
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Policlínica N. Sra. da Piedade, Praça Galba Veloso, s/n°
 Centro - Pará de Minas/ MG – CEP:35660-37 / Telefone: (37) 3233-5800 Fax: (37) 3231-7804

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
RIMS 7965/2015

1 – DO OBJETO

Aquisição de microcomputadores (desktop e portátil) conforme condições,

quantidades e exigências neste edital/termo de referência.

2 – DA JUSTIFICATIVA

A aquisição  do(s)  equipamento(s)  se  faz  necessária  tendo  em vista  a

necessidade de equipar e renovar o parque informático da Secretaria Municipal de Saúde.

Equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas

pela administração pública, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados

pelas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal.

3 – TABELA DE ITENS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Item I Microcomputador Desktop Tipo I 42

Item II Microcomputador Desktop Tipo II 10

Item III Microcomputador Portátil – Notebook 3

Quando da licitação, a proponente deverá trazer devidamente identificado qual o

equipamento, marca e modelo ofertará para cada item que pretende participar.

4 – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA

4.1 –  Todo(s)  o(s)  equipamento(s)  e  acessórios  fornecidos  pela

CONTRATADA deverão estar de acordo com as especificações constantes no Termo de

Referência;



4.2 –  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  produtos  novos,  idênticos,

acondicionados em caixas lacradas, de forma a propiciar completa segurança durante o

transporte;

4.3 – O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão

de encerramento, na data de entrega da proposta. 

4.4 – A CONTRATADA deverá entregar, às suas expensas, todos os itens

acessórios  de  hardware  necessários  à  perfeita  instalação  e  funcionamento  do(s)

equipamento(s),  incluindo  conectores,  cabos,  suportes  e  demais  equipamentos

necessários para instalação e funcionamento do objeto licitado, em plena compatibilidade

com as  especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  recomendadas  pelo

fabricante;

4.5  –  A CONTRATADA terá  um prazo  máximo  de  entrega  para  o(s)

equipamento(s)  até  30  (trinta)  dias  a  contar  da  data  de  emissão  da  ordem  de

fornecimento;

4.6 –  O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado caso se

configure algumas das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações;

4.7 – O(s) equipamento(s) deverão ser entregues na Secretaria Municipal

de  Saúde,  localizada  na  Praça  Galba  Veloso,  s/n,  Centro,  Município  de  Pará  de

Minas/MG, no horário de 8 às 16 h, de segunda a sexta-feira. Todas as despesas de frete

e seguro correrão por conta da CONTRATADA. O recebimento será formalmente efetuado

pela Equipe Técnica de TI da Secretaria Municipal de Saúde que fará a verificação do

completo atendimento aos termos do Edital/Termo de Referência.

4.8 – No ato da entrega, a CONTRATANTE, através de servidores lotados

na Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de Tecnologia da Informação, emitirá

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, relacionando todos os produtos recebidos,

nos termos da Nota Fiscal;

4.9 –  A  CONTRATANTE,  deverá  proceder  no  prazo  máximo  de  15

(quinze) dias úteis a inspeção dos produtos entregues.

4.10 – O prazo máximo para substituição do(s) equipamentos(s) que não

atenderem ao Edital, Termo de Referência, será de 10 (dez) dias úteis, contados da data

da  devolução.  Decorrido  esse  prazo  e  não  havendo  a  devida  substituição  da(s)

mercadoria(s),  serão  aplicadas  as  penalidades  legais  cabíveis.  Substituído  o(s)

equipamento(s)  iniciar-se-ão  os  prazos  e  procedimentos  estabelecidos  nestas

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO;

4.11 – Comprovada a conformidade dos produtos com as especificações



técnicas exigidas no Termo de Referência e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a

Secretaria Municipal de Saúde emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

4.12 O município de Pará de Minas – MG reserva-se ao direito de não

receber o objeto em desacordo com as especificações descritas no termo de referência,

podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº

8.666/93.

5 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 – DA CONTRATANTE

5.1.1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento de acordo

com o item 8 e após a apresentação da nota fiscal por parte da CONTRATADA, aceitação

e atesto do responsável pelo recebimento do objeto e desde que cumpridas as demais

exigências e formalidades previstas em lei neste edital/termo de referência;

5.1.2 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em

parte,  o  objeto  entregue  em  desacordo  com  o  edital/termo  de  referência  e  com  os

instrumentos que o integram, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24,

inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93;

5.1.3  – A CONTRATANTE obriga-se a comunicar ao licitante vencedor,

por  escrito,  toda  e  qualquer  ocorrência  relacionada  com o(s)  produto(s)  fornecido(s),

fixando prazo para sua correção.

5.2 – DA CONTRATADA

5.2.1 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer, integralmente, o objeto em

conformidade com as regras estipuladas neste edital/termo de referência;

5.2.2 – A CONTRATDA é obrigada a substituir, o(s) produto(s) em que se

verificarem irregularidades;

5.2.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do

objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.4 –  A  CONTRATADA  fica  responsável  por  todas  as  despesas

necessárias  ao  fiel  cumprimento  da  execução  do  objeto  proposto,  inclusive  encargos

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

5.2.5  –  A  CONTRATADA,  quando  da  entrega,  deverá  arcar  com  as



despesas de transporte e carga/descarga do objeto.

6 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

6.1 –  A fiscalização  da  entrega  do(s)  equipamento(s)  será  executada

pelos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde – Departamento de Tecnologia

da Informação,  que registrarão todas as  ocorrências  e  as  deficiências  verificadas em

relatório, cuja cópia será encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correção

das irregularidades apontadas;

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de

Minas  em  nada  restringem  a  responsabilidade  única,  integral  e  exclusiva  da

CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto.

7 – SERVIÇOS DE GARANTIA

7.1 –  O(s)  serviço(s)  e  garantia(s)  ofertado(s)  deverá(ão)  respeitar  as

especificações técnicas contidas no presente termo de referência;

8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias e dependerá do ateste

da  fatura/nota  fiscal  do  responsável  pelo  recebimento  do  objeto,  realizado  após

verificação  da  adequação  dos  produtos  entregues  às  especificações  exigidas  e  da

lavratura do termo de aceite.

