
TERMO DE REFERÊNCIA

1 -  Objeto:

Aquisição de (1) um Notebook e (2) dois Micro Computadores para a Secretaria Municipal de Saúde de

acordo com o presente termo de referência.

2 – Justificativa:

O notebook será utilizado pelo Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas – Caps AD, onde

também ficará lotado, para a apresentação de cursos e para o uso em eventuais viagens a serviço, e os micro

computadores serão utilizados para atendimento no mesmo equipamento.

3 – Tabela de Item

Item Descrição Unid Qtde

Item I Notebook UN 1

Item II Micro Computador UN 2

Quando da licitação a proponente deverá trazer, devidamente preenchido qual o equipamento, marca e

modelo  ofertará  para  cada  item  que  pretende  participar,  anexando,  inclusive  as  documentações

solicitadas no presente termo de referência.

3 -  Critérios de aceitação do objeto e prazo de entrega:
 
3.1 – A empresa CONTRATADA terá um prazo máximo de entrega dos equipamentos até 30 (trinta) dias a

contar da data de assinatura do contrato, na Secretaria Municipal de Saúde – Setor de Almoxarifado Rua Frei

Lourenço número 89, bairro Vila Ferreira cidade de Pará de Minas - Minas Gerais, no horário de 8:00 às

11:00 e das 12:00 às 16:00, de segunda à sexta-feira.

3.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser  alterado caso se configure  algumas das hipóteses

elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações.

3.3 - A CONTRATADA deverá entregar, às suas expensas, todos os itens acessórios de hardware necessários

à perfeita instalação e funcionamento dos equipamentos,  incluindo conectores,  cabos,  suportes e demais

equipamentos necessários para instalação e funcionamento da solução contratada, em plena compatibilidade

com as especificações constantes neste Termo de Referência, Anexo I e recomendadas pelo fabricante;

3.4 – Todos os equipamentos e acessórios fornecidos pela CONTRATADA deverão estar de acordo com



especificações constantes neste Termo de Referência.

3.4.1  A CONTRATADA deverá  fornecer  produtos  novos,  idênticos,  acondicionados  em  caixas

lacradas, de forma a propiciar completa segurança durante o transporte. 

3.4.2 O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data

de entrega da proposta. 

3.5 – O município de Pará de Minas – MG reserva-se ao direito de não receber o objeto em desacordo com

as especificações descritas no Anexo I deste Termo de Referência, podendo rescindir o contrato e aplicar o

disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

3.6 - No ato  da  entrega,  a Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Tecnologia da Secretaria,

emitirá  TERMO  DE  RECEBIMENTO PROVISÓRIO  relacionando  todos  os  produtos  recebidos,  nos

termos  da  Nota Fiscal;

3.7  -  Comprovada  a  conformidade  dos  produtos  com as  especificações  técnicas  exigidas  no  Termo  de

Referência  e  aquelas  oferecidas  pela  CONTRATADA,  a  Secretaria  de  Saúde  emitirá  o  TERMO  DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO;

3.8 - O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem ao Edital, Termo de Referência e

seus Anexos será de 10 (dez) dias úteis, contados da data da devolução. Decorrido esse prazo e não havendo

a devida substituição das mercadorias, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. Substituído o produto

iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO;

4 - Habilitação Técnica 

A CONTRATADA deverá  apresentar  catálogos,  especificações  técnicas,  folders,  dentre  outros

documentos que comprovem atender todas as características do objeto e condições estabelecidas neste Termo

de Referência, respeitando a individualidade de cada item, ou seja, deverá(ão) apresentar os documentos

referente ao(s) item(s) ofertado(s). 

5 -  Procedimentos de Fiscalização:



5.1 – A Fiscalização da entrega dos equipamentos será executada pelos servidores lotados na Secretaria

Municipal  de  Saúde  –  Setor  de  Tecnologia  da  Informação,  que  registrarão  todas  as  ocorrências  e  as

deficiências  verificadas  em relatório,  cuja  cópia  será  encaminhada  ao  licitante  vencedor,  objetivando  a

imediata correção das irregularidades apontadas.

5.2 – 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.

6 -  Penalidades Aplicáveis:

6.1 – Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração Municipal aplicará penalidade(s)

ao licitante vencedor conforme a seguir:

6.1.1 -  multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a)  se  convocado dentro de no prazo máximo de 10 (dez)  dias,  deixar  de assinar  o  instrumento

contratual  ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual  de 20% (vinte por cento),

calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no

edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem justificativa aceita pela Administração

Municipal,  multa  compensatória  no  percentual  de  20% (vinte  por  cento)  calculada  sobre  o  valor  total

estimado do contrato;

c)  se  retardar  a  execução  contratual,  total  ou  parcialmente,  multa  de  mora  no  percentual

correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato

até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de

02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor

total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o

caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de

20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.



