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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA pelo Consisa e Municípios Consorciados 
por meio de registro de preços. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente licitação faz-se necessária a fim de suprir a demanda de aquisição 
equipamentos de informática, itens básicos na execução das atividades operacionais e 
administrativa dos diversos setores que compõem a Administração. 

O Sistema de Registro de Preços será adotado em razão do atendimento a mais de um 
órgão/entidade. O fundamento para a adoção desse procedimento está previsto no art. 3º 
e incisos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, abaixo transcrito: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a 
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão 
ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 

O presente processo de aquisição, bem como atas e contratos dele decorrentes, serão 
regidos pela Resolução nº 26/2014, de 26 de dezembro de 2014 e pelo Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, mesmo que não inteiramente transcrito. 

 

3. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

As quantidades estimadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços foram 
projetadas de acordo com o consumo do Consisa e de cada Município Consorciado e se 



 

 

2 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

referem àquelas registradas no Sistema de Compras do Consisa quando da fase 
preparatória da licitação. Os Municípios Consorciados reservam-se no direito de adquirir 
em cada item o quantitativo que julgarem necessário, podendo ser parcial ou integral, e 
até mesmo o de se abster a adquirir quaisquer itens especificados. 

Poderão ser realizados remanejamentos dos quantitativos registrados entre os Órgãos 
Participantes. 

A especificação abaixo visa oferecer a descrição completa e adequada das características 
e quantitativos do objeto a ser licitado: 

 

Item Código 
Consisa 

Descrição Qtde 

1 107172 CARRINHO DE RECARGA 

Gabinete para armazenamento, transporte e recarga de 
dispositivos educacionais (notebooks e/ou chromebooks), 
com os seguintes requisites mínimos:  

Capacidade de armazenamento: 

Capacidade para armazenamento mínimo de trinta e seis 
(36) notebooks e/ou Chromebooks, posicionados em 
compartimentos/baias verticais, com acesso exclusivo pela 
porta frontal;  

Deve possuir bandeja/compartimento interno para 
armazenamento de roteador (access point), notebook do 
professor e acessórios;  

Características construtivas e físicas do gabinete:  

O gabinete deverá ser construído em chapa de aço carbono, 
estrutura externa e componentes internos com espessura 
mínima de 0,90 mm. Não serão aceitos modelos que 
utilizem componentes plásticos e/ou derivados de madeira 
na sua estrutura;  

Deverá possuir duas bandejas horizontais internas 
construídas em chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 
mm de espessura, com vinte e quatro posições verticais por 
bandeja, divisórias verticais metálicas removíveis e 
reposicionáveis;  

Deverá possuir compartimentos   internos   exclusivos   para   
organização   e armazenamento   das   fontes   de   
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alimentação   dos notebooks, e/ou   chromebooks 
armazenados;  

Deverá possuir um compartimento/bandeja horizontal 
adicional para acomodação de roteador wifi tipo access 
point, notebook do professor ou acessórios, com dimensões 
mínimas de 550mm x 100mm x 300mm (L x A x P), com 
acesso pela porta frontal;  

Deverá possuir no mínimo uma porta frontal e uma porta 
traseira, com sistema de dobradiças internas que impeçam a 
sua retirada e desmontagem pelo lado externo do gabinete, 
construídas com chapa de aço carbono de espessura mínima 
de 0,90 mm;  

Deverá permitir abertura de no mínimo 180 graus e conter 
aberturas/orifícios para melhorar a troca térmica interna;   

Sistema de fechamento do tipo Cremona, com maçanete de 
no mínimo 120mm de comprimento produzida em 
poliamida reforçada com fibra de vidro e aditivo UV, a chave 
só deverá sair na posição fechada, deverá possuir três pontos   
de   travamento (superior, inferior e central);  

Deverá possuir painéis laterais construídos em peça inteiriça, 
encaixados/fixados internamente para evitar sua 
desmontagem pelo lado externo;  

O acabamento deverá ser em pintura eletrostática, resistente 
a riscos e a corrosão nas cores branca,    azul ou preta;  

Deverá ser equipado com quatro (4) rodízios, giro 360 graus, 
rodado emborrachado, de no mínimo quatro 

Polegadas de diâmetro para permitir a fácil movimentação 
do gabinete entre ambientes, com trava em pelo menos dois 
rodízios;  

Dimensões externas aproximadas (com rodízios): 650 mm x 
1050 mm x 550 mm (largura x altura x profundidade); 
Dimensões mínimas para os compartimentos dos  
notebooks, e/ou chromebooks: 25 mm x 250 mm x 350 mm 
(largura x altura x profundidade);  

Deverá possuir no mínimo uma alça ou puxador tubular 
lateral para facilitar o manuseio e deslocamento do gabinete;  

Deverá possuir um dispositivo antifurto integrado à base do 
gabinete para permitir a passagem de cabo de aço e 
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ancoragem do gabinete a um engate/gancho fixado na 
parede;  

A superfície superior deverá possuir revestimento 
antiderrapante para acomodação de notebook e acessórios;  

Características do sistema de carregamento:  

Deverá ser equipado com um sistema eletrônico de recarga 
modular, pré-programado, para prover e gerenciar a 
alimentação de carga  para  os  equipamentos armazenados.  

Características do sistema eletrônico: 

Deverá controlar a corrente Total consumida, não permitindo 
que seja superior a 9,8 A (para preservar o ponto de energia); 

Deverá ser dividida em 6 grupos de 6 tomadas;  

Deverá fazer uma leitura inicial independente de cada grupo 
e por software decidir o tipo de carregamento. 

Opções mínimas requeridas para o tipo de carregamento 

Todos os grupos ligados ao mesmo tempo 

Três grupos ligados ao mesmo tempo 

Dois grupos ligados ao mesmo tempo 

Grupos ligados individualmente        

Em ocorrendo carregamento diferente de todos os grupos 
ligados ao mesmo tempo, cada 45 minutos 
(aproximadamente) deverá ocorrer a alternância dos grupos, 
obedecendo o critério da maior carga para menor carga. 
Após alternância de todos os grupos deverá refazer 
automaticamente o processo inicial definindo novamente a 
forma de carregamento;  

Deverá possuir indicadores luminosos do tipo LED ou similar, 
instalados para cada grupo de alimentação para permitir 
visualização e acompanhamento do processo de recarga;  

O módulo eletrônico de recarga deverá ser instalado de 
modo independente das réguas de tomadas para permitir a 
sua retirada e substituição em poucos minutos, garantindo 
continuidade do funcionamento do gabinete e eliminando a 
necessidade de envio do equipamento completo para 
manutenção externa;  
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Deverá possuir duas réguas de tomadas com instalação 
independente e modular, para facilitar substituição em caso 
de manutenção.  

Características do sistema elétrico: 

Deve possuir réguas de tomadas internas, com no mínimo 
trinta e seis (36) posições, tipo 2P + T, em conformidade com 
a norma NBR14136, padrão 10A;  

As réguas devem ter espaçamento de 45mm entre as 
tomadas, suficiente para a   ligação   simultânea   das   fontes   
de   alimentação   dos   notebooks, tablets   e/ou 
Chromebooks armazenados nas baias;  

Deverá possuir uma régua de tomada adicional, com três (3) 
posições, tipo 2P+T padrão 10A, em conformidade com a 
norma NBR14136, energizada continuamente, para 
alimentação de equipamentos tais como: roteador wifi, 
notebook, projetor multimídia e acessórios;  

O acesso ao interruptor principal do módulo eletrônico e às 
réguas de tomadas internas deverá ser feito exclusivamente 
pela porta traseira do gabinete, para evitar que pessoas não 
autorizadas possam desativar o sistema de recarga e/ou 
desconectar  as fontes dos notebooks e/ou chromebooks; 

Deverá ser equipado com sistema de proteção elétrica 
integrada DDR ao módulo central, composto de disjuntor 
diferencial residual de 16A com sensibilidade de 30ma contra 
surtos de tensão da rede e choque elétrico. 

Sistema de ventilação: 

Deverá possuir sistema de exaustão composto por no mínimo 
um ventilador- exaustor, para retirada   do   ar   quente   do   
interior   do   gabinete   e   manutenção   da temperatura dos 
equipamentos em condições ideais de trabalho; 

Deverá possuir aberturas/orifícios na estrutura externa (portas 
e/ou laterais) para melhorar a troca térmica entre o interior do 
gabinete e o ambiente externo. 

Geral: 

Deverá possuir alimentação elétrica através de um único 
cabo de alimentação com 3m de comprimento e plugue 10A 
tipo 2P+T padrão NRB14136, utilizando uma tomada comum 
na  parede,  sem  necessidade  de  tomada  especial  ou  
modificação  na infraestrutura elétrica. 
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Deverá possuir porta cabo externo para acondicionamento 
do cabo de alimentação; 

Deverá possuir um conector lateral tipo RJ45, para conexão à 
internet e redes Ethernet/LAN; 

Alimentação: bivolt 110 V ~ 240 V com chaveamento 
automático; 

Peso aproximado (vazio): 50 Kg. 

UNIDADE 

2 105085 ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO A 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 04 (Quatro) núcleos físicos de CPU, 
clock de no mínimo 2.3GHz, e suportar “turbo” de no mínimo 
4.1GHz; 

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 
70W; 

Deve possuir controlador de memória com capacidade de 
acesso em dois canais (dual channel). 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDRA -3200 MHZ; 

Deve possuir capacidade instalada de 04 (quatro) gigabytes; 

Deve permitir expansão de memória até 16GB ou superior. 

