo de 1.3 GHz; 
- Deverá ser fornecido no mínimo 1 GB de 
memória RAM; 
- Capacidade mínima de armazenamento de 32 
GBytes; 
- Interface Wireless / 3G/4G/Bluethooth; 
- Conector fone de ouvido estéreo; 
- Tamanho da tela de vídeo entre 9.1’ e 10.1’ 
polegadas; 
- Tela touchscreen capacitivo; 
- Câmera frontal de, no mínimo, 2M pixel e traseira 
de, no mínimo 5M pixel; 
- Deverá ser fornecido 1 (um) carregador de 
batyeria por Tablet tipo adaptador, com tensão de 
entrada no mínimo na faixa de 100VAC a 240VAC; 
- Deverão ser fornecidos todos os acessórios 
pertinentes para o funcionamento do Tablet; 
- Sistema operacional Android 9.0 ou superior; 
- O modelo ofertado deve estar em conformidade 
com o padrão RoHS 
(RestrictionofHazardousSubstances) ou com a 
Certificação de Rotulagem Ambiental da ABNT, 
isto é, ser construído com substâncias que não 
agridem o meio ambiente, tais como: cádmio (Cd), 
mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), 
bifenilospolibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibhromados (PBDEs) e chumbo (Pb); 

Famix 
Modelo: 

F10L 
1.189,00 
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- O tablet e seus acessórios deverão estar 
devidamente acondicionados em embalagens e 
calços de proteção apropriados; 
- Deverão ser fornecidos manuais técnicos do 
usuário e de referência em língua portuguesa, 
contendo todas as informações sobre os produtos 
com as instruções para instalação, configuração, 
operação e administração. 

 
 
EMBASAMENTO: Artigo 12 e 21 do Decreto Municipal nº 3.137/2018 e da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2021. 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, com Início em: 09/12/2021 e Término em 8/02/2022. 

 
Itatiaia, 13 de janeiro de 2022. 

 
SRA. DIENE CHRISTINA MOTTA MARETTI 

Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 