6.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, suspensão temporária de

participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

6.1.3  –  na  hipótese  de  comportamento  inidôneo  e  de  cometimento  de  fraude  fiscal,  declaração  de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal,

se credenciada for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a

reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

6.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menos complexidade e que não resulte

prejuízo para a Administração Municipal.

6.2 – a aplicação das sanções previstas nesse termo,  não exclui  a possibilidade da aplicação de outras,

prevista na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos

causados à Administração.

6.3 – a multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à

Secretaria Municipal de Fazenda via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da

data do recebimento da notificação enviada pela Administração Municipal.

6.4 – o valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de

Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito

existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

6.5 – as multas e outras sanções aplicadas, só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência

administrativa, mediante ata do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

6.6  –  as  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

6.7 – em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurada à licitante vencedora o contraditório e a

ampla defesa.

7 – Serviços de Garantia e prazo de atendimento



7.1 – O(s) serviço(s) e garantia(s) ofertado(s) deverá(ão) respeitar as especificações técnicas contidas  no(s)

respectivo(s) iten(s) objeto do presente termo de referencia.

7.2 - O início do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO; 

8 -  Cronograma Físico-financeiro de desembolso:

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega técnica dos equipamentos, mediante a emissão da

respectiva Nota  Fiscal,  bem como apresentação,  aceitação e  atesto do responsável  pelo recebimento do

objeto, observando o item 3.7.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde



ANEXO I

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PADRONIZAÇÃO TECNOLÓGICA

ITEM: I QUANTIDADE: 01 ESPECIFICAÇÃO: NOTEBOOK

FABRICANTE: MODELO: 

CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO EXIGÊNCIA

PROCESSADOR

1.1
Processador

Processador  desenhado  especificamente  para  uso  em  notebooks.  Não  serão  aceitos
processadores de desktops

Obrigatório

1.2 15 W (Thermal Design Power) Obrigatório

1.3 Núcleos 2 núcleos físicos Mínimo obrigatório

1.4 Clock 1.7 GHz Mínimo obrigatório

1.5 Cache Inteligente 3 MB Mínimo obrigatório

1.6 Nº de threads 4 Mínimo obrigatório

PLACA-MÃE
2.1 Suporte Wireless

Oferece  suporte  à  tecnologia  de  comunicação  sem  fio  aderente  aos  padrões  IEEE
802.11b/g/n, integrada ao chipset, com o selo Wi-fi Certified da Anatel Mínimo obrigatório

2.2 Interface de disco óptico Interface tipo SATA-II ou SATA-III que permita gerenciar a unidade leitora de mídia
óptica

Obrigatório



2.3

Controle de Energia e
Temperatura

Implementação de mecanismos de redução do consumo de energia compatível com o
padrão ACPI versão 3.0 e controle automático de temperatura para evitar aquecimento
excessivo de seus componentes e conseqüentes danos. Mínimo obrigatório

2.4
Suporte  às  funções  “shutdown  display”  (desligamento  da  tela  após  um  período  de
inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após
um período de inatividade). Mínimo obrigatório

2.5

Tecnologia  implementada  que  controle  o  nível  de  desempenho  do  processador
automaticamente, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem a cada segundo
de  acordo  com  a  necessidade  requerida  pela  atividade  do  momento  para  que  seja
otimizada a autonomia de bateria do equipamento Mínimo obrigatório

2.6 B I O S Plug and Play, gravada em memória flash. Mínimo obrigatório

2.7

BIOS do fabricante do equipamento, ou, não sendo do próprio fabricante, este deverá ter
direitos  (copyright)  sobre  a  BIOS,  comprovados  através  de  atestado  fornecido  pelo
fabricante da BIOS para a marca e modelo de microcomputador específico ofertado no
edital.  As  atualizações,  quando  necessárias,  devem  ser  disponibilizadas  no  site  do
fabricante. Mínimo obrigatório

2.8 Com atualização via download na internet Obrigatório

2.9 Suporte a qualquer data superior ao ano 2000 Obrigatório

2.10 Data de revisão e atualização posterior a janeiro de 2010 Obrigatório

2.11 Com  recursos  de  controle  de  permissão  através  de  senhas,  uma  para  inicializar  o
computador e outra para acesso e alterações das configurações do programa “setup” da
BIOS