PLACA-MÃE. 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 

Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de 
áudio; 

145 
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Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: 
SSE, SSE2, SSE3; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 

Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira 
geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da 
SATA-IO (SATA International Organization); 

Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou 
M.2; 

Deverá suportar conexão interna para discos SSD com 
interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe: 

Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 
02(duas) portas USB 3.0; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e 
velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

Deve possuir 1 (uma) interface wireless 802.11ac 

Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, 
sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou VGA.  

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

DISCO RÍGIDO 
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Deve possuir  SSD NVMe com capacidade mínima de 256 
Gigabytes 

Deve possuir interface Serial SATA III 6Gb/s; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 

Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente ou possuir memoria dedicada 
de no mínimo 1 gigabyte; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência mínima de 300MHz 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior). 

AUDIO 

Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto 
HD Áudio. 

GABINETE 

Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 

Deve possuir acabamento interno composto de superfícies 
não cortantes; 

O gabinete devera possuir condições para implementação de 
trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade 
de adaptações; 

Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do 
microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em 
stand-by e atividade de disco rígido. 

Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, 
sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 

Permitir fixação padrão VESA de 75mm e 100mm. 
Acompanhar kit para fixação. 

Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo 
aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector 
único tipo “combo”. 

Deve possuir Botão liga/desliga. 
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FONTE 

Deve possuir fonte de alimentação externa e potência 
máxima de até 90 Watts, sendo suficiente para alimentar 
todos os componentes e interfaces em sua capacidade 
máxima de expansão, de acordo com as Especificações 
elétricas deles. 

Deve possuir eficiência mínima de 88%, ou, deve possuir 
eficiência de 88% operando com meia carga. 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136. 

MONITOR DE VÍDEO 

O Monitor deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ofertado, podendo ser em regime OEM; 

Deve possuir tela de LED com tecnologia TFT ou IPS e 
dimensões mínimas de 21.5 Polegadas; 

Deve possuir resolução de 1920x1080 (FULL HD) a uma 
frequência horizontal de 60Hz; 

Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada 
com conector HDMI e 1 (um) conector VGA ou DP; 

Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, 
contraste, posição horizontal e vertical; 

Deve possuir Energy Star; 

Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo 
para auto-desligamento e economia de energia elétrica; 

Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários 
para seu funcionamento e conexão com o Microcomputador 
sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 

Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do 
monitor; 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 
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Deve possuir furação para fixação padrão VESA de 75mm ou 
100mm. 

TECLADO 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado 
numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas 
ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação 
do Start Menu do Windows; 

Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não 
sendo aceito outro formato; 

Deve possuir regulagem de altura; 

Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock 
por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica 
na tela do computador; 

Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado 
do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 

Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi; 

Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 
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Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de 
tela com acionamento de botão na mesma para scroll 
automático; 

SOFTWARE 

Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows 
Professional 11 de 64 bits; 

Deverá possuir licenças originais com a chave de ativação 
gravada na BIOS do equipamento. 

UNIDADE 

3 105086 ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO B 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute 
cores), clock de no mínimo 4.4GHz, seja via frequência turbo 
ou não; 

O processador deve pertencer à última geração 
disponibilizada pelo seu respectivo fabricante no mercado 
nacional. 

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou 
superior; 

Deve possuir controlador de memória com capacidade de 
acesso em dois canais (dual channel). 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-3200 MHz; 

Deve possuir capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes; 

Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 

PLACA MÃE 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 
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Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de 
áudio; 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: 
SSE, SSE2, SSE3; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 

Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira 
geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da 
SATA-IO (SATA International Organization); 

Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou 
M.2; 

Deverá suportar conexão interna para discos SSD com 
interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe: 

Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 
02(duas) portas USB 3.0; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e 
velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

Deve possuir 1 (uma) interface wireless ( 802.11ac); 

Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, 
sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou VGA.  

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 



 

 

13 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

DISCOS RÍGIDOS 

Deve possuir SSD NVMe com capacidade mínima de 256 
Gigabytes; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 

Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência mínima de 300MHz 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior). 

Suportar resoluções em padrão 4K. 

ÁUDIO 

Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto 
HD Áudio. 

GABINETE 

Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 

Deve possuir acabamento interno composto de superfícies 
não cortantes; 

O gabinete devera possuir condições para implementação de 
trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade 
de adaptações; 

Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do 
microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em 
stand-by e atividade de disco rígido. 

Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, 
sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 

Permitir fixação padrão VESA de 75mm e 100mm. 
Acompanhar kit para fixação. 

Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo 
aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector 
único tipo “combo”. 
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Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 

Deve possuir potência máxima de 90 Watts, sendo suficiente 
para alimentar todos os componentes e interfaces em sua 
capacidade máxima de expansão, de acordo com as 
Especificações elétricas deles. 

Deve possuir eficiência média de 88%, ou, Deve possuir 
eficiência de 88% operando com meia carga. 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136. 

MONITOR DE VÍDEO 

O Monitor deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ofertado, podendo ser em regime OEM; 

Deve possuir tela 100% plana de LED com tecnologia IPS e 
dimensões mínimas de 21 Polegadas; 

Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência 
horizontal de 60Hz; 

Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada 
com conector HDMI mais 1 (um) conector VGA ou DP; 

Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, 
contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e 
vertical; 

Deve possuir tempo de resposta máximo de 8ms; 

Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1; 

Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo 
para auto-desligamento e economia de energia elétrica; 

Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários 
para seu funcionamento e conexão com o Microcomputador 
sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 

Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do 
monitor; 



 

 

15 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir furação para fixação padrão VESA de 75mm ou 
100mm. 

TECLADO 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado 
numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas 
ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação 
do Start Menu do Windows; 

Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não 
sendo aceito outro formato; 

Deve possuir regulagem de altura; 

Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock 
por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica 
na tela do computador; 

Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado 
do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 

Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi; 

Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 



 

 

16 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de 
tela com acionamento de botão na mesma para scroll 
automático; 

SOFTWARE 

Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows 
Professional 11 de 64 bits; 

Deverá possuir licenças originais com a chave de ativação 
gravada na BIOS do equipamento. 

UNIDADE 

4 105087 ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO C 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute 
cores), clock de no mínimo 4.4GHz, seja via frequência turbo 
ou não; 

O processador deve pertencer à última geração 
disponibilizada pelo seu respectivo fabricante no mercado 
nacional.  

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou 
superior; 

Deve possuir controlador de memória com capacidade de 
acesso em dois canais (dual channel). 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4 -2133MHz; 

Deve possuir capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes; 

Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 

PLACA MÃE 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 
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17 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de 
áudio; 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: 
SSE, SSE2, SSE3; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 

Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira 
geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da 
SATA-IO (SATA International Organization); 

Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou 
M.2; 

Deverá suportar conexão interna para discos SSD com 
interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe: 

Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 
02(duas) portas USB 3.0; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e 
velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

Deve possuir 1 (uma) interface wireless (802.11ac); 

Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, 
sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou VGA.  

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 



 

 

18 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

DISCOS RÍGIDOS 

Deve possuir SSD NVMe com capacidade mínima de 256 
Gigabytes 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 

Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência mínima de 300MHz; 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior). 

Suportar resoluções em padrão 4K. 

ÁUDIO 

Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto 
HD Áudio. 

GABINETE 

Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 

Deve possuir acabamento interno composto de superfícies 
não cortantes; 

O gabinete devera possuir condições para implementação de 
trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade 
de adaptações; 

Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do 
microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em 
stand-by e atividade de disco rígido. 

Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, 
sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 

Permitir fixação padrão VESA de 75mm e 100mm. 
Acompanhar kit para fixação. 

Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo 
aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector 
único tipo “combo”. 



 

 

19 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 

Deve possuir potência máxima de 90 Watts, sendo suficiente 
para alimentar todos os componentes e interfaces em sua 
capacidade máxima de expansão, de acordo com as 
Especificações elétricas deles. 

Deve possuir eficiência média de 88%, ou, deve possuir 
eficiência de 88% operando com meia carga. 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136. 

MONITOR DE VÍDEO 

O Monitor deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ofertado, podendo ser em regime OEM; 

Deve possuir tela 100% plana de LED com tecnologia IPS e 
dimensões mínimas de 21 Polegadas; 

Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência 
horizontal de 60Hz; 

Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada 
com conector HDMI mais 1 (um) conector VGA ou DP; 

Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, 
contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e 
vertical; 

Deve possuir tempo de resposta máximo de 8ms; 

Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1; 

Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo 
para auto-desligamento e economia de energia elétrica; 

Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários 
para seu funcionamento e conexão com o Microcomputador 
sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 

Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do 
monitor; 



 

 

20 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir furação para fixação padrão VESA de 75mm ou 
100mm. 

TECLADO 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado 
numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas 
ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação 
do Start Menu do Windows; 

Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não 
sendo aceito outro formato; 

Deve possuir regulagem de altura; 

Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock 
por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica 
na tela do computador; 

Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado 
do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 

Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi; 

Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 



 

 

21 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de 
tela com acionamento de botão na mesma para scroll 
automático; 

SOFTWARE 

MICROSOFT WINDOWS Professional 11 de 64 bits; 

MICROSOFT OFFICE: O microcomputador deverá ser 
entregue com licença permanente, bem como com as 
mídias de instalação, do software permanente Microsoft 
Office Home & Business 2021 PT-BR para uso com o sistema 
operacional fornecido no computador; A Suíte de aplicativos 
deverá conter: Word 2021; Excel2021; PowerPoint 2021; 
Outlook 2021; OneNote 2021. 

Os softwares deverão possuir licenças originais com a chave 
de ativação gravada na BIOS do equipamento. 