Pará de Minas, 10 de dezembro de 2015

Cleber de Faria Silva

Secretário Municipal de Saúde



ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Item I
Especificação: Microcomputador Desktop

Descrição: Tipo I

Quantidade: 42 (Quarenta e dois)

Sub-item Descrição Mínima

1.1

GABINETE DA CPU 

a) Gabinete tipo SFF (Small Form Factor), compatível com padrão ATX, micro
ATX ou  BTX,  com volume de  até  12.800  cm³,  permitindo  a  utilização  na
posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o
funcionamento do computador;
 
b) Possuir ferramentas de diagnóstico de falha de boot e componentes de
hardware e software que facilitem o serviço de avaliação e serviço de suporte,
conforme abaixo: 

 LED no painel frontal do gabinete com combinação de cores ou Beeps
para  diagnóstico  de  falhas  de  componentes  de  hardware  como:
processo de préboot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador,
placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido, USB e entrega
de sistema operacional; 

 Grupos  de  Mensagens  de  Erro  na  tela  do  monitor  que  sinalizem
informações prévias de falha de boot nos componentes de hardware; 

c)  O  gabinete  deverá  ter  projeto  tool-less,  ou  seja,  que  não  necessite
ferramentas  para  remoção  de  periféricos  como:  disco  rígido,  módulos  de
memória RAM, placas de expansão e unidade óptica. Não será aceito o uso
de parafusos recartilhados para atender essa característica, deverá possuir
sistema de instalação dos componentes, aqui especificados, por encaixe;

d) Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo opção para padrão
Kensington) ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de
forma a impedir a abertura do gabinete;

e) Deve possuir dispositivo físico que gere alerta de abertura do gabinete; 

f)  Possuir  alto-falante  interno  ao  gabinete  que  seja  desativado
automaticamente  quando  conectado  algum dispositivo  de  áudio  externo  à
interface de som “line-out”; 

1.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

a)  Fonte de alimentação da mesma marca do fabricante do equipamento,
padrão  ATX,  micro  ATX ou  BTX com potência  de  no  máximo 260  Watts,
suficiente  para  o  funcionamento  do  computador  na  configuração  máxima
suportada;

b)  O modelo  da fonte  do computador  deve constar  no 80 PLUS Certified
Power  Supplies  and  Manufacturers,  publicados  no  site



“http://www.plugloadsolutions.com”,  em  nome  do  próprio  fabricante  do
computador; 

c. Conformidade com o programa Energy Star;

d.  Faixa  de  tensão  de  entrada  de  100-240VAC a  50-60Hz,  com  seleção
automática de tensão;

e.  Fornecer  o  cabo  de  alimentação  no  novo  padrão  utilizado  no  Brasil,
especificado pela NBR 14136. 

1.3

PROCESSADOR 

a) Processador com 2 (dois) núcleos e 2 (duas) threads, com arquitetura x86
e 22nm, além de memória cache integrada ao processador; 

b) Frequência de clock de, no mínimo, 3.2 GHz; 

c) Memória cachê de, no mínimo, 3 MB;

d) DMI, no mínimo, 5 GT/s;

e) Possuir processador gráfico integrado; 

f) Possuir suporte a VT-x; 

1.4

DESEMPENHO 

a) O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 3300 pontos para o
desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

1.5

MEMÓRIA RAM 

a) Módulos de memória RAM tipo DDR3 com barramento de 1600 MHz; 

b) Possuir 4 GB de memória RAM; 

c) Garantir e oferecer expansibilidade para até 16 GB. 

1.6

CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE 

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com
suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo,
1600 MHz; 

b) Possuir, no mínimo, 1 (um) slots PCI-E x16 e 1 (um) PCIe x4 ou x1;

c) Possuir, no mínimo, 2 (dois) portas SATA integradas à placa mãe, sendo
pelo menos 1 (um) SATA 3.0;

d) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre
comercialização no mercado ou regime de OEM; 



1.7

BIOS E SEGURANÇA 

a) BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos
copyright  sobre  essa  BIOS,  comprovados  através  de  atestados/site  do
fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM
ou customizadas; 

b) A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável
que  permita  inserir  identificação  customizada  podendo  ser  consultada  por
software de gerenciamento; 

c) A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso ao sistema de
configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à
placa mãe;

d) A BIOS deve manter registro de log de alertas da abertura da tampa do
gabinete e falha de disco (SMART);

e)  Suportar  o  recurso  WOL (Wake  on  LAN)  e  PXE  (Pré-boot  Execution
Enviroment);

1.8

PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser identificados
pelos nomes ou símbolos. 

b) Possuir, no mínimo, 8 (oito) portas USB integradas, sendo 02 (duas) USB
3.0, não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas ou placa
PCI; 

c) Possuir,  no mínimo, 01 (um) conector de vídeo padrão VGA e 01 (um)
conector de vídeo do tipo DisplayPort, integrados na placa mãe;

d) Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão RJ-45, integrada na
placa mãe;

e) Possuir, no mínimo, 02 (duas) portas, entrada de áudio para microfone e
02 (duas) portas de saída de áudio para headphones e/ou caixas de som, em
ambos  os  casos  com  1  (uma)  porta  da  parte  traseira  e  outra  na  parte
dianteira.

1.9

INTERFACES DE REDE 

a) Controladora de rede integrada padrão Gigabit Ethernet;

b) Opera automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000
Mbps, bem como no modo full-duplex; 

c) Suporta recursos de WoL (Wake-on-LAN), PXE 2.1.

1.10 CONTROLADORA DE VÍDEO

a) Controladora de vídeo integrada com suporte à DirectX 11.1 e OpenGL 4.0;



b)  Memória  de  vídeo  com  no  mínimo  1  GB  de  memória,  podendo  ser
compartilhada com a memória principal do sistema de forma dinâmica; 

c) Suporte a resolução de até 2560x1600 a 60 Hz de taxa de atualização;

d) Suporte a multi-tela, ou seja, 02 (dois) monitores de vídeo.