Mínimo obrigatório



2.13 Chip de Segurança
Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado (on board, deverá fazer parte do projeto
original da placa-mãe) com software para sua implementação dos recursos Obrigatório

MEMÓRIA RAM e
ARMAZENAMENTO

3.1 RAM
 4 GB – DDR3 – SDRAM – 1600 mhz Mínimo Obrigatório

Suporte para expansão até 16GB Mínimo Obrigatório

3.2 Armazenamento
HD de 500 GB / 7.200 rpm (padrão: SATA  de 300 MB/s ou superior compatível com a
controladora)

Mínimo Obrigatório

TELA

4.1 Tipo LCD-TFT Policromático, integrado Obrigatório

4.2 Tamanho 13 polegadas Mínimo Obrigatório

4.3 Tamanho 15 polegadas Máximo permitido

4.4 Resolução 1366 x 768 a 60hz Mínimo Obrigatório

CONTROLADORA 

GRÁFICA
5.1 Memória

512 MB de memória compartilhada com a memória do sistema em modo dinâmico (com
alocação dinâmica de memória) ou 512 MB de memória de vídeo dedicada (caso o
notebook ofertado não possua memória de vídeo dinâmica)

Mínimo obrigatório

5.2 Tecnologia Microsoft DirectX 11 e OpenGL 4.0 Mínimo obrigatório

5.3 Renderização 3D Por hardware com suporte a PCI-E 16x Mínimo obrigatório

5.4 Resolução suportada 1366x768 a 60 Hz Mínimo obrigatório

5.5 Cores suportadas 16 milhões Mínimo obrigatório



5.6 Recursos Suporte de uso de monitor estendido Mínimo obrigatório

6.1 Padrão Interface de som de, no mínimo , 16 bits Mínimo obrigatório

AUDIO
6.2 Alto-falante Estéreo, embutido no notebook, com potência RMS de, no mínimo, 1,5 W Mínimo obrigatório

6.3 Microfone Integrado ao gabinete do notebook Mínimo obrigatório

INTERFACES DE
REDE (ETHERBET E

WIRELESSE)
7.1 Padrão

Controladora  de  Rede,  com velocidade  de  10/100/1000 Mbits/s,  compatível  com os
padrões  Ethernet,  Fast-Ethernet,  autosense,  full-duplex,  plug-and-play,  configurável
totalmente por software, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.

Mínimo obrigatório

7.2 Padrão de Comunicação
Interface  de  comunicação  wireless  que  implemente  os  padrões  802.11b,  802.11g  e
802.11n,  protocolos  802.11i  (WLAN security,  TKIP e  AES),  WEP 64 e  128,  WPA,
WPA2, IEEE 802.11 (Wired Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x.

Mínimo obrigatório

7.3 Padrão Wi-fi
Integrada ao hardware com padrão ANATEL de comprovação afixado na parte inferior
do equipamento

Mínimo obrigatório

7.4 Função Liga/Desliga
Função Liga/Desliga através de botão ou combinação de teclas que ative ou desative
completamente a interface, com suporte à mesma no hardware e software presentes no
equipamento

Mínimo obrigatório

7.5 Gerenciamento
Software de gerenciamento que permita configurar vários tipos de redes (com SSID,
Tipo de Conexão de rede e parâmetros de segurança de conexão), consumo de energia
do adaptador em modo automático ou manual e pesquisa de redes sem fio.

Mínimo obrigatório

7.6 Economia de energia Ajuste da potência deverá ser  feito de acordo com a recepção do sinal,  de forma a
proporcionar economia de bateria.

Obrigatório



7.7 Instalação
Interna. Não serão aceitas adaptações com dispositivos USB, cartões externos padrão
PCMCIA ou similares.

Obrigatório

INTERFACES

8.1 USB 3 (três) portas externas, tendo ao menos uma USB 3.0 Mínimo obrigatório

8.2 Slots de Expansão 1 (um) slot Express Card 34mm ou 54mm Mínimo obrigatório

8.3 Rede 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede. Mínimo obrigatório

8.4
Vídeo

1 (uma) porta VGA externa. Mínimo obrigatório

8.5 01 HDMI ou 01 Display Port ou 01 adaptador conversor VGA/HDMI Mínimo obrigatório