UNIDADE 

5 105088 ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO D 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute 
cores), clock de no mínimo 3.3GHz, seja via frequência turbo 
ou não; 

O processador deve pertencer à última geração 
disponibilizada pelo seu respectivo fabricante no mercado 
nacional. 

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou 
superior; 

Deve possuir controlador de memória com capacidade de 
acesso em dois canais (dual channel). 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4- 3200MHz; 

Deve possuir capacidade instalada de 16 (dezesseis) 
gigabytes; 
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22 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 

PLACA MÃE 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 

Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de 
áudio; 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: 
SSE, SSE2, SSE3; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 

Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira 
geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da 
SATA-IO (SATA International Organization); 

Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou 
M.2; 

Deverá suportar conexão interna para discos SSD com 
interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe: 

Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 
02(duas) portas USB 3.0; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e 
velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

Deve possuir 1 (uma) interface wireless (802.11ac) 

Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, 
sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou VGA.  

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 



 

 

23 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

ARMAZENAMENTO 

Deve possuir SSDs NVMe com capacidade mínima de 500 
Gigabytes; 

Deve possuir HD de capacidade mínima de 1TB 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)  

Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos;  

Deve permitir o uso compartilhado da memoria principal 
gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleraçãográfica e com frequência base mínima de 
300MHz; 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior); 

Suportar resoluções em padrão 4K. 

ÁUDIO  

Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto 
HD Áudio.  

GABINETE 

Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor; 

Deve possuir acabamento interno composto de superfícies 
não cortantes; 

O gabinete devera possuir condições para implementação de 
trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade 
de adaptações; 



 

 

24 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do 
microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em 
stand-by e atividade de disco rígido. 

Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, 
sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 

Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo 
aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector 
único tipo “combo”. 

Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 

Deve possuir fonte de alimentação externa e potência 
máxima de 90 Watts, sendo suficiente para alimentar todos 
os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de 
expansão, de acordo com as Especificações elétricas deles; 

Deve possuir eficiência média de 88%, ou, deve possuir 
eficiência de 88% operando com meia carga. 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136.  

MONITOR DE VÍDEO 

O Monitor deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ofertado, podendo ser em regime OEM; 

Deve possuir tela 100% plana de LED e dimensões mínimas 
de 23 Polegadas; 

Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência 
horizontal de 60Hz;  

Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada 
com conector HDMI e 01 (uma) com conector VGA ou DP 
(Display port); 

Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, 
contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e 
vertical; 

Deve possuir ajuste de altura auto Pivot; 



 

 

25 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1;  

Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo 
para auto- desligamento e economia de energia elétrica; 

Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários 
para seu funcionamento e conexão com o Microcomputador 
sem a utilização de acessórios ou adaptadores;  

Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do 
monitor; 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

TECLADO 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado 
numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas 
ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação 
do Start Menu do Windows; 

Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não 
sendo aceito outro formato; 

Deve possuir regulagem de altura; 

Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock 
por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica 
na tela do computador; 

Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 



 

 

26 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado 
do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 

Deve possuir resolução de no mínimo 1.200dpi; 

Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 

Deve possuir no mínimo2 (dois) botões e roda para scroll de 
tela com acionamento de botão na mesma para scroll 
automático;  

SOFTWARE 

Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows 
Professional 11 de 64 bits; 

Deverá possuir licenças originais com a chave de ativação 
gravada na BIOS do equipamento. 

UNIDADE 

6 105089 ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO E 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 04 (Quatro) núcleos físicos de CPU, 
clock de no mínimo 3.3GHz, e suportar “turbo” de no mínimo 
4.2GHz; 

O processador deve pertencer à última geração 
disponibilizada pelo seu respectivo fabricante no mercado 
nacional; 

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits, com suporte para 32 bits; 

Deve possuir controlador de memória com capacidade de 
acesso em dois canais (dual channel). 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo DIMM DDR4 -3200 MHz; 

Deve possuir capacidade instalada de 04 (quatro) gigabytes; 
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27 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 

PLACA MÃE. 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 

Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de 
áudio; 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: 
SSE, SSE2, SSE3; 

Suporta Tecnologia TurboBoost; 

Tecnologia de memória DDR4 Dual Channel, 2 x slots DDR4 
DIMM, Suporta DDR4 3200 / 2666 / 2400 / 2133. 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 

Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira 
geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da 
SATA-IO (SATA International Organization); 

Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou 
M.2; 

Deverá suportar conexão interna para discos SSD com 
interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe: 

Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 
02(duas) portas USB 3.0; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e 
velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

Deve possuir 01 (uma) interface wireless 802.11ac; 

Deve possuir no mínimo de 3 (três) conexões para monitor, 
sendo 1 (uma) HDMI, 01 (uma) DisplayPort e 01 (uma) VGA.  



 

 

28 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

ARMAZENAMENTO 

Deve possuir SSD NVMe com capacidade mínima de 500 
Gigabytes.    

Deve possuir interface Serial SATA III 6Gb/s; 

DVD-RW 

Deve possuir 01 (uma) unidade DVD-RW, tipo slim ou 
convencional, interna ao gabinete sendo gravador de CD e 
DVD (padrão SATA) e indicador luminoso de atividade; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 

Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente ou possuir memoria dedicada 
de no mínimo 1 gigabyte; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência mínima de 300MHz; 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior). 

AUDIO 

Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto 
HD Áudio. 

GABINETE 

Deve ser padrão Smal Form Factor (SFF); 
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Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deve possuir acabamento interno composto de superfícies 
não cortantes; 

O gabinete devera possuir condições para implementação de 
trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade 
de adaptações; 

Deve possuir no mínimo 05 portas USB, sendo 02 frontais e 
03 traseiras. Pelo menos 1 dessas portas deverá ser USB 3.0. 

Deve possuir entrada para unidade DVD-RW (padrão SATA), 
tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete sendo 
gravador de CD e DVD. 

Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do 
microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em 
stand-by e atividade de disco rígido. 

Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, 
sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 

Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo 
aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector 
único tipo “combo”. 

Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 

Alimentação com chaveamento automático de tensão na 
faixa 100-240V e 50/60 Hz; 

Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga 
máxima. 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
tripolar de acordo com a norma NBR 14136. 

MONITOR 

O Monitor deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ofertado, podendo ser em regime OEM; 

Deve possuir tela de LED com tecnologia TFT ou IPS e 
dimensões mínimas de 21.5 polegadas.  

Deve possuir resolução 1920X1080 (FULL HD); 

Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada 
com conector HDMI e 01 (uma) VGA e 01 DP; 
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Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, 
contraste, posição horizontal e vertical; 

Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo 
para auto-desligamento e economia de energia elétrica; 

Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários 
para seu funcionamento e conexão com o Microcomputador 
sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 

Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do 
monitor; 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

TECLADO 

Deve possuir conectividade USB; 

Possuir no mínimo 104 teclas, com teclado numérico e teclas 
de função; 

A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 
não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado;  

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado 
numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas 
ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação 
do Start Menu do Windows; 

Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não 
sendo aceito outro formato; 

Deve possuir regulagem de altura; 

Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock 
por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica 
na tela do computador; 

Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 
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MOUSE 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado 
do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 

Deve possuir resolução de no mínimo 1.200 dpi; 

Deve acompanhar um mouse pad com superfície adequada 
para utilização do mouse óptico; 

Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 

Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de 
tela com acionamento de botão na mesma para scroll 
automático; 

SOFTWARE 

MICROSOFT WINDOWS Professional 11 de 64 bits; 

MICROSOFT OFFICE: O microcomputador deverá ser 
entregue com licença permanente, bem como com as 
mídias de instalação, do software permanente Microsoft 
Office Home & Business 2021PT-BR para uso com o sistema 
operacional fornecido no computador; A Suíte de aplicativos 
deverá conter: Word 2021; Excel2021; PowerPoint 2021; 
Outlook 2021; OneNote 2021; 

Os softwares deverão possuir licenças originais com a chave 
de ativação gravada na BIOS do equipamento. 

UNIDADE 

7 105090 ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO F  

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 06 (seis) núcleos (cores ou compute 
cores), clock de no mínimo 4.4GHz, seja via frequência turbo 
ou não; 

150 
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Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou 
superior; 

Deve possuir controlador de memória com capacidade de 
acesso em dois canais (dual channel). 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo DIMM DDRA-32000 MHz; 

Deve possuir capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes; 

Deve permitir expansão de memória para até 32GB. 

PLACA MÃE 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 

Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de 
áudio; 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: 
SSE, SSE2, SSE3; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 

Deve possuir 1 (uma) interface padrão SATA de terceira 
geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da 
SATA-IO (SATA International Organization); 

Deve possuir 1 (uma) interface com conector tipo m-sata ou 
M.2; 

Deverá suportar conexão interna para discos SSD com 
interface M2 ou m-SATA; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe: 

Deverá possuir 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 
02(duas) portas USB 3.0; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, com sinalização de atividade e 



 

 

33 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

velocidade de link, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6; 

Deve possuir 1 (uma) interface wireless, padrão IEEE 802.11ac; 

Deve possuir no mínimo de 3 (três) conexões para monitor, 
sendo 01 (uma) HDMI e 01 (uma) DP e 01 (uma) VGA.  

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI. 

ARMAZENAMENTO 

Deve possuir SSD NVMe com capacidade mínima de 500 
Gigabytes.    

Deve possuir 01 (uma) unidade DVD-RW, tipo slim ou 
convencional, interna ao gabinete sendo gravador de CD e 
DVD (padrão SATA) e indicador luminoso de atividade; 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 

Deve permitir no mínimo 2 (dois) displays simultâneos; 

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência mínima de 300MHz; 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior); 

Suportar resoluções em padrão 4K 

AUDIO 
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Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto 
HD Áudio. 