1.11

DISCO RÍGIDO 

a. Possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete de 3.5” ou 2.5”;

b.  Disco  rígido  padrão  SATA-III  com  capacidade  de  armazenamento  de
500GB;

c. Buffer interno de no mínimo 16 MB;

d. Velocidade de rotação de 7.200 RPM; 

1.12

UNIDADE ÓPTICA 

a) Possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW interna ao gabinete;

b)  Compatível  com gravação  e  leitura  de  mídias  tipo  DVD+R,  DVD+RW,
DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW; 

c) Interface SATA; 

1.13

TECLADO 

a) Teclado padrão ABNT-2 de 107 teclas, com teclado numérico e teclas de
função; 

b) Conector padrão USB; 

c) O teclado deverá ser da mesma marca do fabricante do microcomputador
ofertado; 

1.14

MOUSE 

a) Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para
rolagem; 

b) Tipo óptico com resolução de 800 dpi; 

c) Conector padrão USB;

d) O mouse deverá ser da mesma marca do fabricante do microcomputador
ofertado; 

1.15 MONITOR 

a) Monitor de vídeo com tela LED antirreflexo (16:09 ou 16:10) de mínimo, 19
polegadas e resolução gráfica suportada mínima de 1440 x 900 pixels a 60
Hz; 



b) Brilho de 250 cd/m² e contraste de 1000:1; 

c) Tempo máximo de resposta de 5 ms;

d) Ângulo de visualização mínimo 160° na vertical e 170° na horizontal;

e) Conector padrão 1 (um) VGA (DB-15) e 1 (um) DVI-D ou 1 (um) VGA (DB-
15) e 1 (um) DisplayPort; 

f) Possuir sistema de ajuste de inclinação e suporte padrão VESA (100mm); 

g) Consumo máximo de 25 W; 

h) Fornecer 1 (um) cabo para conexão do monitor ao microcomputador; 

i)  Fonte  de  alimentação  interna  com  ajuste  automático  de  voltagem  que
suporta as faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60Hz;

j) Estar em conformidade com Energy Star 5.0 ou superior e o fabricante do
monitor ofertado deverá estar incluso no sitio www.energystar.gov; 

l) Registrado no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool)
como categoria GOLD, comprovando que o monitor atinge as exigências para
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;

m) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o
monitor deverá do mesmo fabricante do computador ou fabricado sob suas
especificações.

n)  Não  serão  aceitos  monitores  em  regime  de  OEM  ou  de  livre
comercialização no mercado;

1.16 SOFTWARE 

a) Acompanhar licença de sistema operacional Ubuntu Linux versão mínima
12.04 e português; 

b)  O  sistema  operacional  deve  estar  pré-instalado,  bem  como,  todos  os
drivers de adaptadores internos necessários para seu funcionamento; 

c)  O modelo  ofertado deve ser  listado pela  Microsoft  no  seu catálogo de
produtos  compatíveis  e  certificados  “HCL”  (Hardware  Compatibility  List)  -
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/;

d)   O  modelo  ofertado  deve  ser  listado  pela  Ubuntu  no  seu  catálogo  de
produtos  compatíveis  e  certificados  “HCL”  (Hardware  Compatibility  List)
http://www.ubuntu.com/certification/hardware;

d)  Deve  ser  fornecida  mídia  com  todos  os  drivers,  necessário  para  o
funcionamento do equipamento;

e)  O  fabricante  deve  disponibilizar  no  seu  respectivo  web  site,  download

http://www.ubuntu.com/certification/hardware
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/


gratuito  de  todos  os  Drivers  de  dispositivos,  BIOS  e  Firmwares  para  o
equipamento ofertado; 

1.17

ACESSÓRIOS 

a) Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e
cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. 

1.18

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

a)  O  modelo  deverá  apresentar  certificado  de  compatibilidade
eletromagnética  IEC 61000,  IEC  60950  e  CISPR 22  e  24  devendo  estar
identificado claramente o modelo do equipamento ou certificação equivalente
fornecida  pelo  INMETRO  ou  órgão  internacional  específico  que  certifique
compatibilidade eletromagnética. 

b)  O  equipamento  deve  estar  em conformidade  com a  norma ISO 9296,
testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos; 

c)  O modelo  de equipamento deve estar  em conformidade com o padrão
RoHS  (Restriction  of  Hazardous  Substances),  isto  é,  ser  construído  com
materiais  que não agridem o meio  ambiente  e  o  uso de PVC nas peças
plásticas não podem exceder 25 gramas;

d) O modelo de desktop ofertado deve estar registrado no EPEAT (Eletronic
Product  Environmental  Assessment  Tool)  na  categoria  Gold.  Deverá  ser
impresso do site www.epeat.net; 

1.19

DECLARAÇÕES 

a) Documento do fabricante assumindo a responsabilidade do cumprimento
dos prazos de atendimento de assistência técnica e garantia do equipamento
ofertado; 

b)  O  conjunto  do  equipamento,  motherboard,  fonte,  gabinete,  teclado  e
mouse deverão ser da mesma marca do fabricante do equipamento. Deverá
ser declarado pelo fabricante. 

c) Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, catálogo, folder ou folheto,
do  equipamento  proposto  onde  conste  de  maneira  clara  todas  as
características  do  equipamento  cotado.  Caso  seja  originário  da  internet,
deverá  constar  o  respectivo  endereço  eletrônico  para  conferência  ou
declaração do fabricante com firma reconhecida em cartório.
Todas as características técnicas apresentadas nos folder's, catálogos e/ou
manuais dos fabricantes, deverão estar devidamente identificadas, no Anexo
I, indicando a página e o item a que se referem.

d)  Apresentar  declaração,  fornecida  pelo  fabricante  do  equipamento,
informando que a revenda é sua parceira e está autorizada a comercializar
seus produtos. 