8.6
Áudio

1 (um) conector tipo P2 para fone de ouvido/line-out. Mínimo obrigatório

8.7 1 (um) conector tipo P2 para microfone externo Mínimo obrigatório

8.8 Web Cam Webcam integrada de alta definição (720p) com microfone digital

Adaptador AC/DC 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC. Mínimo obrigatório

DRIVE OPTICO 9.1 Tipo DVD-RW Mínimo obrigatório

9.2 Padrão DVD: 8x / CD-RW: 24x Mínimo obrigatório

9.3 Formatos Compatíveis CD: CD-DA (Audio), CD-ROM, Video-CD ready, CD-R, CD-RW Mínimo obrigatório

DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW; Mínimo obrigatório



9.4 Instalação Interna ao Gabinete Obrigatório

TECLADO
10.1 Padrão

ABNT-2 com no mínimo 82 teclas, disposição em “T” invertido com teclado numérico
embutido e com todos os caracteres da língua portuguesa

Mínimo obrigatório

DISPOSITIVO 11.1 Tipo Touch pad multitoque com reconhecimento de gestos, além de rolagem integrada Mínimo Obrigatório

GABINETE

12.1 Dispositivo de acionamento
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, o
qual deve possuir dispositivo de proteção para prevenir  o desligamento acidental  do
computador

Mínimo obrigatório

12.2 Indicadores luminosos
Com  display  ou  leds  acoplados  ao  notebook  para  indicar  e  permitir  monitorar  as
condições de funcionamento do mesmo

Mínimo obrigatório

12.3 Segurança Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança. Obrigatório

12.4 Peso Máximo
O notebook deve pesar, no máximo, 2640 g (dois mil seiscentos e quarenta gramas) com
a bateria exigida instalada

Obrigatório

12.5 Cor predominante
O notebook deve apresentar gradações neutras das cores preta, cinza ou prata, e manter
o mesmo padrão de cor.

Obrigatório

12.6 Dobradiça Aço ou alumínio Obrigatório

12.7 Dispositivo de acionamento
Botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo pressionado o botão, o
qual deve possuir dispositivo de proteção para prevenir  o desligamento acidental  do
computador

Mínimo obrigatório



ALIMENTAÇÂO 

ELÉTRICA

13.1 Fonte de alimentação

A Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente alternada,
oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 240 Volts (+-10% 50-60Hz), com ajuste
automático, não sendo permitido o uso de nenhum dispositivo transformador externo. A
tensão de saída da fonte deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo
notebook

Obrigatório

13.2 Cabo de alimentação
O cabo de alimentação oferece plug de acordo com o padrão utilizado no INMETRO
NBR 14136

Mínimo obrigatório

13.3 Bateria
Bateria  principal  de  Íon  de  Lítio  (Lithium-Íon)  com,  no  mínimo,  seis  células  e
autonomia mínima (tempo de descarga) de 2 (duas) horas, medida pelo software Battery
Eater Pro 2.70 Free Edition.

Mínimo obrigatório

CERTIFICAÇÕES

14.1 PPB Apresentar certificado Mínimo obrigatório

14.2 ISO 14001 Apresentar certificado Facultado

14.3 NBR/IEC 60950 ou UL Apresentar certificado Obrigatório

14.4
NBR/IEC 61000 ou FCC classe

B – parte 15 Apresentar certificado
Obrigatório

14.5 HCL Microsoft Apresentar certificado Obrigatório

14.6 TI Verde
Apresentar  certificado  do  site  www.epeat.net  na  categoria  GOLD  e  ROHS  para  o
modelo específico ofertado

Obrigatório

SOFTWARES 15.1 Licença Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional 64bits, versão OEM, no idioma
português do Brasil, pré-instalado.

Obrigatório para todos
os equipamentos



15.2 Licença
Licença  original  do  Office  Home  and  Business  2013  (Word,  Excel,  PowerPoint,
OneNote e Outlook). 

Mínimo Obrigatório
para todos os
equipamentos

15.3 Gerenciamento de hardware

Software  de  gerenciamento  de  hardware  desenvolvido  pelo  próprio  fabricante  do
equipamento  ou  licenciado  para  ele,  com  certificação  de  conformidade  com  as
especificações Desktop Management Interface (DMI) versão 2.0, ou superior, por meio
de drivers nativos e fornecidos pelo fabricante

Mínimo Obrigatório

15.4 Mídia de recuperação

Fornecimento de mídias de recuperação integral dos softwares pré-instalados, tais como
sistema operacional,  drivers de dispositivos e aplicativos conforme Imagem montada
pela Contratante utilizando-se de amostra de equipamento devidamente fornecido para
tal,  acompanhada  das  respectivas  licenças  de  uso  dos  softwares  não  adquiridos
juntamente com o equipamento, quando for necessário.