GABINETE 

Deve ser padrão Micro Small Form Factor; 

Deve possuir acabamento interno composto de superfícies 
não cortantes; 

O gabinete devera possuir condições para implementação de 
trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade 
de adaptações; 

Deverá possuir sistema de refrigeração dimensionado para 
perfeita refrigeração do processador e demais componentes 
internos ao gabinete, para garantir a temperatura de 
funcionamento e vida útil dos componentes, considerando a 
operação na capacidade máxima do microprocessador em 
ambiente não refrigerado; 

Deve possuir no mínimo 05 portas USB, sendo 02 frontais e 
03 traseiras. Pelo menos 02 dessas portas deverão ser USB 
3.0. Não serão aceitos hubs, placas ou adaptadores; 

Dever possuir no mínimo uma (01) baia 3,5" e uma baia 
externa para drive óptico; 

Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do 
microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em 
stand-by e atividade de disco rígido. 

Deve possuir pintura na cor predominante preto ou grafite, 
sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 

Deve possuir conexão para microfone e fone de ouvido sendo 
aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector 
único tipo “combo”. 

Deve possuir Botão liga/desliga. 

FONTE 

Deve possuir tensão de entrada 100/240V a 50-60 Hz, com 
seletor automático sendo suficiente para alimentar todos os 
componentes e interfaces em sua capacidade máxima de 
expansão, de acordo com as Especificações elétricas dos 
mesmos. 
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Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga 
máxima. 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136. 

MONITOR 

O Monitor deve ser do mesmo fabricante do 
microcomputador ofertado, podendo ser em regime OEM; 

Deve possuir tela 100% plana de LED HD e dimensões 
mínimas de 21,5 Polegadas; 

Deve possuir resolução de 1920 x 1080 a uma frequência 
horizontal de 60Hz; 

Deve possuir conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada 
com conector HDMI e 01 (uma) entrada com conector VGA 
ou Display Port; 

Deve possuir controles digitais externos e frontais de brilho, 
contraste, posição horizontal e vertical, tamanho horizontal e 
vertical; 

Deve possuir contraste típico mínimo de 600:1; 

Deve possuir Energy Star 6.0; 

Deve ser capaz de reconhecer sinais da controladora de vídeo 
para auto desligamento e economia de energia elétrica; 

Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários 
para seu funcionamento e conexão com o Microcomputador 
sem a utilização de acessórios ou adaptadores; 

Deve possuir a fonte de alimentação interna ao gabinete do 
monitor; 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

TECLADO 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 
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Deve ser Plug and Play. 

Possuir no mínimo 104 teclas, com teclado numérico e teclas 
de função; 

A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, 
não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso 
prolongado;  

Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado 
numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas 
ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação 
do Start Menu do Windows; 

Deve possuir teclas multimídias com aspecto quadrado ou 
retangular, não sendo aceito outro formato; 

Deve possuir regulagem de altura; 

Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock 
por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica 
na tela do computador; 

Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

MOUSE 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 

Deve obedecer ao padrão de cor predominante do teclado 
do micro; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve possuir resolução de no mínimo 1.200 dpi ou 800dpi; 

Deve acompanhar um mouse pad com superfície adequada 
para utilização do mouse óptico; 

Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 

Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 

Deve possuir no mínimo 2 (dois) botões e roda para scroll de 
tela com acionamento de botão na mesma para scroll 
automático; 
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SOFTWARE 

MICROSOFT WINDOWS Professional 11 de 64 bits; 

MICROSOFT OFFICE: O microcomputador deverá ser 
entregue com licença permanente, bem como com as 
mídias de instalação, do software permanente Microsoft 
Office Home & Business 2021 PT-BR para uso com o sistema 
operacional fornecido no computador; A Suíte de aplicativos 
deverá conter: Word 2021; Excel2021; PowerPoint 2021; 
Outlook 2021; OneNote 2021; 

1Os softwares deverão possuir licenças originais com a chave 
de ativação gravada na BIOS do equipamento. 

UNIDADE 

8 107154 IMPRESSORA (LASER MONOCROMÁTICO CICLO MENSAL DE 
10.000 PÁGINAS; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tecnologia de impressão: Laser 

Cores de impressão: Monocromático. 

Conectividade: USB e Wi-Fi. 

Tamanho do papel suportado: A4. 

Bandeja de entrada: 150 folhas. 

Velocidade de impressão (A4): 20ppm. 

Ciclo de trabalho mensal: 10.000 páginas. 

Deve acompanhar um toner/suprimento original para 
impressão inicial. 

UNIDADE 

104 

9 107160 IMPRESSORA (TÉRMICA IMPRESSÃO DIRETA, 
CONECTIVIDADE: ETHERNET). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Impressora térmica não fiscal. 

Tecnologia de impressão: Térmica direta. 

91 
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Velocidade de impressão: 150mm/s. 

Dimensões da mídia: 80mm. 

Resolução de impressão: 203dpi x 203dpi; 

Possui guilhotina. 

Conectividade: Ethernet. 

Tipo de mídia suportada: Bobina. 

Acompanha suprimento de impressão inicial. 

Tensão de alimentação: Bivolt. 

Acompanha cabo USB. 

UNIDADE 

10 107155 IMPRESSORA (LASER; COLORIDA; CICLO MENSAL: 50.000 
PÁGINAS; CONECTIVIDADE: USB, WI- FI, ETHERNET). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Impressora. 

Tecnologia de impressão: Laser. 

Cores de impressão: Colorida. 

Duplex automático para impressão. 

Deve possuir display touch. 

Conectividade: USB, Wi-Fi e Gigabit Ethernet. 

Tamanho do papel suportado: A4. 

Bandeja de entrada: 550 folhas. 

Velocidade de impressão: 35ppm. 

Ciclo de trabalho mensal: 50.000 páginas. 

Deve acompanhar toner/suprimento original para impressão 
inicial. 

UNIDADE 
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11 107159 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL; JATO DE TINTA; 
COLORIDA; TANQUE DE TINTA; PPM: 10; CONECTIVIDADE: 
USB, WI-FI). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Impressora multifuncional (impressão, cópia 
e digitalização). 

Tecnologia de impressão: Jato de tinta, por meio de tanque 
de tinta. 

Cores de impressão: Colorida. 

Impressão frente e verso. 

Conectividade: USB e Wi-Fi. 

Tamanho do papel suportado: A4. 

Bandeja de entrada: 60 folhas. 

Velocidade de impressão: 8ppm. 

Deve acompanhar toner/suprimento para impressão inicial. 

UNIDADE 

106 

12 107158 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL; LASER; COLORIDA; CICLO 
MENSAL: 30.000 PÁGINAS; CONECTIVIDADE: USB, WI,FI, 
ETHERNET). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Impressora multifuncional (impressão, cópia 
e digitalização). 

Tecnologia de impressão: Laser. 

Cores de impressão: Colorida. 

Deve possui display touch. 

Conectividade: USB, Wi-Fi e Ethernet Gigabit. 

Tamanho do papel suportado: A4. 

Bandeja de entrada: 250 folhas. 

111 
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Capacidade do ADF: 50 folhas. 

Velocidade de impressão: 18ppm. 

Ciclo de trabalho mensal: 30.000 páginas. 

Digitalização via base plana e ADF. 

Deve acompanhar toner/suprimento para impressão inicial. 

UNIDADE 

13 107156 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL; LASER; 
MONOCROMÁTICA; CICLO MENSAL: 10.000 PÁGINAS; 
CONECTIVIDADE: USB, WI-FI). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Impressora multifuncional (impressão, cópia 
e digitalização). 

Tecnologia de impressão: Laser. 

Cores de impressão: Monocromática. 

Deve possuir display touch. 

Conectividade: USB, Wi-Fi e Fast Ethernet. 

Tamanho do papel suportado: A4. 

Bandeja de entrada: 150 folhas. 

Velocidade de impressão: 20ppm. 

Ciclo de trabalho mensal: 10.000 páginas. 

Deve acompanhar toner/suprimento para impressão inicial. 

UNIDADE 

145 

14 107157 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL, LASER, 
MONOCROMÁTICA; CICLO MENSAL: 80.000 PÁGINAS; 
CONECTIVIDADE: USB, WI-FI, ETHERNET). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Impressora multifuncional (impressão, cópia 
e digitalização). 
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Tecnologia de impressão: Laser. 

Cores de impressão: Monocromático. 

Duplex automático para impressão. 

Deve possui display touch. 

Conectividade: USB, Wi-Fi e Gigabit Ethernet. 

Tamanho do papel suportado: A4. 

Bandeja de entrada: 250 folhas. 

Capacidade do ADF: 40 folhas. 

Velocidade de impressão: 38ppm. 

Ciclo de trabalho mensal: 80.000 páginas.´ 

Deve acompanhar toner/suprimento para impressão inicial. 

UNIDADE 

15 107150 MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; 
CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; AJUSTES: ALTURA, 
INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; ACOMPANHA CABO HDMI; 
PAINEL: IPS) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Monitor com retro iluminação LED. 

Cor predominante: Preto. 

Tamanho da tela: 21,5”. 

Tecnologia do painel: IPS. 

Resolução nativa: 1920x1080. 

Brilho: 250 cd/m². 

Tempo de resposta: Igual ou inferior a 8ms. 

Conexões de entrada: HDMI, VGA e DisplayPort. 