1.20 OUTROS 

a) O equipamento deverá pertencer  à linha corporativa do fabricante,  não



sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico; 

b) O fabricante deve ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management
Task Force) que especifica o padrão Desktop Management Interface (DMI)
nas categorias "DTMF Member List" como Board ou Leadership comprovados
no site oficial http://www.dmtf.org; 

c) O fabricante do equipamento deverá possuir o equipamento certificado no
DMI  2.0,  comprovado  com  registro  no  link
http://members.dmtf.org/kshowcase/view; 

1.21

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a)  Deverão  ser  fornecidos  manuais  técnicos  do  usuário  e  de  referência
contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para
instalação, configuração, operação e administração; 

b)  Disponibilizar  no  site  ativo  do  fabricante  do  manual  de  serviço  do
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar todas
as peças externas e internas do modelo do equipamento.

1.22 SOLUÇÃO DE GERENCIA E ADMINISTRAÇÃO 

a) Solução para gerência dos equipamentos ofertados utilizando protocolos
ou padrões abertos como CIM (Commom Information Model) e SNMP (Simple
Network Management Protocol); 

b) A solução permitirá ao administrador realizar as seguintes tarefas de forma
remota: 

 Coletar informações dos equipamentos (inventário eletrônico); 
 Modificar parâmetros da BIOS, inclusive a ordem de boot; 
 Receber proativamente notificações de potenciais condições de falhas;
 Receber alertas de potenciais vulnerabilidades de segurança; 
 Criar scripts para monitorar o inventário, alterar as configurações de

BIOS e gerenciar a saúde dos equipamentos; 
 Desligar, ligar e reiniciar o equipamento; 
 Monitorar configurações de RAID para controladoras Intel e LSI; 
 Realizar a instalação de drivers em massa, de acordo com o modelo

do equipamento; 
 Controlar  a  temperatura  do  processador  e  as  configurações  da

ventoinha de resfriamento deste; 
 Aplicar configurações de gerenciamento de energia via politicas para

grupos de usuários, até mesmo limitando para que estes não consigam
alterar as regras configuradas; 

c) A solução deverá estar licenciada para gerenciar todos os equipamentos da
contratante  que  forem  compatíveis  com  os  padrões  CIM  e  SNMP,  sem
restrições de marca, modelo ou fabricante. Os equipamentos já existentes no
parque da contratante suportarão as funções habilitadas em sua arquitetura,
tais como; 

 Descoberta e inventário de hardware dos microcomputadores; 
 Atualização de BIOS dos equipamentos de forma remota; 



 Configuração remota da ordem do boot; 
 Alerta de falhas de hardware e alterações de configuração; 
 Alerta de abertura do gabinete; 
 Capacidade  de  visualização/atualização  do  log  de  eventos  do

microcomputador.

1.23

GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12
(doze)  meses  para  reposição  de  peças  danificadas,  mão-de-obra  de
assistência técnica e suporte, com serviço de suporte, troubleshooting feito
por telefone; 

b) O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura
dos  chamados  de  garantia,  comprometendo-se  a  manter  registros  dos
mesmos constando a descrição do problema; 

c) O fabricante também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas
adicionais de suporte online como “chat”, “email” e página de suporte técnico
na Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS,
firmware,  sistemas  operacionais  e  ferramentas  de  troubleshooting,  no
mínimo;

d)  Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o
CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo
analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou
recolocá-la  no  sistema,  salvo  se  quando  o  defeito  for  provocado  por  uso
inadequado dos equipamentos;

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados
somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE); 

f) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar
em vigor e prática a partir da data de comercialização dos equipamentos e
não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início
da  mesma,  como  auditorias,  estudos  ou  avaliações  técnicas  prévias,
aplicações de recomendações por parte da contratada ou fabricante, etc; 

g) Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar
URL para comprovação),  que permita  verificar  a  garantia  do equipamento
através da inserção do seu número de série.

Item II
Especificação: Microcomputador Desktop

Descrição: Tipo II

Quantidade: 10 (Dez)

Sub-item Descrição Mínima

2.1 GABINETE DA CPU

a) Gabinete tipo SFF (Small Form Factor), compatível com padrão ATX, micro
ATX ou  BTX,  com volume de  até  12.800  cm³,  permitindo  a  utilização  na
posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o



funcionamento do computador; 

b) Possuir ferramentas de diagnóstico de falha de boot e componentes de
hardware e software que facilitem o serviço de avaliação e serviço de suporte,
conforme abaixo: 

 LED no painel frontal do gabinete com combinação de cores ou Beeps
para  diagnóstico  de  falhas  de  componentes  de  hardware  como:
processo de préboot P.O.S.T (Power-on self-test), BIOS, processador,
placa mãe, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido, USB e entrega
de sistema operacional; 

 Grupos  de  Mensagens  de  Erro  na  tela  do  monitor  que  sinalizem
informações prévias de falha de boot nos componentes de hardware; 

c)  O  gabinete  deverá  ter  projeto  tool-less,  ou  seja,  que  não  necessite
ferramentas  para  remoção  de  periféricos  como:  disco  rígido,  módulos  de
memória RAM, placas de expansão e unidade óptica. Não será aceito o uso
de parafusos recartilhados para atender essa característica, deverá possuir
sistema de instalação dos componentes, aqui especificados, por encaixe;

d) Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo opção para padrão
Kensington) ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de
forma a impedir a abertura do gabinete;

e) Deve possuir dispositivo físico que gere alerta de abertura do gabinete; 

f)  Possuir  alto-falante  interno  ao  gabinete  que  seja  desativado
automaticamente  quando  conectado  algum dispositivo  de  áudio  externo  à
interface de som “line-out”.

2.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

a) Fonte de alimentação da mesma marca do fabricante do equipamento,
padrão  ATX,  micro  ATX ou  BTX com potência  de  no  máximo 260  Watts,
suficiente  para  o  funcionamento  do  computador  na  configuração  máxima
suportada; 

b)  O modelo  da fonte  do computador  deve constar  no 80 PLUS Certified
Power   Suppliesand  Manufacturers,  publicados  no  site
“http://www.plugloadsolutions.com”,  em  nome  do  próprio  fabricante  do
computador; 

c) Conformidade com o programa Energy Star;

d)  Faixa  de  tensão  de  entrada  de  100-240VAC a  50-60Hz,  com seleção
automática de tensão;

e)  Fornecer  o  cabo  de  alimentação  no  novo  padrão  utilizado  no  Brasil,
especificado pela NBR 14136. 