Mínimo Obrigatório

ACESSÓRIOS

16.1 Pasta
Maleta de couro ou nylon ou PVC, sem o logotipo, que atenda as especificações para
transporte do notebook e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para
tal.

Obrigatório

16.2 Laser pointer
Apresentador sem fio, multimídia (USB) e laser point, devendo conter, no mínimo os
botões: On/Off, Avançar pagina/Retroceder pagina.

Obrigatório para todos
os equipamentos

16.3 Segurança Cabo de aço de segurança com trava, de no mínimo 1 metro de comprimento.
Obrigatório para todos

os equipamentos

GARANTIA 17.1 Tipo Integral de fábrica Obrigatório

17.2 Período 48 (quarenta oito meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento. Mínimo Obrigatório



17.3
Prazo máximo para troca ou
solução de problemas (SLA)

Deverá ser prestado On-Site, pelo fabricante ou fornecedor, com atendimento 8 (oito)
horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após
abertura do chamado.

Obrigatório

17.4 Localidade On-Site (no local de instalação do equipamento); Obrigatório

17.5 Restrições
Não é permitido o recolhimento do disco rígido. Só serão aceitos peças e componentes
novos e originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela contratante.

Obrigatório

17.6 Documentação

Deverá  ser  entregue,  juntamente  com  os  equipamentos,  em  idioma  português,  um
documento com orientações sobre a configuração e utilização dos mesmos, constando
todas  as  ressalvas  que  influenciem  em  sua  garantia  e  uma  declaração  formal  do
fabricante de que o mesmo é solidário com a garantia ofertada pela licitante e que a
mesma está credenciada a comercializar equipamentos de sua fabricação

Obrigatório

ENTREGA

18.1 Prazo Máximo 30 (trinta) dias após assinatura do contrato Obrigatório

18.2 Local
Todo território de Minas Gerais, e do município de Pará de Minas - MG, de acordo com
os endereços fornecidos pelo contratante no ato de assinatura do contrato.

Obrigatório

18.3 Embalagem
Deve  ser  do  próprio  fabricante,  lacrada,  com  informações  do  número  do  tipo  de
equipamento, número do lote, número de série e número e data da nota fiscal gravados
de forma destacada na parte externa.

Mínimo Obrigatório

 MICROCOMPUTADOR TIPO 0 (BÁSICO SEM SISTEMA OPERACIONAL) QTDE: 02
Item II Sub-Item Descrição Unidade Padrão / Especificação Mínima



Característica

1.  PROCESSADOR 1.1 De, no mínimo, 2 núcleos físicos (que suportem tecnologia 
Hyper-Threading [HT], emulando 2 núcleos de 
processamento em cada núcleo real), ou, 3 núcleos físicos 
(sem necessidade do suporte à HT), independentes em um 
mesmo encapsulamento, rodando na mesma frequência e 
trabalhando em paralelo, com Controlador de Memória 
integrado, compatível com a arquitetura de 64 bits, “In a 
Box” (com Cooler do próprio fabricante), que incorpore 
instruções multimídia MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4  e 
EM64T, que atenda às seguintes especificações:
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1.1.1 Núcleos Quantidade 2 (HT) ou 3 (não HT)
1.1.2 Tecnologia de processos de no máximo nm 45
1.1.3 Pinos do socket Quantidade 938
1.1.4 Frequência de operação (clock) Ghz 2,9
1.1.5 Frequência de barramento (atender uma ou outra medição) Mhz 4000

GT/s 5
1.1.6 Cache L2 (um para cada núcleo) KB 256
1.1.7 Cache L3 (compartilhado) MB 3 (obrigatório se HT)

2.  PLACA MÃE 2.1 Que disponibilize um soquete do tipo compatível com o 
processador ofertado e disponibilize o barramento de 
comunicação de dados com os periféricos na versão 2.0 (ou
superior) da revisão do barramento PCI
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2.2 Slots do barramento de expansão. Quantidade 1 PCIe x1 e 1 PCIe x16

2.3 Slots para memória RAM DDR3 Quantidade 2
2.4 Expansão da memória disponível para até GB 16
2.5 USB 2.0 – Universal Serial Bus  (conectores externos) Mbps 480