Funções: Ajustes de altura, inclinação e rotação do pivô. 
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Interface de montagem: VESA. 

Voltagem: Bivolt. 

Deve possuir fonte de alimentação interna, acompanhar 
cabo HDMI, acompanhar cabos necessários para pronto 
funcionamento e deve acompanhar base. 

UNIDADE 

16 107149 MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; 
CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Monitor com retro iluminação LED. 

Cor predominante: Preto. 

Tamanho da tela: 21,5” 

Tecnologia do painel: TN ou VA. 

Resolução nativa: 1920x1080. 

Brilho: 200 cd/m². 

Tempo de resposta: Igual ou inferior a 5ms. 

Conexões de entrada: HDMI e VGA. 

Funções: Ajustes de inclinação. 

Interface de montagem: VESA. 

Voltagem: Bivolt. 

Deve acompanhar cabo HDMI, acompanhar cabos 
necessários para pronto funcionamento e deve acompanhar 
base. 

UNIDADE 

248 

17 107151 MONITOR (23,8 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; 
CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; AJUSTES: ALTURA, 
INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; ACOMPANHA CABO HDMI) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Tipo de produto: Monitor com retro iluminação LED. 

Cor predominante: Preto. 

Tamanho da tela: 23,8”. 

Tecnologia do painel: IPS ou WVA. 

Resolução nativa: 1920x1080. 

Brilho: 250 cd/m². 

Tempo de resposta: Igual ou inferior a 5ms. 

Conexões de entrada: HDMI, VGA e DisplayPort. 

Funções: Ajustes de altura, inclinação e rotação do pivô. 

Interface de montagem: VESA. 

Voltagem: Bivolt. 

Deve acompanhar cabo HDMI, acompanhar cabos 
necessários para pronto funcionamento e deve acompanhar 
base. 

UNIDADE 

18 107153 MONITOR (27 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; 
CONEXÕES: HDMI, VGA E DISPLAYPORT; AJUSTES: ALTURA E 
INCLINAÇÃO; ACOMPANHA CABO HDMI; PAINEL: IPS). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Monitor com retro iluminação LED. 

Cor predominante: Preto. 

Tamanho da tela: 27”. 

Tecnologia do painel: IPS. 

Resolução nativa: 1920x1080. 

Brilho: 250 cd/m². 

Tempo de resposta: Igual ou inferior a 8ms. 

Conexões de entrada: HDMI, VGA e DisplayPort. 
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Funções: Ajustes de altura, inclinação e rotação do pivô. 

Interface de montagem: VESA. 

Voltagem: Bivolt. 

Deve acompanhar cabo HDMI, acompanhar cabos 
necessários para pronto funcionamento e deve acompanhar 
base. 

UNIDADE 

19 107152 MONITOR (27 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; 
CONEXÕES: HDMI E VGA; AJUSTE: INCLINAÇÃO; 
ACOMPANHA CABO HDMI) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tipo de produto: Monitor com retro iluminação LED. 

Cor predominante: Preto. 

Tamanho da tela: 27”. 

Tecnologia do painel: IPS ou VA. 

Resolução nativa: 1920x1080. 

Brilho: 250 cd/m². 

Tempo de resposta: Igual ou inferior a 8ms. 

Conexões de entrada: HDMI e VGA. 

Função: Ajuste de inclinação. 

Interface de montagem: VESA. 

Voltagem: Bivolt. 

Deve acompanhar cabo HDMI, acompanhar cabos 
necessários para pronto funcionamento e deve acompanhar 
base. 

UNIDADE 

139 

20 107175 MOUSE - CAIXA com 5 unidades do produto; 

Deve possuir conectividade USB; 
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Deve ser Plug and Play. 

Deve possuir sensor tipo ótico a laser; 

Deve possuir rastreamento óptico de alta definição (mínimo 
1000 dpi) 

Deve ter tamanho normal, não sendo aceito mini mouse; 

Botões: Número de botões: 3 (clique esquerdo/direito, clique 
no botão do meio) 

Rolagem: Rolagem linha a linha 

Roda de rolagem óptica  

Cor PRETA 

*Unidade de Medida: CAIXA com 5 unidades do produto; 

21 105096 NOTEBOOK EDUCACIONAL PARA PROFESSOR 
CROMEBOOK COM CHROME OS 4GB 

PLACA MÃE E PROCESSADOR  

Processador com no mínimo 2 núcleos físicos e frequência de 
operação interna mínima de 1,1 Hz até 2,8 GHz de litografia 
até 10 nanômetros e com memória cache de 4MB; possuir 
placa mãe do mesmo fabricante do equipamento. 

CHIPSET  

Se aplicável, deverá possuir o CHIPSET do mesmo fabricante 
do processador do equipamento e compatível com o sistema 
operacional Chrome OS;  

VÍDEO  

Possuir placa de vídeo integrada com memória podendo ser 
compartilhada com a memória principal; 

MEMÓRIA  

Deverá ser instalado no mínimo de 8 GB de memória RAM 
tipo LPDDR4 ou superior, velocidade 2400 MT/S ou superior;  

PORTAS E INTERFACES  

Possuir no mínimo 02 (duas) portas do tipo USB podendo ser 
USB do tipo C ou USB 3.0; deverá possuir uma unidade de 
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Leitor de Cartões de memória no padrão micro SD para 
expansão de espaço de armazenamento;  

ARMAZENAMENTO 

Deverá possuir 01 (uma) unidade de Armazenamento de 
estado sólido com no mínimo 64GB EMMC com suporte a 
expansão via cartão de memória;  

TELA  

Deverá possuir a tela com tecnologia HD LED no formato 16:9, 
colorida, tamanho mínimo de 14 polegadas, resolução de 
1366x768 ou superior;  

COMUNICAÇÕES  

Deverá possuir Adaptador Wireless integrado 802.11 
ac/a/b/g/n permitindo conexão WIFI na frequência de 5GHz 
ou 2.4GHz; deverá possuir conexão Bluetooth 4.0 ou superior;  

MULTIMIDIA  

Possuir no mínimo 02 (dois) alto falantes internos de 1.5 W 
cada; possuir combo de saída para fone de ouvido e entrada 
para microfone do tipo P2; Possuir Webcam integrada com 
resolução mínima HD 1280 x 720p e gravação áudio/vídeo 
720p HD. 

TECLADO E TOUCHPAD 

O equipamento ofertado deve possuir teclado em português 
com a tecla “ç”; dispositivo de apontamento sensível ao toque 
(touchpad) com suporte à função multi-toque; Teclado e 
Touchpad resistentes a derramamento acidental de líquidos. 

GABINETE  

O gabinete deverá ser nas cores preto, prata e/ou cinza sendo 
obrigatório a mesma cor/modelo para todo o lote; O Gabinete 
deverá ser resistente a quedas. 

PESO  

Deverá possuir o peso de no máximo de 1.5 Kg;  

ENERGIA  

Deverá possuir a fonte bivolt (100V - 240V) projetada para 
suportar o equipamento; deverá possuir bateria interna a 
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partir de 2 células com duração de no mínimo 12 (doze) horas 
de uso;  

SISTEMAS OPERACIONAIS  

O equipamento deverá vir instalado com sistema operacional 
Chrome OS, e suportar atualizações futuras do sistema no 
mínimo por 3 anos. O equipamento deverá ser compatível e 
suportar a instalação de aplicativos disponíveis para tablets 
Android. 

GARANTIA  

O equipamento proposto deverá possuir garantia de 12 
meses para reposição de peças, mão de obra incluindo a 
bateria. Atendimento nos locais indicados no edital, por meio 
das assistências credenciadas e/ou pelo fabricante da marca 
ofertada; Deverá ser disponibilizado um número telefônico 
para suporte técnico sem custos para a contratante (0800 ou 
número similar) ou portal na internet para abertura e 
acompanhamento de chamado; O prazo máximo para 
resolução deverá ser de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
de abertura do chamado; Os equipamentos deverão ser 
entregues já provisionados no domínio educacional deste 
órgão, ou deverão realizar o serviço de provisionamento no 
local indicado pela SEDUC. 

CERTIFICAÇÕES E SEGURANCA 

O modelo ofertado deverá possuir certificado da ANATEL e 
ROHS (ou certificação equivalente). Se houver, todos os 
opcionais deverão ser homologados pelo fabricante do 
equipamento; O Equipamento  

Deverá possuir Módulo de Criptografia dos componentes 
eletrônicos e dados (TPM Trusted Platform Module) no 
mínimo do tipo 2.0 para inutilizar a máquina caso seja 
perdida ou furtada/roubada. Deverá possuir sistema de travas 
tipo “kensington” para uso de cabos de aço.  