2.3 PROCESSADOR 

a) Processador com 4 (quatro) núcleos e 4 (quatro) threads, com arquitetura
x86 e 22nm, além de memória cache integrada ao processador; 



b) Frequência de clock de, no mínimo, 3.3 GHz e recursos de turbo de até
3.7GHz; 

c) Memória cachê de, no mínimo, 6 MB;

d) DMI, no mínimo, 5 GT/s;

e) Possuir tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do
controle do clock do processador com base na utilização da CPU; 

f) Possuir processador gráfico integrado; 

g) Possuir suporte a VT-x, VT-d e AVX 2.0.

2.4 DESEMPENHO

a) O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 7200 pontos para o
desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

2.5 MEMÓRIA RAM

a) Módulos de memória RAM tipo DDR3 com barramento de 1600 MHz; 

b) Possuir 4 GB de memória RAM; 

c) Garantir e oferecer expansibilidade para até 16 GB. 

2.6 CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE 

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com
suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo,
1600 MHz;

b) Possuir, no mínimo, 1 (um) slots PCI-E x16 e 1 (um) PCIe x4 ou x1; 

c) Possuir, no mínimo, 2 (dois) portas SATA integradas à placa mãe, sendo
pelo menos 1 (um) SATA 3.0;

d) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre
comercialização no mercado ou regime de OEM. 

2.7 BIOS E SEGURANÇA 

a) BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos
copyright  sobre  essa  BIOS,  comprovados  através  de  atestados/site  do
fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM
ou customizadas;

b) A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável
que  permita  inserir  identificação  customizada  podendo  ser  consultada  por
software de gerenciamento; 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


c) A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso ao sistema de
configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à
placa mãe;

d) A BIOS deve manter registro de log de alertas da abertura da tampa do
gabinete e falha de disco (SMART);

e)  Suportar  o  recurso  WOL (Wake  on  LAN)  e  PXE  (Pré-boot  Execution
Enviroment). 

2.8 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser identificados
pelos nomes ou símbolos;

b) Possuir, no mínimo, 8 (oito) portas USB integradas, sendo 02 (duas) USB
3.0, não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas ou placa
PCI; 

c) Possuir,  no mínimo, 01 (um) conector de vídeo padrão VGA e 01 (um)
conector de vídeo do tipo DisplayPort, integrados na placa mãe;

d) Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão RJ-45, integrada na
placa mãe;

e) Possuir, no mínimo, 02 (duas) portas, entrada de áudio para microfone e
02 (duas) portas de saída de áudio para headphones e/ou caixas de som, em
ambos  os  casos  com  1  (uma)  porta  da  parte  traseira  e  outra  na  parte
dianteira.

2.9 INTERFACES DE REDE

a) Controladora de rede integrada padrão Gigabit Ethernet; 

b) Opera automaticamente nas velocidades de comunicação de 10/100/1000
Mbps, bem como no modo full-duplex; 

c) Suporta recursos de WoL (Wake-on-LAN), PXE 2.1.

2.10 CONTROLADORA DE VÍDEO 

a) Controladora de vídeo integrada com suporte à DirectX 11, OpenGL 4.0 e
Shader Modelo 4.0; 

b)  Memória  de  vídeo  com  no  mínimo  1  GB  de  memória,  podendo  ser
compartilhada com a memória principal do sistema de forma dinâmica; 

c) Suporte a resolução de até 3840x2160 a 60 Hz de taxa de atualização;

d) Suporte a multi-tela, ou seja, 02 (dois) monitores de vídeo. 

2.11 DISCO RÍGIDO 



a) Possuir 1 (uma) unidade de disco rígido interno ao gabinete de 3.5” ou 
2.5”; 

b) Disco rígido padrão SATA-III com capacidade de armazenamento de 
500GB; 

c) Buffer interno de no mínimo 16 MB;

d) Velocidade de rotação de 7.200 RPM. 

2.12 UNIDADE ÓPTICA 

a) Possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW interna ao gabinete;

b)  Compatível  com gravação  e  leitura  de  mídias  tipo  DVD+R,  DVD+RW,
DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW; 

c) Interface SATA. 

2.13 TECLADO 

a) Teclado padrão ABNT-2 de 107 teclas, com teclado numérico e teclas de
função; 

b) Conector padrão USB; 

c) O teclado deverá ser da mesma marca do fabricante do microcomputador
ofertado.

2.14 MOUSE 

a) Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para
rolagem;

b) Tipo óptico com resolução de 800 dpi; 

c) Conector padrão USB;
d) O mouse deverá ser da mesma marca do fabricante do microcomputador
ofertado; 

2.15 MONITOR 

a) Monitor de vídeo com tela LED antirreflexo (16:09 ou 16:10) de mínimo, 23
polegadas e resolução gráfica suportada mínima de 1920 x 1080 pixels a 60
Hz; 

b) Brilho de 250 cd/m² e contraste de 1000:1; 

c) Tempo máximo de resposta de 8 ms;

d) Ângulo de visualização mínimo 160° na vertical e 170° na horizontal;

e) Conector padrão 1 (um) VGA (DB-15) e 1 (um) DVI-D ou 1 (um) VGA (DB-
15) e 1 (um) DisplayPort; 



f) Possuir no mínimo 2 portas USB integradas ao monitor; 

g) Possuir ajuste de altura de pelo menos 110 mm, possuir sistema de ajuste
de inclinação e suporte padrão VESA (100mm); 

h) Consumo máximo de 38 W; 

i) Fornecer 1 (um) cabo para conexão do monitor ao microcomputador;

j)  Fonte  de  alimentação  interna  com  ajuste  automático  de  voltagem  que
suporta as faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60Hz; 

k) Estar em conformidade com Energy Star 5.0 ou superior e o fabricante do
monitor ofertado deverá estar incluso no sitio www.energystar.gov; 

l) Registrado no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool)
como categoria GOLD, comprovando que o monitor atinge as exigências para
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;

m) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o
monitor  deverá ser  do mesmo fabricante do computador  ou fabricado sob
suas especificações.

n)  Não  serão  aceitos  monitores  em  regime  de  OEM  ou  de  livre
comercialização no mercado.