Quantidade  6 conectores sendo 2 
frontais

2.6 Interface Ethernet IEEE 802.2/802.3, padrão gigabit 
10/100/1000 base-T, com conector RJ-45, com indicação 
visual de atividade através de leds.

drivers para 
Windows 
2000/XP/7/8 e 
Linux

1

2.7 Controladora de unidades de discos rígido e ótico com  
interfaces Serial ATA II de 3 Gb/s

Interfaces 4

2.8 Controladora de áudio estéreo, plug-and-play, com pelo 
menos 2 canais, integrada à placa mãe.

Amostragem de 
som

16 bits

3.  MEMÓRIA RAM 3.1 Tipo DDR3, Dual Channel, produzida pelo mesmo 
fabricante do microcomputador ou para sua 
comercialização exclusiva em regime de O&M, não sendo 
aceito o emprego de memórias de livre comercialização no 
mercado.

capacidade GB 2

3.2 Frequência de operação Mhz 1066
3.3 Módulos (pentes) com o mesmo número de série 2 GB 1

4.  
ARMAZENAMENTO

4.1 Disco ótico externo, de interface SATA, que permita a 
Gravação e Leitura em discos de 80 e 120mm de diâmetro, 
acompanhado dos softwares de gravação para arquivos de 

Quantidade 1
Tipos de mídia 
compatíveis

      CD-R, CD-RW,  DVD-
R, DVD-RW



áudio, vídeo e dados, incluindo software para gravação de 
backups nas modalidades full, incremental e diferencial

Velocidade de 
leitura

48x

4.2 Disco rígido (HD) interno de interface SATA II. Quantidade 1
Capacidade GB 500
RPM 7200

5.  INTERFACES E      
DISPOSITIVOS

5.1 Teclado padrão ABNT2 de no mínimo 104 teclas grandes e
altas,  com as teclas dos caracteres c-cedilha e acentuação 
da língua portuguesa do brasil, teclas de função no mínimo 
de F1 a F12, teclas especiais Caps Lock, Num Lock, Scroll 
Lock e Pause/Break e LEDs indicadores Caps Lock, Num 
Lock e Scroll Lock, bloco numérico, Interface USB 2.0 ou 
PS2 (obrigatório caso a placa mãe disponha deste 
conector), produzido pelo mesmo fabricante do 
microcomputador ou para sua comercialização exclusiva 
em regime de O&M, não sendo aceito o emprego de 
teclados de livre comercialização no mercado.

Padrão ABNT 2

5.2 Mouse óptico com tecla de rolagem (botão para scroll), 
interface USB 2.0 ou PS2 (obrigatório caso a placa mãe 
disponha deste conector), produzido pelo mesmo fabricante
do microcomputador ou para sua comercialização 
exclusiva em regime de O&M, não sendo aceito o emprego
de mouses de livre comercialização no mercado.

Resolução por 
hardware (dpi)

400

5.3 Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser 
identificados no padrão de cores PC'99 System Design 
Guide, bem como pelos nomes ou símbolos.
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5.4 Controladora de vídeo padrão PCI-Express, com suporte a 
DirectX 10.1 (ou posterior), podendo ser integrada ao 
Processador ou à Placa Mãe.

Motores 6
Mhz 650

6. GABINETE 6.1 Tipo desktop, Modelo horizontal ou torre, com duas baias, 
de cor preta, com indicadores na parte frontal de CPU 
ligada e acesso ao disco rígido, com Fonte de alimentação 
de 500 Watts reais com cooler de 12 cm.
Todos os cabos internos devem estar adequadamente 
fixados de forma a evitar que fiquem soltos, sobrepostos ou
entrelaçados com as placas, proporcionando facilidade de 
manutenção e baixa emissão eletromagnética.
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6.2 Baia com acesso externo frontal. Tipo 5 ¼ 2
6.3 Baia interna ao gabinete. Tipo 3 ½ 1

7.  MONITOR DE 
VÍDEO

7.1 Monitor color de matriz ativa tipo LCD-TFT Tamanho 18,5"
Resolução à 75 
Hz (no mínimo)  

1366x768

Pixel Pitch 
máximo

0,297mm

Brilho 250 cd/m2
Contraste 450:1

9.  GARANTIA 36 (trinta e seis) meses a partir da data de entrega dos 
equipamentos: - A assistência técnica deverá ser prestada 
no local de instalação (ON-SITE), com atendimento em até
24 horas após o chamado e reparo do equipamento em até 
03 dias após o início do atendimento.
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