GERENCIAMENTO 

Licença de ferramenta em nuvem capaz de realizar 
atualizações automáticas de softwares e drivers diretamente 
da internet, sem a necessidade do conhecimento específico 
do usuário;  

Software ou sistema que permita a migração da imagem do 
equipamento a partir de uma rede corporativa ou com 
conexão à internet;  
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Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de 
fábrica do equipamento (Sistema Operacional e Aplicativos);  

O console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim 
seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto. Ter 
no mínimo as seguintes funcionalidades:  

Deverá ser capaz de realizar monitoração dos equipamentos, 
coletando no mínimo as seguintes informações: identificação 
do equipamento, controle de utilização (verificar última data 
de conexão) e utilização dos aplicativos;  

Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão de 
utilização no equipamento, além de criar listas de restrição a 
acesso a páginas na internet e versões do sistema 
operacional;  

Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a 
câmera, microfone, Bluetooth, unidade USB e caixa de som 
interna do equipamento sem interferência do usuário;  

Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as 
informações locais do usuário, configurações e estado após 
cada saída;  

Deverá ser capaz de emitir relatório de notificação de 
dispositivos inativos;  

Deverá ser capaz de prover o Gerenciamento de energia na 
tela de login, reinicialização agendada e encerramento do 
equipamento;  

Deverá ser capaz de gerenciar as impressoras em nuvem, o 
fuso horário e a lista de permissões de dispositivos USB 
removíveis;  

Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do 
equipamento a apenas um aplicativo (modo quiosque) e 
informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status 
do dispositivo, não permitindo a utilização deste para 
qualquer outra atividade;  

Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do 
equipamento a apenas o domínio educacional implantado e 
todos os equipamentos deverão ser entregues já 
provisionados para o domínio educacional;  

Deverá possuir funcionalidade integrada que permita 
visualização em tempo real pelo professor de todas as 



 

 

49 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

aplicações das telas de um grupo determinado de 
equipamentos; 

Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear 
todas as funções do equipamento remotamente e emitir 
uma mensagem com instruções de devolução do dispositivo 
desativado, caso contrário este equipamento ficará com uso 
restrito indefinidamente; 

Dashboard de acompanhamento da evolução da 
implantação dos equipamentos nas escolas, onde os dados 
devem vir da console de gerenciamento do GOOGLE 
WORKSPACE for Education onde apresente no mínimo o 
número de equipamentos provisionados, histórico de 
provisionamento, quantidade de equipamentos ativos por 
escola, número de usuários que utilizaram os equipamentos 
por escola, relação de equipamentos por último local de 
utilização e relação de equipamentos por número de série 
sem utilização nos últimos 30 dias por escola. 

UNIDADE 

22 105092 NOTEBOOK EDUCACIONAL PARA ALUNO CROMEBOOK 
COM CHROME OS 4GB 

PLACA MÃE E PROCESSADOR  

Processador com no mínimo 2 núcleos físicos e frequência de 
operação interna mínima de 1,1 Hz até 2,8 GHz de litografia 
até 10 nanômetros e com memória cache de 4MB; possuir 
placa mãe do mesmo fabricante do equipamento. 

CHIPSET  

Se aplicável, deverá possuir o CHIPSET do mesmo fabricante 
do processador do equipamento e compatível com o sistema 
operacional Chrome OS;  

VÍDEO  

Possuir placa de vídeo integrada com memória podendo ser 
compartilhada com a memória principal; 

MEMÓRIA  

Deverá ser instalado no mínimo de 4 GB de memória RAM 
tipo LPDDR4 ou superior, velocidade 2400 MT/S ou superior;  

PORTAS E INTERFACES  
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Possuir no mínimo 02 (duas) portas do tipo USB podendo ser 
USB do tipo C ou USB 3.0; deverá possuir uma unidade de 
Leitor de Cartões de memória no padrão micro SD ou SD para 
expansão de espaço de armazenamento;  

ARMAZENAMENTO 

Deverá possuir 01 (uma) unidade de Armazenamento de 
estado sólido com no mínimo 32GB EMMC com suporte a 
expansão via cartão de memória;  

TELA  

Deverá possuir a tela com tecnologia HD LED no formato 16:9, 
colorida, tamanho mínimo de 11,6 polegadas, resolução de 
1366x768 ou superior e contaste mínimo 300:1;  

COMUNICAÇÕES  

Deverá possuir Adaptador Wireless integrado 802.11 
ac/a/b/g/n permitindo conexão WIFI na frequência de 5GHz 
ou 2.4GHz; deverá possuir conexão Bluetooth 5.1 ou superior;  

MULTIMIDIA  

Possuir no mínimo 02 (dois) alto falantes internos de 1.5 W 
cada; possuir combo de saída para fone de ouvido e entrada 
para microfone do tipo P2; Possuir Webcam integrada com 
resolução mínima HD 1280 x 720p e gravação áudio/vídeo 
720p HD. 

TECLADO E TOUCHPAD 

O equipamento ofertado deve possuir teclado em português 
com a tecla “ç”; dispositivo de apontamento sensível ao toque 
(touchpad) com suporte à função multi-toque; Teclado e 
Touchpad resistentes a derramamento acidental de líquidos. 

GABINETE  

O gabinete deverá ser nas cores preto, prata e/ou cinza sendo 
obrigatório a mesma cor/modelo para todo o lote; O Gabinete 
deverá ser resistente a quedas. 

PESO  

Deverá possuir o peso de no máximo de 1.2 Kg;  

ENERGIA  
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Deverá possuir a fonte bivolt (100V - 240V) projetada para 
suportar o equipamento; deverá possuir bateria interna de 2 
células com duração de no mínimo 12 (doze) horas de uso;  

SISTEMAS OPERACIONAIS  

O equipamento deverá vir instalado com sistema operacional 
Chrome OS, e suportar atualizações futuras do sistema no 
mínimo por 3 anos. O equipamento deverá ser compatível e 
suportar a instalação de aplicativos disponíveis para tablets 
Android. 

GARANTIA  

O equipamento proposto deverá possuir garantia de 12 
meses para reposição de peças, mão de obra incluindo a 
bateria. Atendimento nos locais indicados no edital, por meio 
das assistências credenciadas e/ou pelo fabricante da marca 
ofertada; Deverá ser disponibilizado um número telefônico 
para suporte técnico sem custos para a contratante (0800 ou 
número similar) ou portal na internet para abertura e 
acompanhamento de chamado; O prazo máximo para 
resolução deverá ser de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
de abertura do chamado; Os equipamentos deverão ser 
entregues já provisionados no domínio educacional deste 
órgão, ou deverão realizar o serviço de provisionamento no 
local indicado pela SEDUC. 

CERTIFICAÇÕES E SEGURANCA 

O modelo ofertado deverá possuir certificado da ANATEL e 
ROHS (ou certificação equivalente). Se houver, todos os 
opcionais deverão ser homologados pelo fabricante do 
equipamento; O Equipamento deverá possuir Módulo de 
Criptografia dos componentes eletrônicos e dados (TPM 
Trusted Platform Module) no mínimo do tipo 2.0 para 
inutilizar a máquina caso seja perdida ou furtada/roubada. 
Deverá possuir sistema de travas tipo “kensington” para uso 
de cabos de aço.  

GERENCIAMENTO 

Licença de ferramenta em nuvem capaz de realizar 
atualizações automáticas de softwares e drivers diretamente 
da internet, sem a necessidade do conhecimento específico 
do usuário;  

Software ou sistema que permita a migração da imagem do 
equipamento a partir de uma rede corporativa ou com 
conexão à internet;  
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Ferramenta capaz de restaurar as configurações originais de 
fábrica do equipamento (Sistema Operacional e Aplicativos);  

O console de gerenciamento deverá ser WEB, para que assim 
seja possível realizar o gerenciamento de qualquer ponto. Ter 
no mínimo as seguintes funcionalidades: 

Deverá ser capaz de realizar monitoração dos equipamentos, 
coletando no mínimo as seguintes informações: identificação 
do equipamento, controle de utilização (verificar última data 
de conexão) e utilização dos aplicativos;  

Deverá ser capaz de criar lista de usuários com permissão de 
utilização no equipamento, além de criar listas de restrição a 
acesso a páginas na internet e versões do sistema 
operacional;  

Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a 
câmera, microfone, Bluetooth, unidade USB e caixa de som 
interna do equipamento sem interferência do usuário;  

Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as 
informações locais do usuário, configurações e estado após 
cada saída;  

Deverá ser capaz de emitir relatório de notificação de 
dispositivos inativos;  

Deverá ser capaz de prover o Gerenciamento de energia na 
tela de login, reinicialização agendada e encerramento do 
equipamento;  

Deverá ser capaz de gerenciar as impressoras em nuvem, o 
fuso horário e a lista de permissões de dispositivos USB 
removíveis;  

Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do 
equipamento a apenas um aplicativo (modo quiosque) e 
informar por e-mail e SMS os alertas de alteração de status 
do dispositivo, não permitindo a utilização deste para 
qualquer outra atividade; 

Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do 
equipamento a apenas o domínio educacional implantado e 
todos os equipamentos deverão ser entregues já 
provisionados para o domínio educacional;  

Deverá possuir funcionalidade integrada que permita 
visualização em tempo real pelo professor de todas as 
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aplicações das telas de um grupo determinado de 
equipamentos; 

Deverá possuir mecanismo de segurança capaz de bloquear 
todas as funções do equipamento remotamente e emitir 
uma mensagem com instruções de devolução do dispositivo 
desativado, caso contrário este equipamento ficará com uso 
restrito indefinidamente; 

Dashboard de acompanhamento da evolução da 
implantação dos equipamentos nas escolas, onde os dados 
devem vir da console de gerenciamento do GOOGLE 
WORKSPACE for Education onde apresente no mínimo o 
número de equipamentos provisionados, histórico de 
provisionamento, quantidade de equipamentos ativos por 
escola, número de usuários que utilizaram os equipamentos 
por escola, relação de equipamentos por último local de 
utilização e relação de equipamentos por número de série 
sem utilização nos últimos 30 dias por escola. 