2.16 SOFTWARE 

a) Acompanhar licença de sistema operacional  Microsoft  Windows 7 PRO
versão em português do Brasil, com mídia de instalação; 

b) O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional deve estar pré-
instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos, necessário
para seu funcionamento; 

c)  O modelo  ofertado deve ser  listado pela  Microsoft  no  seu catálogo de
produtos  compatíveis  e  certificados  “HCL”  (Hardware  Compatibility  List)  -
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/;

d) Deve ser fornecida mídia com todos os drivers, compatível com Microsoft
Windows 7 Pro, necessário para o funcionamento do equipamento;

e)  O  fabricante  deve  disponibilizar  no  seu  respectivo  web  site,  download
gratuito  de  todos  os  Drivers  de  dispositivos,  BIOS  e  Firmwares  para  o
equipamento ofertado; 

f) Deverá fornecer instalado, na língua português, suíte Microsoft Office Home
& Business 2013 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook). O mesmo
deverá vir acompanhado de mídia de instalação e licença.

2.17 ACESSÓRIOS



a) Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e
cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.

2.18 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

a)  O  modelo  deverá  apresentar  certificado  de  compatibilidade
eletromagnética  IEC 61000,  IEC  60950  e  CISPR 22  e  24  devendo  estar
identificado claramente o modelo do equipamento ou certificação equivalente
fornecida  pelo  INMETRO  ou  órgão  internacional  específico  que  certifique
compatibilidade eletromagnética; 

b)  O  equipamento  deve  estar  em conformidade  com a  norma ISO 9296,
testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos; 

c)  O modelo  de equipamento deve estar  em conformidade com o padrão
RoHS  (Restriction  of  Hazardous  Substances),  isto  é,  ser  construído  com
materiais  que não agridem o meio  ambiente  e  o  uso de PVC nas peças
plásticas não podem exceder 25 gramas;

d) O modelo de desktop ofertado deve estar registrado no EPEAT (Eletronic
Product  Environmental  Assessment  Tool)  na  categoria  Gold.  Deverá  ser
impresso do site www.epeat.net; 

2.19 DECLARAÇÕES 

a) Documento do fabricante assumindo a responsabilidade do cumprimento
dos prazos de atendimento de assistência técnica e garantia do equipamento
ofertado; 

b)  O  conjunto  do  equipamento,  motherboard,  fonte,  gabinete,  teclado  e
mouse deverão ser da mesma marca do fabricante do equipamento. Deverá
ser declarado pelo fabricante;

c) Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, catálogo, folder ou folheto,
do  equipamento  proposto  onde  conste  de  maneira  clara  todas  as
características  do  equipamento  cotado.  Caso  seja  originário  da  internet,
deverá  constar  o  respectivo  endereço  eletrônico  para  conferência  ou
declaração do fabricante com firma reconhecida em cartório.
Todas as características técnicas apresentadas nos folder's, catálogos e/ou
manuais dos fabricantes, deverão estar devidamente identificadas, no Anexo
I indicando a página e o item a que se referem.

d)  Apresentar  declaração,  fornecida  pelo  fabricante  do  equipamento,
informando que a revenda é sua parceira e está autorizada a comercializar
seus produtos. 

2.20 OUTROS

a) O equipamento deverá pertencer  à linha corporativa do fabricante,  não
sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico; 

b) O fabricante deve ser membro do consórcio DMTF (Desktop Management
Task Force) que especifica o padrão Desktop Management Interface (DMI)
nas categorias "DTMF Member List" como Board ou Leadership comprovados



no site oficial http://www.dmtf.org; 

c) O fabricante do equipamento deverá possuir o equipamento certificado no
DMI  2.0,  comprovado  com  registro  no  link
http://members.dmtf.org/kshowcase/view; 

2.21 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a)  Deverão  ser  fornecidos  manuais  técnicos  do  usuário  e  de  referência
contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para
instalação, configuração, operação e administração; 

b)  Disponibilizar  no  site  ativo  do  fabricante  do  manual  de  serviço  do
equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar todas
as peças externas e internas do modelo do equipamento.

2.22 SOLUÇÃO DE GERENCIA E ADMINISTRAÇÃO 

a) Solução para gerência dos equipamentos ofertados utilizando protocolos
ou padrões abertos como CIM (Commom Information Model) e SNMP (Simple
Network Management Protocol); 

b) A solução permitirá ao administrador realizar as seguintes tarefas de forma
remota: 

 Coletar informações dos equipamentos (inventário eletrônico); 
 Modificar parâmetros da BIOS, inclusive a ordem de boot; 
 Receber proativamente notificações de potenciais condições de falhas;
 Receber alertas de potenciais vulnerabilidades de segurança; 
 Criar scripts para monitorar o inventário, alterar as configurações de

BIOS e gerenciar a saúde dos equipamentos; 
 Desligar, ligar e reiniciar o equipamento; 
 Monitorar configurações de RAID para controladoras Intel e LSI; 
 Realizar a instalação de drivers em massa, de acordo com o modelo

do equipamento; 
 Controlar  a  temperatura  do  processador  e  as  configurações  da

ventoinha de resfriamento deste; 
 Aplicar configurações de gerenciamento de energia via politicas para

grupos de usuários, até mesmo limitando para que estes não consigam
alterar as regras configuradas; 

c) A solução deverá estar licenciada para gerenciar todos os equipamentos da
contratante  que  forem  compatíveis  com  os  padrões  CIM  e  SNMP,  sem
restrições de marca, modelo ou fabricante. Os equipamentos já existentes no
parque da contratante suportarão as funções habilitadas em sua arquitetura,
tais como; 

 Descoberta e inventário de hardware dos microcomputadores; 
 Atualização de BIOS dos equipamentos de forma remota; 
 Configuração remota da ordem do boot; 
 Alerta de falhas de hardware e alterações de configuração; 
 Alerta de abertura do gabinete; 



 Capacidade  de  visualização/atualização  do  log  de  eventos  do
microcomputador.