UNIDADE 

23 105093 NOTEBOOK TIPO “A” – Básico 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou 
compute cores), clock de no mínimo 2.0GHz, seja via 
frequência turbo ou não. TDP padrão (default) de, no máximo, 
15W; 

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou 
superior; 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo DDR3-1600 MHz; Deve possuir 
capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes;  

PLACA-MAE e CONEXÕES 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensão: 
SSE, SSE2, SSE3; Deve possuir o quantitativo mínimo indicado 
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para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe:  

Deverá suportar conexão interna para discos SSD ou HD 
interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 
6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA 
International Organization) ou m-sata ou M.2; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe:  

Deverá possuir 2 (duas) portas USB; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, obedecendo aos  

padrões Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e 
PXE, auto-sense, full-duplex e compatível com o protocolo 
TCP/IP V.4 e V.6;  

Deve possuir 1 (uma) interface wireless (a/b/g/n/ac) integrado 
e sem antenas; 

Deve possuir no mínimo 1 (uma) conexão para monitor, sendo 
HDMI ou VGA.  

Deve possuir uma saída de áudio padrão 3,5mm 

Deve possuir auto-falante embutido 

Deve possui microfone embutido. 

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de  

data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI.  

DISCOS RÍGIDOS 
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Deve possuir disco SSD com capacidade mínima de 240 GB 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)  

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência base mínima de 
200MHz; 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior); 

Suportar resoluções full HD, com resoluções de tela de 
1920*1080 

REDE  

interface de rede padrão Gigabit Ethernet, obedecendo aos 
padrões Ethernet 1000base-T 

Módulo WIFI integrado padrão 802.11 b/g/n/ac 

Módulo Bluetooth integrado 4.0 

GABINETE  

Padrão Notebook slim form factor com: 

2 (duas) portas USB; 

1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit 
Ethernet,  

1 (uma) saída de áudio padrão 3,5mm 

1 (uma) conexão para monitor, sendo HDMI ou VGA 

1 (uma) câmera embutida de 1.3MP 

1 (uma) entrada de alimentação de, no máximo, 19V / 5A 

1 (uma) bateria de Lithium-ion com capacidade de, no 
mínimo, 4.500mAh 

TELA 

Tipo LCD ou LED de 14 polegadas e resolução de 1920*1080 
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FONTE 

Deve possuir fonte de alimentação externa de até 19V e 
potência máxima de 95 Watts, sendo suficiente para 
alimentar todos os componentes e interfaces em sua 
capacidade máxima de expansão, de acordo com as 
Especificações elétricas deles. 

Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga 
máxima. 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136.  

TECLADO e MOUSE 

Deve possuir teclado incorporado, padrão QWERTY 

Mouse integrado padrão “touchpad”  

SOFTWARE  

Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows 
10 Professional 64 bits ou superior; 

Deverá possuir licenças originais. 

UNIDADE 

24 105094 NOTEBOOK TIPO “B” – Intermediário 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou 
compute cores), clock de no mínimo 3.3GHz, seja via 
frequência turbo ou não. TDP padrão (default) de, no máximo, 
15W; 

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou 
superior; 

MEMORIA RAM 
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Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2133 MHz; Deve 
possuir capacidade instalada de 08 (oito) gigabytes;  

PLACA-MAE e CONEXÕES 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensão: 
SSE, SSE2, SSE3; Deve possuir o quantitativo mínimo indicado 
para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe:  

Deverá suportar conexão interna para discos SSD ou HD 
interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 
6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA 
International Organization) ou m-sata ou M.2; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe:  

Deverá possuir 2 (duas) portas USB; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6;  

Deve possuir 1 (uma) interface wireless (a/b/g/n/ac) integrado 
e sem antenas; 

Deve possuir no mínimo 1 (uma) conexão para monitor, sendo 
HDMI ou VGA.  

Deve possuir uma saída de áudio padrão 3,5mm 

Deve possuir auto-falante embutido 

Deve possui microfone embutido. 

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 



 

 

58 Processo nº 07/2023 
Pregão Eletrônico nº 04/2023 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI.  

DISCOS RÍGIDOS 

Deve possuir disco SSD com capacidade mínima de 500 GB 

 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)  

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência base mínima de 
250MHz; 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior); 

Suportar resoluções full HD, com resoluções de tela de 
1920*1080 

REDE  

interface de rede padrão Gigabit Ethernet, obedecendo aos 
padrões Ethernet 1000base-T 

Módulo WIFI integrado padrão 802.11 b/g/n/ac 

Módulo Bluetooth integrado 4.0 

GABINETE  

Padrão Notebook slim form factor com: 

2 (duas) portas USB; 

1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit 
Ethernet,  

1 (uma) saída de áudio padrão 3,5mm 

1 (uma) conexão para monitor, sendo HDMI ou VGA 
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1 (uma) câmera embutida de 1.3MP 

1 (uma) entrada de alimentação de, no máximo, 19V / 5A 

1 (uma) bateria de Lithium-ion com capacidade de, no 
mínimo, 4.500mAh 

TELA 

Tipo LCD ou LED de 14 polegadas e resolução de 1920*1080 

FONTE 

Deve possuir fonte de alimentação externa de até 19V e 
potência máxima de 95 Watts, sendo suficiente para 
alimentar todos os componentes e interfaces em sua 
capacidade máxima de expansão, de acordo com as 
Especificações elétricas dos mesmos. 

Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga 
máxima. 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136.  

TECLADO e MOUSE 

Deve possuir teclado incorporado, padrão QWERTY 

Mouse integrado padrão “touchpad”  

SOFTWARE  

Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows 
10 Professional 64 bits ou superior; 

Deverá possuir licenças originais. 

UNIDADE 

25 105091 NOTEBOOK TIPO “C” – Avançado 

PROCESSADOR 

Deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou 
compute cores), clock base de, no mínimo 2GHz, com 
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frequência turbo de, no mínimo, 3.6GHz. TDP padrão (default) 
de, no máximo, 15W. 

Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar 
instruções de 64 bits; 

Deverá suportar temperatura de operação de 90oC ou 
superior; 

MEMORIA RAM 

Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2400 MHz; 
Deve possuir capacidade instalada de 16 (dezesseis) 
gigabytes;  

PLACA-MAE e CONEXÕES 

Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou 
comprovadamente em regime OEM, não sendo aceito o 
emprego de placas de livre comercialização no mercado de 
varejo a consumidor. 

Deverá possuir pelo menos os sets de instruções e extensões: 
SSE, SSE2, SSE3; Deve possuir o quantitativo mínimo indicado 
para os conectores internos e interfaces integrados a placa 
mãe:  

Deverá suportar conexão interna para discos SSD ou HD 
interface padrão SATA de terceira geração com velocidade 
6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA 
International Organization) ou m-sata ou M.2; 

Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os 
seguintes conectores, integrados a placa mãe:  

Deverá possuir 2 (duas) portas USB; 

Deve possuir 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede 
padrão Gigabit Ethernet, obedecendo aos padrões Ethernet 
1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, 
full-duplex e compatível com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6;  

Deve possuir 1 (uma) interface wireless (a/b/g/n/ac) integrado 
e sem antenas; 

Deve possuir no mínimo 1 (uma) conexão para monitor, sendo 
HDMI ou VGA.  

Deve possuir uma saída de áudio padrão 3,5mm 
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Deve possuir alto-falante embutido 

Deve possui microfone embutido. 

BIOS 

Deve possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada 
e desativada via SETUP; 

Deve permitir ativar e desativar portas USB; 

Deverá permitir acesso a BIOS para obtenção de informações 
de placa mãe, CPU, memória e ajustes de data / hora; 

Deverá permitir as diversas formas de boot: Pendrive, 
CD/DVD, cartão de memória, PXE e outros se  

houver; 

Deverá permitir o boot de sistemas Legado e EFI.  

DISCOS RÍGIDOS 

Deve possuir disco SSD com capacidade de 500GB 

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)  

Deve permitir o uso compartilhado da memória principal 
gerenciada dinamicamente; 

Unidade de processamento gráfico integrada, com 
aceleração gráfica e com frequência de, no mínimo, 1.100 
MHz; 

A Interface gráfica deve ser suporte para DirectX 12, OpenGL 
4.0 (ou superior); 

Suportar resoluções full HD, com resoluções de tela de 
1920*1080 

REDE  

interface de rede padrão Gigabit Ethernet, obedecendo aos 
padrões Ethernet 1000base-T 

Módulo WIFI integrado padrão 802.11 b/g/n/ac 

Módulo Bluetooth integrado 4.0 

GABINETE  
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Padrão Notebook slim form factor com: 

2 (duas) portas USB; 

1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Gigabit 
Ethernet,  

1 (uma) saída de áudio padrão 3,5mm 

1 (uma) conexão para monitor, sendo HDMI ou VGA 

1 (uma) câmera embutida de 1.3MP 

1 (uma) entrada de alimentação de, no máximo, 19V / 5A 

1 (uma) bateria de Lithium-ion com capacidade de, no 
mínimo, 4.500mAh 

TELA 

Tipo LCD ou LED de 15 polegadas e resolução de 1920*1080 

FONTE 

Deve possuir fonte de alimentação externa de até 19V e 
potência máxima de 95 Watts, sendo suficiente para 
alimentar todos os componentes e interfaces em sua 
capacidade máxima de expansão, de acordo com as 
Especificações elétricas dos mesmos. 

Deve possuir eficiência mínima de 88% operando com carga 
máxima. 

Deve possuir tensão de entrada CA 110/220 V a 50-60 Hz, com 
seletor automático; 

Deve possuir cabo de alimentação elétrica com plugue 
macho de acordo com a norma NBR 14136.  

TECLADO e MOUSE 

Deve possuir teclado incorporado, padrão QWERTY 

Mouse integrado padrão “touchpad”  

SOFTWARE  

Deverá ter instalado sistema operacional Microsoft Windows 
10 Professional 64 bits ou superior; 
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Deverá possuir licenças originais. 

UNIDADE 

26 105095 TABLET  

Memória interna (RAM): mínimo de 2 (dois) GB; 

PROCESSADOR: mínimo Quad Core (Quatro Núcleos) de 2 
Ghz; 

Possuir conexão com redes sem fio do tipo “wi-fi”, conforme 
padrão 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz; 

Possuir conexão com rede de dados 4G através da Inserção 
de chip (tipo sim card) de dados. 

Deve permitir a conexão com bluetooth 4.2 ou superior. 

Deve permitir conexão com computadores através de porta 
do tipo micro USB 2.0, no mínimo; 

Deve apresentar tela com tamanho mínimo de 8” (polegadas) 
capacitiva multitoque (Full touch). 

MICROFONE e ALTO FALANTE INTEGRADOS; 

Permite alterar automaticamente o modo de visualização 
vertical para horizontal e vice-versa; 

Sensível ao toque. 

Recurso “pinch”, permitindo aumentar ou diminuir o zoom 
da imagem com gestos do tipo pinça; 

A tela deve possuir resolução mínima de 1280 x 800 pixels; 

Capacidade de armazenamento interno com memória flash 
de 32 GB; 

Deve permitir aumento de capacidade de armazenamento 
através de cartão de memória externa (micro SD) com 
capacidade de até 512 GB; 

Deve possuir câmera traseira de, no mínimo, 5 MP 
(Megapixels). 

Deve possuir câmera frontal de, no mínimo, 2 MP; 
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Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens. 

Deve possuir conector para fone de ouvido padrão P2, 3,5mm. 

Deve ter espessura máxima de 9 mm; 

Deve ter peso máximo de 400g gramas; 

Compatibilidade: deve permitir conexão com computadores. 

Cabos: deve vir com cabo de alimentação e cabo de 
comunicação USB; 

SISTEMA OPERACIONAL: deve vir com a versão Android 8 ou 
superior instalado; 

Carregador de bateria bivolt automático: 

Bateria interna e recarregável com capacidade mínima de 
4.900mAh. 

Tensão de entrada 110/220V automática; 

Acessórios: Deve vir com todos os acessórios necessários ao 
funcionamento do equipamento; 

Deverá ser incluso capa de proteção, garantindo que a capa 
seja do tipo emborrachada ou poliuretano, com a borda da 
capa visualmente acima do nível da tela, garantindo maior 
tempo de vida ao dispositivo; 

Garantia mínima de 12 meses; 

Deverá ser fornecido Software de gestão que atenda aos 
requisitos abaixo: 

Solução de gestão remota básica de smartphones e tablets 
deverá entregar as seguintes funcionalidades para aparelhos 
conectados a internet: 

SISTEMAS SUPORTADOS 

Suportar o sistema operacional Android versão mínima 8.0; 

INFRAESTUTURA 

Solução em nuvem; 

Não necessitar instalação adicional de servidores; 
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Suportar o controle e gestão de uma quantidade mínima 
estimada de aparelhos pelo órgão; 

Gestão por 3 anos (36 meses). 

INTERFACE DO ADMINISTRADOR DE TI  

Acesso WEB; 

Acesso através de uso de login e senha; 

Senha pode ser definida pelo administrador de TI; 

Permitir criação de diferentes perfis de administrador de TI 
para acesso a solução; 

Permitir determinar restrições de controle e gerenciamento 
para os diferentes perfis de administradores de TI; 

Permitir a geração de relatórios contendo: IMEIs ou número 
de série dos aparelhos, modelos dos aparelhos e o status atual 
do dispositivo na solução (ativo, bloqueado etc.). 

POLÍTICAS DE CONTROLE E PROVISIONAMENTO DOS 
APARELHOS  

A solução deve ser nativa do sistema operacional dos 
dispositivos; 

O provisionamento do dispositivo na solução deve ocorrer de 
forma automática e remota durante a configuração inicial do 
aparelho; 

A solução deve proporcionar uma experiência fora da caixa, 
provisionar os dispositivos registrados na solução de forma 
compulsória, sem opção para rejeição pelo usuário; 

Mesmo após redefinição de fábrica o aparelho deve voltar a 
ser provisionado de forma automática na solução; 

Deve permitir instalar remotamente um aplicativo 
proprietário personalizado da organização; 

A solução deve restringir a desinstalação do aplicativo 
proprietário instalado por ela; 

Permitir o bloqueio/desbloqueio dos dispositivos registrados 
na solução; 

Permitir enviar mensagens;  
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Caso o administrador opte por cancelar o registro do 
dispositivo na solução, a operação deve ser transparente para 
o dispositivo, sem a necessidade de forçar uma redefinição 
de fábrica de forma manual ou remota. 

UNIDADE 

27 107174 TECLADO - CAIXA com 5 unidades do produto 

Deve possuir conectividade USB; 

Deve ser Plug and Play. 

Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado 
numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas 
ABNT2 NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação 
do Start Menu do Windows; 

Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não 
sendo aceito outro formato; 

Deve possuir regulagem de altura; 

Deve sinalizar as funções de CAPS lock, num lock e scroll lock 
por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica 
na tela do computador; 

Deve possuir marca do fabricante estampada na superfície. 

Cor PRETA. 

*Unidade de Medida: CAIXA com 5 unidades do produto; 

300 

 

Os itens deverão ser novos. 

*Tendo em vista evitar situações de pedidos irrisórios por parte dos Órgãos Participantes, 
os itens 20 e 27 deverão ser cotados em CAIXAS com 5 unidades do produto. 

 

4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA  

Deverão ser exigidos do licitante os seguintes documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

a) Catálogos, prospecto ou fichas técnicas oficiais (em língua portuguesa brasileira) 
contendo descrição detalhada do modelo e fabricante, dimensões, características, 
especificações técnicas e outras informações que permitam a avaliação pela Equipe de 
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Licitações. Os documentos devem ainda permitir a identificação visual do objeto ofertado 
(fotografia, desenhos, ilustrações). 

As declarações abaixo para todos os itens, com exceção dos itens 1, 20 e 27: 

b) Declaração do fabricante do produto de que o modelo do equipamento ofertado está 
sendo produzido (no Brasil ou no exterior) e comercializado normalmente através dos 
canais de venda do fabricante no Brasil; 

c) Declaração do fabricante que o equipamento possui assistência técnica para o modelo 
ofertado. Essa comprovação deverá vir acompanhada de declaração do proponente, 
apresentando a(s) empresa(s) responsável(eis) pela Assistência Técnica no Brasil e 
disponibilizar, a relação de empresas de assistência técnica especializadas, e centros de 
atendimento técnico, autorizados pelo fabricante (comprovado por meio de 
documentação específica), contemplando nomes, endereços, CNPJ e telefones, que 
prestarão assistência técnica nos termos desta contratação; 

d) Declaração informando se a licitante é a fabricante, revendedora ou distribuidora 
autorizada do fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor autorizado pelo 
fabricante dos produtos. 

Para os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7: 

e)  Declaração de que as estações de trabalhos A, B, C, D, E, F são compatíveis com o 
Sistema Operacional LINUX e WINDOWS. 

 

5.  GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Os equipamentos propostos deverão possuir garantia do fabricante de, no mínimo, 12 
(doze) meses, para todo o equipamento, todos os acessórios, cabos e quaisquer itens que 
o acompanhem; 

Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para 
download no web site do fabricante do equipamento; 

A manutenção deverá ser realizada, preferencialmente, nas dependências da Município 
Consorciado. Havendo necessidade de remoção do equipamento, as despesas de 
transporte, seguros e embalagens serão de inteira responsabilidade do FORNECEDOR; 

No caso de retirada de qualquer equipamento, o FORNECEDOR deverá assinar termo de 
retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), 
enquanto ele estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade; 

O término do reparo com a solução do problema não poderá ultrapassar o prazo de 10 
(dez) dias úteis, inclusive quando ele implicar troca de peças ou componentes; 

O FORNECEDOR deverá fornecer, ou disponibilizar em website, durante o período de 
garantia, atualizações corretivas e evolutivas (novas versões e patches) dos softwares e 
drivers solicitados, sem quaisquer ônus para o Município Consorciado. 
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6. FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

A adjudicação será realizada por MENOR PREÇO por item. 

 

7. EXECUÇÃO DO OBJETO  

Os itens deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos a contar do recebimento 
da nota de empenho pelo fornecedor, no endereço indicado pelo próprio Órgão 
Participante que esteja adquirindo o item. 

O Fornecedor deverá entregar o item constante da autorização no local indicado pelo 
Órgão Participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o 
e-mail indicado no Empenho ou autorização de fornecimento. 

 

8. PAGAMENTO 

O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de 
recebimento definitivo dos itens, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e 
arquivo XML. 

Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária.  

Os pagamentos serão efetuados em conformidade à Instrução Normativa nº 1.234 da RFB 
ou outra que se refira a retenções e vier a lhe substituir, caso o Órgão Participante adote tal 
sistemática em seus pagamentos de contraprestação de bens. 

 

9. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO 

A Ata de Registro de Preços e seus atos conexos, decorrentes do presente Termo, serão 
firmados eletronicamente, por ambas as partes, na forma qualificada de que trata o art. 4º, 
inciso III da Lei nº 14.063/2020, por meio de certificações digitais emitidas em 
conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). 

 

10. DEMAIS DISPOSITIVOS 

Quanto às obrigações, sanções e penalidades, pagamento e demais prerrogativas, a 
CONTRATADA ficará sujeita ao que estiver disposto e previsto no Edital e demais anexos. 
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Lajeado/RS, 22 de março de 2023 

 

 

 

Camila Stramari 

Setor de Apoio 
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