2.23 GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12
(doze)  meses  para  reposição  de  peças  danificadas,  mão-de-obra  de
assistência técnica e suporte, com serviço de suporte, troubleshooting feito
por telefone; 

b) O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura
dos  chamados  de  garantia,  comprometendo-se  a  manter  registros  dos
mesmos constando a descrição do problema; 

c) O fabricante também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas
adicionais de suporte online como “chat”, “email” e página de suporte técnico
na Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS,
firmware,  sistemas  operacionais  e  ferramentas  de  troubleshooting,  no
mínimo;

d)  Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o
CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo
analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou
recolocá-la  no  sistema,  salvo  se  quando  o  defeito  for  provocado  por  uso
inadequado dos equipamentos;

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados
somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE); 

f) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar
em vigor e prática a partir da data de comercialização dos equipamentos e
não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início
da  mesma,  como  auditorias,  estudos  ou  avaliações  técnicas  prévias,
aplicações de recomendações por parte da contratada ou fabricante, etc; 

g) Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar
URL para comprovação),  que permita  verificar  a  garantia  do equipamento
através da inserção do seu número de série.

Item III
Especificação: Microcomputador Portátil

Descrição: Notebook

Quantidade: 3 (Três)

Sub-item Descrição Mínima

3.1 PROCESSADOR 

a) Processador com 02 (dois) núcleos e 04 (quatro) threads;

b) Arquitetura x86 e 22nm;



c) Frequência de clock de, no mínimo, 1.7 GHz;

d) Memória cachê de, no mínimo, 3 MB;

e) Deverá suportar sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 

f) O consumo de energia do processador deverá ser de no máximo 15 W;

g)  Possuir  processador  gráfico  integrado  a  mesma  forma  de  silício  do
processador;

h) O processador e o chipset devem suportar características de virtualização,
ou seja, tecnologia que faça com que um único sistema seja reconhecido pela
camada  de  softwares  como  múltiplos  sistemas  independentes,  permitindo
assim que diversos sistemas operacionais rodem independentemente num
único equipamento.

3.2

DESEMPENHO

O equipamento  deverá  atingir  índice  de,  no  mínimo,  2400  pontos  para  o
desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

3.3

MEMÓRIA RAM

a)  Memória  RAM tipo  DDR3L 1600  MHz ou  superior,  compatíveis  com o
barramento da placa principal;

b) Mínimo de 4 (quatro) GB de memórias instalados;

c) O equipamento deve suportar expansão para 16 GB de memória.

3.4

DISCO RÍGIDO

a) Deverá possuir 1 (um) disco rígido tipo SATA de mínimo 500GB, padrão
7.200rpm.

3.5

PLACA MÃE

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com 
suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 
1600 MHz;

b) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida
especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre
comercialização no mercado ou regime de OEM.

3.6 BIOS 

a) BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos
copyright  sobre  essa  BIOS,  comprovados  através  de  atestados/site  do
fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM
ou customizadas;

b) A BIOS deve possuir o número de série do equipamento;



c) A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso ao sistema de
configuração do equipamento, bem como do disco rígido conectado à placa
mãe;

d) Possuir ferramentas de diagnóstico de falha de boot e componentes de
hardware que facilitem o serviço de avaliação e serviço de suporte, conforme
abaixo:

 Alertas na tela através do processo de préboot P.O.S.T (Power-on self-
test),  para  diagnóstico  de  falhas  dos  dispositivos  detectados  pela
BIOS.

3.7

INTERFACES

a) Regulagem de volume através de teclas de atalho no teclado ou botões
dedicados no gabinete;

b) Alto-falante estéreo embutido;

c) Microfone integrado ao equipamento, sem uso de adaptador externo;

d) Mínimo 2 portas USB 3.0 e 1 porta USB 2.0;

e) Rede Ethernet gigabit ethernet, com 1x conector RJ-45;

f) Conector DC-IN para adaptador AC;

g) 1x entrada combinada para conexão do microfone e headfone;

h) 1x conector de vídeo (DB-15 fêmea) VGA;

i)  1x conector  de vídeo HDMI ou adaptador  externo HDMI que possa ser
conectado  no  equipamento  para  fornecimento  da interface  HDMI.

3.8
WEBCAM

a) Webcam 2.0 megapixels ou HD 720p integrada (Mínima).

3.9

INTERFACE DE REDE

a)  Placa  de  Rede  Ethernet  com  velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,
compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, autosense, full-duplex e
plug-and-play. Deve possuir conector padrão RJ-45, integrada ao gabinete;

b) Interface de Rede Wireless:
 Interface  de  comunicação  wireless  que  implemente  os  padrões

802.11n;
 Não serão aceitas adaptações com dispositivos USB, cartões externos

padrão PCMCIA ou similares;
 Uma interface Bluetooth v4.0 ou superior integrada ao equipamento ou

placa de rede wireless. Não serão aceitas adaptações com dispositivos
USB.

3.10 VÍDEO



a) Tela de 14 polegadas, em formato Widescreen, com tecnologia de LED,
anti-reflexo;

b) Resolução mínima de 1366 x 768;

c) Controladora de vídeo integrada ao processador com, no mínimo, 512 Mb
de memória, podendo ser compartilhada com a memória principal;

d) Controladora gráfica com suporte de uso de monitor estendido;

e) Vídeo 3D por hardware.

f) Suporte a DirectX 11 e OpenGL 4.0;

3.11

GABINETE 

a)  Com  display  ou  leds  acoplados  ao  notebook  para  indicar  e  permitir
monitorar as condições de funcionamento do mesmo;

b) Possuir leitor de cartões SD, 3 em 1;

c)  Deve  possuir  local  próprio  para  fixação  e  travamento  do  cabo  de
segurança;

e) O notebook deve pesar, no máximo, 2.3 kg. Este peso inclui o equipamento
com o disco, bateria e unidade de mídia ótica, instalados no mesmo.

3.12

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

a) Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente
alternada, compatível com tensões de entrada de 100 a 240 V (50 a 60 Hz),
com ajuste automático, não sendo permitido o uso de nenhum dispositivo
transformador externo. 

b) O cabo de alimentação no novo padrão utilizado no Brasil, especificado
pela NBR 14136;

c)  Bateria  principal  de  Íon  de  Lítio  (Lithium-Íon),  com  mínimo  4  (quatro)
células com mínimo 58Whr. Deve ser do mesmo fabricante do notebook ou
fabricada especificamente para o equipamento especificado.

3.13
TECLADO 

a) Integrado ao gabinete, com o padrão ABNT-2 com no mínimo 81 teclas.

3.14

DISPOSITIVO APONTADOR

a)  Dispositivo  Apontador  Integrado tipo  “touchpad”,  integrado no gabinete,
com dois  botões integrados  e  uma área  para  a  função “scroll”  (botão de
rolagem), através da função multi-touch.

3.15 SOFTWARES

a) Acompanhar licença do sistema operacional Microsoft Windows 8.1 Pro,
x64, versão em português do Brasil, pré instalado;



b) O modelo  ofertado deve ser  listado pela Microsoft  no seu catálogo de
produtos compatíveis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List), com
no mínimo as versões do Windows 7 x64 -  https://sysdev.microsoft.com/en-
us/hardware/lpl/;

c) Deve ser fornecida mídia com todos os drivers, compatíveis com Microsoft
Windows  7,  necessários  para  funcionamento  do  equipamento  ou
disponibilizar link ativo no site do fabricante, com acesso irrestrito durante a
vigência da garantia;

d)  O  fabricante  deve  disponibilizar  no  seu  respectivo  web  site,  download
gratuito  de  todos  os  Drivers  de  dispositivos,  BIOS  e  Firmwares  para  o
equipamento ofertado.

3.16

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

a)  O  modelo  deverá  apresentar  comprovante  de  conformidade  com  IEC
61000, IEC 60950 e CISPR 22 e 24 devendo estar identificado claramente o
modelo do equipamento ou certificação equivalente fornecida pelo INMETRO
ou  órgão  internacional  específico  que  certifique  compatibilidade
eletromagnética.

b)  O  equipamento  deve  estar  em conformidade  com a  norma ISO 9296,
testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos;

c)  O modelo  de equipamento deve estar  em conformidade com o padrão
RoHS  (Restriction  of  Hazardous  Substances),  isto  é,  ser  construído  com
materiais  que não agridem o meio  ambiente  e  o  uso de PVC nas peças
plásticas não podem exceder 25 gramas;

d)  O  modelo  do  equipamento,  inclusive  o  monitor  ofertados  devem estar
registrados no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na
categoria SILVER. Deverá ser impresso do site www.epeat.net;

3.17

DECLARAÇÕES

a) Deverá ser apresentado pelo licitante vencedor, catálogo, folder ou folheto,
do  equipamento  proposto  onde  conste  de  maneira  clara  todas  as
características  do  equipamento  cotado.  Caso  seja  originário  da  internet,
deverá  constar  o  respectivo  endereço  eletrônico  para  conferência  ou
declaração do fabricante (original ou cópia autenticada);
Todas as características técnicas apresentadas nos folder's, catálogos e/ou
manuais dos fabricantes, deverão estar devidamente identificadas, no Anexo
I indicando a página e o item a que se referem.

b)  Disponibilizar  no  site  ativo  do  fabricante  do  manual  de  serviço  do
equipamento, com orientações técnicas, através de imagens com o passo a
passo, de como remover e recolocar a unidade ótica, placa de rede sem fio,
teclado, módulo de memória, bateria do relógio, bateria principal, placa mãe e
disco rígido. Comprovar com fornecimento impresso dos manuais, oficiais do
fabricante do equipamento ou apresentar link ativo do site ativo do fabricante.

3.18 OUTROS

https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/


a)  O  fabricante  do  equipamento  deve  possuir  Certificado  ISO  9001  de
qualidade  devendo  ser  apresentado  original  ou  cópia  autenticada  deste
certificado;

b) O equipamento deverá pertencer  à linha corporativa do fabricante,  não
sendo aceito equipamentos destinados ao uso doméstico;

c) O fabricante deve ser membro do consorcio DMTF (Desktop Management
Task Force) que especifica o padrão Desktop Management Interface (DMI)
nas categorias "DTMF Member List" como Board ou Leadership comprovados
no site oficial http://www.dmtf.org;

3.19

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a)  Deverão  ser  fornecidos  manuais  técnicos  do  usuário  e  de  referência
contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para
instalação, configuração, operação e administração ou disponibilizar link ativo
do site do fabricante;

b)  Deverá  apresentar  comprovação  para  todos  os  itens  e  subitens  desta
especificação,  através  de  catálogos,  folders  e/ou  outros  comprovantes.
Outros comprovantes serão aceitos desde que sejam do próprio fabricante do
equipamento, comprovando o atendimento das especificações sob pena de
desclassificação;

3.20 GARANTIA

a) O notebook deve possuir garantia com atendimento e reparo ON SITE, por
um período mínimo de 12 (doze) meses na modalidade 8x5, para reposição
de peças danificadas,  mão-de-obra de assistência técnica e suporte,  após
diagnostico remoto. A garantia da bateria deve ser de no mínimo 12 meses;

b) O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura
dos  chamados  de  garantia,  comprometendo-se  a  manter  registros  dos
mesmos constando a descrição do problema;

c) O fabricante também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas
adicionais de suporte online como “chat”, “email” e página de suporte técnico
na Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS,
firmware,  sistemas  operacionais  e  ferramentas  de  troubleshooting,  no
mínimo;

d)  Durante  o  prazo  de  garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o
CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo
analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou
recolocá-la  no  sistema,  salvo  se  quando  o  defeito  for  provocado  por  uso
inadequado dos equipamentos;

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados
onde  se  encontram  (ON-SITE)  ou  na  impossibilidade,  no  centro  de
manutenção da CONTRATADA;

http://www.dmtf.org/


f)  Possuir  recurso  disponibilizado  via  web,  no  site  do  próprio  fabricante
(informar  URL  para  comprovação),  que  permita  verificar  a  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série.


